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PARTE I   REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 

 

CAPÍTULO I  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO,  

   A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 

 

 

1. O Fundo  

A denominação do Fundo é Fundo de Investimento Mobiliário "CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE" e 
constitui-se como Fundo Aberto de Acções Internacionais. 

A constituição do Fundo foi autorizada pela Portaria 8/94, de 14 de Janeiro, de sua Excelência o 
Ministro das Finanças por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 2 de Março de 1994. 

 

 

2. A Sociedade Gestora 

O Fundo é administrado pela Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, S.A., com sede em Av. João 
XXI, nº 63, 2º, 1000-300 Lisboa. A sociedade gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, 
inteiramente realizado é de 9.300.000 Euros e encontra-se registada na CMVM com o n.º 186 desde 29 
Junho de 1991. A sociedade gestora constituiu-se em 23 de Outubro de 1990, por tempo 
indeterminado e integrou a Investil - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 
em 28 de Junho de 2001. 

Obrigações/funções da sociedade gestora:  

A entidade gestora actua por conta dos participantes e no interesse exclusivo destes, competindo-lhe, 
em geral, a prática de todos os actos e operações necessários ou convenientes à boa administração do 
fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e competência profissional, e em especial: 

a) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente relacionados 
com os bens do Fundo; 

b) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o seu reembolso; 

c) Determinar o valor das unidades de participação; 

d) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo, de acordo com a política de investimentos 
prevista no prospecto, e efectuar ou dar instruções ao depositário para que este efectue as operações 
adequadas à execução dessa política; 

e) Manter em ordem a escrita do Fundo; 

f) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo prospecto. 

A Entidade Gestora e o Depositário respondem solidariamente perante os participantes pelo 
cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e deste Prospecto. 

 

 

3. O Depositário 

A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é a Caixa Geral de Depósitos, com sede Av. 
João XXI, nº 63, 1000-300 Lisboa, encontrando-se registada na CMVM com o nº 125 desde 29 Junho 
de 1991. 

 

Obrigações/funções da entidade depositária:  
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a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores do Fundo, consoante sejam titulados ou 
escriturais; 

b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores do Fundo de que a entidade gestora o incumba, as 
operações de cobrança de juros e outros rendimentos por eles produzidos, bem como as operações 
decorrentes do exercício de outros direitos de natureza patrimonial relativos aos mesmos valores; 

c) Receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de resgate de unidades de participação; 

d) Ter em dia a relação cronológica de todas as operações realizadas e estabelecer mensalmente o 
inventário discriminado dos valores à sua guarda; 

e) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o cumprimento do prospecto 
do Fundo, especialmente no que se refere à política de investimentos. 

 

O depositário deve ainda: 

a) Assegurar que a venda, a emissão, o reembolso e anulação das unidades de participação sejam 
efectuados de acordo com a lei e prospecto; 

b) Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação se efectue de acordo com a lei e o 
prospecto; 

c) Executar as instruções da entidade gestora, salvo se forem contrárias à lei ou ao prospecto; 

d) Assegurar que nas operações relativas aos valores que integram o fundo a contrapartida lhe seja 
entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

e) Assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade com a lei e o prospecto.  

 

 

4. A Entidade Comercializadora 

A entidade comercializadora das unidades de participação do fundo junto dos participantes é a Caixa 
Geral de Depósitos, com sede Av. João XXI, nº 63, 1000-300 Lisboa. 

O Fundo é comercializado em todos os balcões da rede CGD, na Caixa Directa através da linha 
telefónica e na CaixaDirecta On-line através da Internet em https://caixadirecta.cgd.pt. 
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CAPÍTULO II   POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO / 
   POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

1. Política de investimento do Fundo 

 

1.1.  Política de investimento 

O Fundo tem como objectivo a valorização a longo prazo através do investimento no mercado 
accionista dos países do sudeste asiático. 

Classificado como "Fundo de Acções Internacionais", o seu património é composto  por acções 
emitidas por entidades sediadas nos países do Sudeste asiático e Austrália, excluindo o Japão e a 
Indonésia. De uma forma pontual e para efeitos de exposição adicional, o património integrará 
instrumentos derivados até um limite de 10% do valor global do Fundo. 

A estratégia de investimento do Fundo selecciona acções de empresas com elevado potencial de 
crescimento sustentado a longo prazo, com equipe de Gestão competente e não sobrevalorizadas. 

O investimento em Acções é efectuado, regra geral, numa percentagem superior a 90% do património 
do Fundo, podendo baixar até 70% em situações nas quais a Sociedade Gestora entenda necessário e 
adequado o refúgio em instrumentos de dívida com risco mais limitado e com maturidade inferior a 
um ano: Bilhetes do Tesouro, Depósitos e Papel Comercial. 

O Fundo não investe em obrigações. 

 

1.2. Mercados 

As acções que constituem o património do Fundo encontram-se admitidas à negociação nos Mercados 
de Cotações Oficiais das bolsas de Hong Kong (The Stock Exchange of Hong Kong), Singapura (The 
Stock Exchange of Singapore),  Austrália (Australian S.E.), Nova Zelândia (New Zealand S.E.), 
E.U.A. (American S.E., New York S.E,  NASDAQ) e Reino Unido (London International). 

 
1.3. Benchmark (parâmetro de referência do mercado) 

O Fundo tem como parâmetro de referência a evolução do índice de acções "MSCI Pacific (ex-Japan) 
Developed Countries", composto pelas empresas de maior capitalização dos países desenvolvidos da 
zona do Sudeste Asiático e Pacífico (excluindo o Japão) e elaborado pela Morgan Stanley 
International. 

 

1.4. Limites legais ao investimento 

De acordo com a legislação em vigor o Fundo observa as seguintes regras prudenciais: 

• Fundo não pode deter mais de 10% das acções emitidas por uma mesma entidade; 

• As acções emitidas por uma mesma entidade, não poderão representar mais que 10% do valor 
global do Fundo e a soma das acções que, por entidade emitente, representem entre 5% e 10% do valor 
global do Fundo, não poderão ultrapassar 40% do mesmo; 

• Os valores mobiliários emitidos há menos de um ano e em processo de admissão à cotação não 
poderão representar mais do que 5% do valor global do Fundo; 

• Os valores mobiliários não cotados e os instrumentos de dívida de curto prazo diferentes dos 
Depósitos, não poderão representar mais do que 10% do valor global do Fundo. 
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2. Derivados, Reportes e Empréstimos 

Pontualmente, o Fundo integrará instrumentos financeiros derivados com os seguintes objectivos: 

• Para cobertura de risco de variação de preço das acções que compõem o património do Fundo 
através da venda de contratos de Futuros, quando a Sociedade Gestora antecipe virem a existir 
oscilações significativas das cotações e até um limite de 70% do património do Fundo; 

• Para obtenção de uma exposição adicional ao mercado accionista, através da compra de contratos 
de Futuros, Opções e Warrants com um limite máximo de 10% do valor global do Fundo. 

Nas situações acima referidas serão utilizados instrumentos financeiros derivados negociados na Hong 
Kong Futures Exchange. 

O valor líquido dos prémios devidos pelas posições em aberto em instrumentos com a natureza de 
opção não pode exceder, a todo o momento, 10% do valor líquido global do Fundo. 

O Fundo não efectua a cobertura do risco cambial dos valores expressos em divisas diferentes do euro.  

O Fundo não efectua operações de reporte nem de empréstimos de valores. 

 

3. Valorização dos activos 

 

3.1. Momento de referência da valorização 

O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão 
do valor líquido global do fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor 
líquido global do fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de 
comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira; 

Na valorização diária dos activos que integram o património do fundo, tendo em vista o cálculo do 
valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e a composição 
da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil. A composição da carteira, será 
determinada tendo em conta todas as transacções efectuadas no mercado nacional até às 17 horas do 
próprio dia da valorização. Nos mercados estrangeiros serão consideradas, todas as transacções 
efectuadas no dia anterior à valorização.. 

 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 

A valorização dos activos integrantes do património do fundo e o cálculo do valor das unidades de 
participação, serão efectuados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, observando-se o 
seguinte: 

a) Os valores mobiliários admitidos à negociação numa bolsa de valores ou transaccionados num 
mercado regulamentado e com transacções efectuadas nos últimos 30 dias, são valorizados à cotação 
de fecho fornecida pelas entidades gestoras do mercado onde os valores se encontram admitidos à 
cotação e captados pela entidade gestora através da NetBolsa (mercado nacional), da Reuters e do 
Bloomberg (mercados estrangeiros); 

b) Os valores mobiliários cotados sem transacções nos últimos 30 dias e os não cotados são 
ambos valorizados à melhor oferta de compra fornecida pelos market makers do mercado, através da 
Reuters e da Bloomberg; 

c) Os valores mobiliários em processo de admissão à cotação numa bolsa de valores ou num 
mercado regulamentado, serão valorizados tendo por base os preços de mercado de valores mobiliários 
da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, introduzindo um desconto 
que reflicta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

d) À falta das condições a que se referem as anteriores alíneas b) e c) será utilizado o método da 
Discount Margin (avaliação em cada momento do prémio de risco do emitente) para as obrigações de 
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taxa indexada. Para as obrigações de taxa fixa será aplicado o método dos fluxos de caixa descontados, 
utilizando a taxa de juro de mercado aplicável para o prazo e qualidade de crédito do emitente; 

e) Se os valores mobiliários forem cotados em mais de uma bolsa, será considerado o preço 
praticado no mercado que apresenta maior liquidez, frequência e regularidade de transacções; 

f) Os outros valores representativos de dívida, incluindo bilhetes de tesouro, papel comercial, 
certificados de depósito e depósitos bancários emitidos por prazos inferiores a um ano, na falta de 
preços de mercado, serão valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

g) As posições cambiais resultantes de operações de compra e venda a prazo de divisas, serão 
valorizadas diariamente às cotações do mercado a prazo implícitas para cada operação; 

h) Os “swaps” cambiais serão reavaliadas, tendo por base a diferença entre a taxa de câmbio 
contratada e a taxa de câmbio forward implícita, calculada com base nas taxas de juro de cada moeda 
para o prazo da operação; 

i) Os Swaps de taxa de juro são avaliados diariamente pelo cálculo da diferença entre o valor 
actual líquido dos fluxos da componente fixa e o valor actual líquido dos fluxos da componente 
variável do contrato. Esta diferença será reflectida no cálculo do valor das unidades de participação; 

j) Os acordos de taxa de juro a prazo (FRAs) serão avaliados diariamente, através do cálculo do 
valor actual do cash flow, gerado pela diferença entre a taxa garantida no contrato e a taxa de juro 
forward em vigor no mercado. Esta diferença será reflectida no cálculo do valor das unidades de 
participação; 

k) Os valores cedidos pelo fundo em operações de empréstimo são valorizados nos termos legais 
e regulamentares aplicáveis, contando o valor para efeitos do cálculo da unidade de participação. Os 
montantes fixados a título de remuneração serão valorizados com base no reconhecimento diário do 
juro inerente à operação, durante o período do empréstimo. 

 

4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  

 

4.1. Comissão de gestão 

Para remuneração dos seus serviços a Sociedade Gestora calculará diariamente uma comissão de 
gestão de 0,9% (zero vírgula por cento) ao ano sobre o património líquido diário do Fundo, que será 
cobrada mensalmente. 

4.2. Comissão de depósito 

Para remuneração dos seus serviços o Depositário calculará diariamente uma comissão de depósito de 
1,1% (um vírgula um por cento) ao ano sobre o património líquido diário do Fundo, que será cobrada 
mensalmente. 

4.3. Outros encargos 

Para além dos encargos de gestão e de depósito, o FUNDO suportará os encargos decorrentes das 
transacções de valores efectuadas por sua conta, no quadro da política de investimentos estabelecida 
no presente Prospecto, designadamente: taxas de corretagem, de realização de operações de Bolsa ou 
fora de Bolsa, imposto de selo, bem como os custos de auditoria obrigatórios. 

4.4   Taxa de Supervisão 

O fundo pagará à CMVM, uma taxa mensal, liquidada mensal e postecipadamente. Esta taxa é 
calculada sobre o valor líquido global do Fundo, correspondente ao último dia útil do mês. 

 

5. Política de rendimentos 

Os rendimentos que o Fundo realiza são integrados no património do Fundo, não havendo lugar à 
distribuição de rendimentos. 
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CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E 
   RESGATE  

 

 

1. Características gerais das unidades de participação  

 

1.1. Definição 

O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por 
unidades de participação, as quais conferem direitos idênticos aos participantes. 

 

1.2. Forma de representação 

As unidades de participação adoptam a forma escritural, não fraccionada, para efeitos de subscrição e 
de resgate. 

 

 

2. Valor da unidade de participação 

 

2.1. Valor inicial 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 5 euros. 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição 

Os pedidos de subscrição recebidos em todos os canais de comercialização até às 16h30m (hora de 
Portugal Continental) serão processados no dia útil  seguinte, ao preço da primeira avaliação 
subsequente ao dia do pedido.  

Os pedidos de subscrição recebidos após as 16:30 (hora de Portugal de Continental) serão agendados 
para o dia útil seguinte.  

Em quaisquer das situações o pedido de subscrição é efectuado a preço desconhecido. 

 

2.3. Valor para efeitos de resgate 

Os pedidos de resgate efectuados em todos os canais de comercialização até às 16h30m (hora Portugal 
Continental), serão processados ao valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte aquele a que o 
pedido de resgate se refere, deduzido das comissões de resgate referidas no ponto 4.1. 

Os pedidos de resgate recebidos em todos os canais de comercialização após as 16:30 (hora de 
Portugal de Continental) serão agendados para o dia seguinte.  

Em quaisquer das situações o pedido de resgate é efectuado a preço desconhecido. 

 

 

3. Condições de subscrição 

 

3.1. Mínimos de subscrição 
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O número mínimo de unidades de participação exigido em cada subscrição inicial será aquele que 
multiplicado pelo valor da unidade de participação resulte num montante igual ou superior a 1000 
Euros (mil euros). 

 

3.2. Comissões de subscrição 

A subscrição está isenta de comissões de subscrição. 

 

 

3.3. Data da subscrição efectiva  

A subscrição efectiva, ou seja, a emissão da unidade de participação, realiza-se no dia útil seguinte ao 
da subscrição e a importância correspondente ao preço de emissão é integrada no património do Fundo 
nessa mesma data, desde que a subscrição seja efectuada até às 16 horas (do Continente). 

 

 

4. Condições de resgate 

 

4.1. Comissões de resgate 

No resgate de unidades de participação será cobrada ao participante uma comissão destinada a cobrir 
os custos de resgate. Esta comissão será deduzida do montante resgatado, variando em função dos 
prazos de detenção das unidades de participação, nos termos das alíneas seguintes:  

a) 1,5% até  1 ano; 

b) 0,0% para prazos superiores a  1 ano; 

No caso em que o participante seja um fundo de fundos administrado pela mesma entidade gestora não 
há lugar ao pagamento desta comissão. 

Para efeitos de apuramento da comissão de resgate, é utilizado o método contabilístico FIFO (First In, 
First Out), ou seja, as unidades de participação subscritas em primeiro lugar são as primeiras a ser 
consideradas para efeitos de resgate. 

O eventual aumento das comissões de resgate ou o agravamento das condições de cálculo da mesma 
só se aplicará aos participantes que adquiram essa qualidade após a sua autorização. 

 

4.2. Pré-aviso  

Os participantes poderão exigir o reembolso das unidades de participação de que sejam titulares, 
mediante um pré-aviso de três dias úteis. 
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CAPÍTULO IV DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

   

Os participantes têm direito: 

a) Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do fundo, qualquer que seja a modalidade de 
comercialização do fundo; 

b) Obter o prospecto completo, junto da sociedade gestora e do depositário, qualquer que seja a 
modalidade de comercialização do fundo; 

c) Consultar os documentos de prestação de contas do fundo, que serão enviados sem encargos aos 
participantes que o requeiram; 

d) Á titularidade da sua quota-parte do património do Fundo; 

e) Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das condições constantes dos 
prospectos do fundo; 

f) Receber a sua quota parte do fundo em caso de liquidação do mesmo; 

g) A ser informados individualmente, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da autorização da 
CMVM, das alterações ao regulamento gestão das quais resulte:  

− Um aumento de comissões a pagar pelos participantes ou pelo fundo, com excepção do 
aumento da comissão de resgate ou agravamento das condições de cálculo da mesma, os 
quais só podem ser aplicados aos participantes após autorização da CMVM; 

− A modificação substancial da política de investimento como tal considerada pela CMVM; 

− A modificação da política de distribuição de rendimentos; 

− Substituição da entidade gestora; 

− Substituição do depositário; 

− Liquidação do Fundo 

h) A ser ressarcidos pela Sociedade Gestora dos prejuízos sofridos sempre que, em consequência de 
erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e divulgação do valor da unidade de 
participação, a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado de acordo com as normas 
aplicáveis e o valor efectivamente utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior a 0,5% 
do valor da unidade de participação, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização que lhe 
seja reconhecido, nos termos gerais de direito. 

 

A subscrição de unidades de participação implica para  os participantes a aceitação do prospecto e 
confere à entidade gestora os poderes necessários para realizar os actos de administração do Fundo. 
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CAPÍTULO V  CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA 
   EMISSÃO E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Liquidação do fundo 

Quando o interesse dos participantes o recomendar, poderá a sociedade gestora proceder à liquidação 
do Fundo. Esta decisão deverá ser comunicada individualmente a cada participante e publicada no 
Boletim de Cotações da Euronext Lisboa, com a indicação do prazo previsto para a conclusão do 
processo de liquidação. O prazo de liquidação não deve exceder em cinco dias úteis o prazo máximo 
de resgate (sete dias úteis para a conclusão do processo), salvo se a CMVM autorizar um prazo 
superior. A decisão de liquidação determina a imediata suspensão das subscrições e dos resgates do 
fundo. Aoss participantes não poderão exigir a liquidação ou partilha do Fundo. 

 

2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 

a) A sociedade gestora deverá mandar suspender as operações de resgate ou de emissão quando os 
interesses dos participantes assim o aconselhem. 

b) Quando os pedidos de resgate de unidades de participação excederem os de subscrição num só dia, 
em 5% ou, num período não superior a cinco dias seguidos, em 10% do valor global do Fundo, a 
sociedade gestora poderá mandar suspender as operações de resgate. 

c) Decidida a suspensão, a sociedade gestora promoverá a afixação na sua sede e em todos os balcões 
do depositário e meios nos quais são comercializadas unidades de participação do Fundo, em local 
bem visível, de um aviso destinado a informar o público sobre a situação de suspensão e, logo que 
possível, a sua duração. 

d) A suspensão do resgate não determina a suspensão simultânea da subscrição, mas a subscrição de 
unidades de participação só pode efectuar-se mediante declaração escrita do interessado de que 
tomou prévio conhecimento da suspensão do resgate. 

e) A suspensão do resgate determinada nos termos das alíneas anteriores tem efeitos imediatos, 
aplicando-se a todos os pedidos de resgate que no momento da notificação da CMVM não tenham 
sido satisfeitos. 

f) O disposto na alínea d) aplica-se, com as devidas adaptações, à suspensão determinada pela 
CMVM, nos termos dos números precedentes. 
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PARTE II   INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 33.º 
   DO DECRETO-LEI 276/94, DE 2 DE NOVEMBRO  

 

CAPÍTULO I    OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE GESTORA E 
   OUTRAS ENTIDADES 

 

 

1. Outras informações sobre a Sociedade Gestora 

 

1.1  Orgãos sociais e Auditores: 

 

Conselho de Administração 

Presidente Caixa Gestão de Activos, SA 

representada por João Eduardo de Noronha Gamito Faria  

Administrador Caixa - Participações, SGPS  

representada por Luis Miguel Saraiva Lopes Martins 

Administrador  Fernando Manuel Domingos Maximiano  

 

Orgão de Fiscalização  

FISCAL ÚNICO - Oliveira Rego & Alexandre Hipólito - S.R.O.C.  

representada por Manuel Oliveira Rego - Revisor Oficial de Contas 

SUPLENTE António Grelha & Bryant Jorge, SROC 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente Caixa Geral de Depósitos SA 

representada por Hernani da Costa Loureiro 

Vice 
Presidente 

Caixa - Gestão de Activos, SGPS, SA 

representada por Fernando Marques Pereira 

Secretário António Pereira Grada Ferreira 

 

Auditores 

       Arthur Andersen & Co, SC 

 

1.2 Accionistas 

A CAIXA - Gestão de Activos, S.G.P.S., S.A. é detentora de 100% do capital da Sociedade Gestora, 
sendo aquela, por sua vez, detida a 100% pela CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. 

 

1.3 Fundos Geridos 

A Sociedade Gestora era responsável pela gestão dos seguintes Fundos em 31 de Dezembro de 2001:  
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Denominação Tipo VLGF em 109 

PTE
VLGF em 

106euros
Nº de 

participantes
CAIXAGEST TESOURARIA Tesouraria Euro 151.2 754.0 19 236
BNU TESOURARIA Tesouraria Euro 69.0 344.4 9 353
CAIXAGEST CURTO PRAZO Tesouraria Euro 60.8 303.1 40 674
BNU RENDIMENTO Tesouraria Euro 26.1 130.4 17 058
CAIXAGEST MOEDA Tesouraria Euro 40.9 204.1 330
CAIXAGEST GESTÃO MONETÁRIA* Tesouraria Euro 9.0 44.7 169
BNU GESTÃO ACTIVA TESOURARIA* Tesouraria Euro 0.9 4.6 105
POSTAL TESOURARIA Tesouraria Euro 3.5 17.2 0
CAIXAGEST MULTIDIVISA Tesouraria Internacional 0.9 4.4 242
CAIXAGEST GESTÃO CAMBIAL* Tesouraria Internacional 0.5 2.3 14
BNU PRESTÍGIO Obrigações de Taxa Indexada Euro 36.9 184.1 4 843
BNU OBRIGAÇÕES Obrigações de Taxa Indexada Euro 66.6 332.0 21 825
INVEST OBRIGAÇÕES Obrigações de Taxa Indexada Euro 8.8 44.0 2 425
CAIXAGEST RENDIMENTO Obrigações de Taxa Indexada Euro 172.7 861.4 44 332
CAIXAGEST RENDA MENSAL Obrigações de Taxa Indexada Euro 10.0 49.7 1 330
BNU RENDA MENSAL Obrigações de Taxa Indexada Euro 13.1 65.2 2 914
POSTAL RENDIMENTO Obrigações de Taxa Indexada Euro 0.6 3.0 0
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES EURO Obrigações Taxa Fixa Euro 19.3 96.0 4 587
CAIXAGEST TAXA FIXA Obrigações Taxa Fixa Euro 1.6 7.7 366
CAIXAGEST GESTÃO EUROBRIGAÇÕES* Obrigações Taxa Fixa Euro 2.5 12.6 113
BNU GESTÃO ACTIVA OBRIGAÇÕES* Obrigações Taxa Fixa Euro 2.0 9.8 244
POSTAL CAPITALIZAÇÃO Obrigações Taxa Fixa Euro 3.1 15.6 0
CAIXAGEST GESTÃO INTEROBRIGAÇÕES* Obrigações Taxa Fixa Internacional 8.0 40.1 110
CAIXAGEST MULTIVALOR Misto 10.4 51.9 4 162
INVEST Misto 1.5 7.6 961
CAIXAGEST MAXIVALOR Misto 4.2 20.9 2 118
CAIXAGEST INVESTIMENTO Fundo de Fundos 11.5 57.6 2 356
CAIXAGEST INVESTIMENTO II Fundo de Fundos 10.4 52.1 2 041
CAIXAGEST INVESTIMENTO III Fundo de Fundos 10.5 52.5 2 284
CAIXAGEST INVESTIMENTO IV Fundo de Fundos 11.1 55.1 2 164
BNU FUNDO DE FUNDOS I Fundo de Fundos 1.5 7.6 416
BNU FUNDO DE FUNDOS II Fundo de Fundos 1.2 6.2 254
BNU FUNDO DE FUNDOS III Fundo de Fundos 0.7 3.6 128
POSTAL GESTÃO GLOBAL Fundo de Fundos 0.2 0.9 0
CAIXAGEST ACÇÕES PORTUGAL Acções Nacionais 3.4 16.8 2 373
CAIXAGEST VALORIZAÇÃO Acções Nacionais 11.7 58.5 7 421
CAIXAGEST GESTÃO LUSOACÇÕES* Acções Nacionais 1.1 5.5 136
BNU ACÇÕES Acções Nacionais 2.6 12.7 795
POSTAL ACÇÕES Acções Nacionais 1.2 5.9 0
CAIXAGEST ACÇÕES EUROPA Acções da União Europeia 14.4 72.0 3 910
BNU EURO-ÍNDICE Acções da União Europeia 2.8 14.0 939
CAIXAGEST GESTÃO EUROACÇÕES* Acções da União Europeia 8.5 42.2 147
BNU GESTÃO ACTIVA ACÇÕES* Acções da União Europeia 0.9 4.7 189
CAIXAGEST ACÇÕES EUA Acções Internacionais 11.7 58.4 1 478
CAIXAGEST GESTÃO ACÇÕES EUA* Acções Internacionais 4.9 24.5 72
BNU INTERNACIONAL Acções Internacionais 3.3 16.6 727
BNU JAPÃO Acções Internacionais 2.6 12.8 791
BNU ORIENTE CRESCIMENTO Acções Internacionais 2.4 11.8 553
CAIXAGEST PPA VALORIZAÇÃO FISCAL Poupança em Acções 15.4 76.8 14 214
BNU PPA Poupança em Acções 1.6 8.0 1 130

Nº Total de Fundos:  50 860 4 288 222 029

* - Fundo pertencente a um Agrupamento

 

2.   As Entidades Subcontratadas  

A consultoria de investimentos para a carteira asiática é assegurada pelo Dresdner RCM Global 
Investors Asia Limited, sediado em Hong-Kong. 

 

3.   Revisor Oficial de Contas do Fundo 

As contas do Fundo são submetidas a certificação legal pela S.R.O.C. “Magalhães, Neves & 
Associados”, com sede em Amoreiras, Torre 1-7º, 1070-101 Lisboa. nº 476, representados pelo Dr. 
Luís Augusto Gonçalves Magalhães. 
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CAPÍTULO II      DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 

1. Valor da unidade de participação 

 

O valor diário das unidades de participação é divulgado em todos os balcões da Caixa Geral de 
Depósitos, nas instalações da Sociedade Gestora e na internet em https://caixadirecta.cgd.pt ou em 
www.caixagest.pt. 

É ainda publicado diariamente no Boletim de cotações da Euronext Lisboa . 

 

 

2. Consulta da carteira do fundo 

 

A composição da carteira do fundo é publicada mensalmente no Boletim de cotações da Euronext 
Lisboa.  

 

 

3. Documentação do fundo  

 

O Prospecto Completo e o Prospecto Simplificado do Fundo encontram-se à disposição dos 
interessados na sede da entidade gestora, Av. João XXI, 63, 2º, Lisboa e em qualquer das agências da 
Caixa Geral de Depósitos S.A. e na internet em https://caixadirecta.cgd.pt ou em www.caixagest.pt. 

 

 

4. Contas dos Fundos 

 

As contas anuais e semestrais dos fundos são encerradas, respectivamente, com referência a 31 de 
Dezembro e a 30 de Junho e são disponibilizadas, no primeiro caso, nos dois meses seguintes e, no 
segundo, no mês seguinte à data da sua realização, sendo disponibilizadas ao público em todos os 
balcões da Caixa Geral de Depósitos e no site www.caixagest.pt, sendo  enviadas sem encargos aos 
participantes que o requeiram. 

Será ainda publicado um aviso no Boletim de cotações da Euronext Lisboa, e num, jornal de grande 
circulação, dando conta de que  as contas do Fundo se  encontram à disposição do público. 
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CAPÍTULO III REGIME FISCAL  

 

 

1. Do Fundo 

No que diz respeito ao fundo, os rendimentos do fundo têm o seguinte regime fiscal: 

 

O fundo é tributado autonomamente como se de pessoa singular se tratasse. 

Assim, os rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados autonomamente por retenção na fonte. Encontram-se neste caso os juros dos depósitos 
bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%. Os rendimentos sobre os quais não estejam 
previstas taxas de retenção são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

Os rendimentos líquidos de cada exercício respeitantes a contratos de futuros e opções sobre acções, 
reais ou teóricas, ou índices de acções celebrados em bolsa de valores são tributados autonomamente à 
taxa de 10%. 

Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados autonomamente à taxa de 20% ou, caso seja mais favorável, à taxa aplicável às pessoas 
singulares. 

O saldo positivo entre as mais e menos valias na transmissão de acções, apurado em cada ano, está 
sujeito a uma taxa especial de 10%. Exceptuam-se deste caso as mais valias em acções adquiridas até 
31 de Dezembro de 2002 e detidas pelo fundo por um período superior  a 12 meses. 

 

 

2. Do participante  

O regime fiscal na óptica dos Participantes é o previsto na Lei, nomeadamente nos códigos tributários 
e nos Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), sendo de destacar o seguinte: 

 

2.1.    Pessoas singulares 

Pessoas Singulares residentes que não exercem actividade empresarial 

Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação das mais valias realizadas com 
o resgate das unidades de participação nem dos rendimentos distribuídos pelos Fundos de 
Investimento se esses rendimentos forem obtidos fora do âmbito duma actividade comercial industrial 
ou agrícola, na medida em que o próprio Fundo já foi tributado.  

Assim, os investidores que sejam pessoas singulares estão isentos de tributação pelos rendimentos que 
daí obtêm, podendo porém, os respectivos titulares, residentes em território português, englobá-los 
para efeitos de IRS, caso em que o imposto retido ou devido pelo Fundo assume a natureza de imposto 
por conta. 

Em matéria de imposto sobre sucessões e doações as transmissões por morte a favor do cônjuge 
sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados, no caso de adopção plena, ou dos seus descendentes, quando 
aqueles tenham falecido, estão isentas de imposto até ao valor de 500 000$00  por cada um deles. 

Pessoas Singulares residentes no quadro de actividade comercial, Pessoas Colectivas residentes e 
Participantes não residentes com estabelecimento estável em território português. 

Os rendimentos respeitantes a Unidades de Participação, incluindo os obtidos através de mais valias 
realizadas com o resgate das Unidades de Participação, detidas pelas entidades acima referenciadas,  
não estão sujeitos a retenção na fonte e são pelos titulares considerados como proveitos ou ganhos. O 
montante do imposto retido ao Fundo tem , nos termos do nº3 artigo 19º do EBF, a natureza de 
imposto por conta para os titulares das Unidades de Participação. 

 15



 
                                                                                                                                                                                                           

 16

 

 

2.2. Pessoas colectivas 

Se o investidor for uma pessoa colectiva, os rendimentos, quer resultem de distribuição, quer da 
diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e derrama, se existir, 
podendo os titulares deduzir no seu pagamento de impostos as verbas já liquidadas pelo próprio 
Fundo, no montante proporcional às unidades de participação detidas, devendo para tal solicitar uma 
declaração ao Banco Depositário. 

Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à restituição, pela 
Sociedade Gestora, do montante de imposto retido ou devido correspondente aos rendimentos das 
unidades de participação que aquelas entidades tenham subscrito. 

Os rendimentos respeitantes a Unidades de Participação de que sejam titulares entidades não 
residentes em território português e que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado neste 
território, estão isentos de IRS ou IRC - no entanto a portaria que regula esta isenção ainda não se 
encontra aprovada. 

 

 

 


