
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundo de investimento Mobiliário 
CAIXAGEST Acções Oriente 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 26 de Setembro de 2005) 

 
TIPO DE FUNDO: Fundo de Acções 

Internacionais 
INÍCIO DA ACTIVIDADE: 2 de Março de 1994 

ENTIDADE GESTORA: Caixagest - Técnicas de 
Gestão de Fundos, S.A. 
 
BANCO DEPOSITÁRIO: Caixa Geral de 
Depósitos 
ENTIDADE COLOCADORA: Caixa Geral de 
Depósitos 
CONSULTOR DE INVESTIMENTO: Dresdner 
RCM Global Investors, Hongkong, consultor para 
a carteira de acções asiática 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO: O Fundo tem como 
objectivo a obtenção de uma rendibilidade competitiva a 
longo prazo, através do investimento num conjunto 
diversificado de acções do sueste asiático e da 
Austrália..  
O Fundo investe mais de 90% em acções de empresas 
sediadas em Hong Kong, Singapura, Austrália e Nova 
Zelândia. 
O Fundo não investe em obrigações nem em acções de 
empresas indonésias. 
O Fundo tem como parâmetro de referência a evolução 
do índice de acções "MSCI Pacific (ex-Japan) 
Developed Countries", que integra as empresas com 
maior capitalização bolsista dos mercados 
desenvolvidos da zona económica da Ásia-Pacífico e é 
elaborado pela Morgan Stanley. 
Pontualmente, o Fundo poderá deter Futuros, Opções 
ou Warrants sobre Índices, até um limite máximo de 10% 
da carteira, com o objectivo de exposição adicional. 
 

PERFIL DO INVESTIDOR: O Fundo destina-se a 
investidores com forte tolerância às oscilações bolsistas, 
com claro conhecimento do potencial e riscos deste tipo 
de Fundo e com horizonte de investimento superior a 2 
anos. 
 
RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO: Este Fundo 
está exposto ao risco do mercado accionista e ao risco 
de variação de preço das acções em carteira. A 
exposição adicional mencionada na Política de 
Investimentos agrava o seu nível de risco. 
Pontualmente, se a Sociedade Gestora antecipar 
oscilações significativas nas acções fará a cobertura 
integral do risco de preço das acções. Tal facto, tanto 
pode funcionar a favor do Fundo como pode ter o efeito 
do mesmo deixar de registar ganhos. 
O Fundo está igualmente exposto ao risco político e 
social próprio da zona geográfica onde o Fundo investe. 
O Fundo não efectua a cobertura do risco cambial. 
 

RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS

Anos Rendibilidade Classe de Risco RENDIBILIDADE ANUAL
1995 2,43% 4
1996 22,14% 4
1997 -32,44% 6
1998 -21,81% 6
1999 50,75% 6
2000 -30,87% 6
2001 -9,26% 6
2002 -21,64% 5
2003 23,98% 5
2004 14,71% 5

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo
garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação
pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1
(risco mínimo) e 6 (risco máximo)
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POLÍTICA DE RENDIMENTOS: O Fundo não procede à 
distribuição periódica de rendimentos. 
 
SUBSCRIÇÃO: Os pedidos subscrição recebidos nos dias 
úteis até às 16h30m (Hora Portugal Continental) são 
efectuados ao valor da unidade de participação (UP) que 
será calculado nesse dia às 17 horas, pelo que são 
efectuados a preço desconhecido. A respectiva liquidação 
financeira processar-se-á no dia útil seguinte. 
Não existe comissão de subscrição e o montante mínimo 
de subscrição inicial é de 1000 euros. 
 
RESGATE: Os pedidos de resgate efectuados até às 
16h30 (Hora Portugal Continental) realizam-se ao valor da 
unidade de participação que será calculado nesse dia às 
17 horas, pelo que são efectuados a preço desconhecido; 
a respectiva liquidação financeira processar-se-á no 3º dia 
útil seguinte. 
As unidades de participação subscritas há mais tempo 
serão as primeiras a ser consideradas para efeito de 
resgate. 
Existe uma comissão de resgate de 1,5% caso a 
permanência no Fundo fôr inferior a 1 ano; não havendo 
comissão de resgate para a partir de 1 ano de 
permanência. 
(Exemplo: num pedido de resgate de 1000 euros um mês 
após a subscrição, o valor de reembolso será de 985 euros 
após cobrança de comissão) 
Os resgates que tenham por objectivo a transferência 
directa do investimento para outro fundo aberto 
administrado pela entidade gestora e comercializado na 
CGD, com excepção dos fundos: Caixagest Tesouraria, 
Caixagest Curto Prazo, Caixagest Moeda, Caixagest PPA 
e Caixagest Estratégias Alternativas, estão isentos de 
comissão de resgate, a partir do dia 26 de Setembro de 
2005. 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Prospecto 
Simplificado contém apenas informações essenciais sobre 
o Fundo; a sua consulta não dispensa a necessidade de 
análise de informação mais detalhada que pode ser obtida 
sem quaisquer encargos através do Prospecto Completo 
O Prospecto Completo, o Relatório anual e semestral  do 
Fundo encontram-se à disposição dos interessados junto 
da Caixagest ou da Caixa Geral de Depósitos. 
O valor diário da unidade de participação  e composição 
detalhada da carteira de títulos do Fundo no final de cada 
mês são publicados no Boletim da Euronext Lisboa e 
podem ser consultados no web site: www.caixagest.pt. 
 
CONTACTOS: 
Caixagest, S.A., Av. João XXI, 63-2º 1000-300 Lisboa ; 
Telefone: 21 790 54 57 ; Fax:21 790 57 65. 
Internet: http://www.caixagest.pt/ e http://www.cgd.pt/  

COMERCIALIZAÇÃO: Balcões da Caixa Geral de 
Depósitos, Caixa Directa (linha telefónica 707242424) e  
CaixaDirecta On-line (https://caixadirecta.cgd.pt). 
 
COMISSÕES E ENCARGOS DO FUNDO:  
Comissão de Gestão: 0,9% ao ano; Comissão de Depósito: 
1,1% ao ano. O fundo suporta também as taxas de bolsa e 
corretagem e encargos fiscais relativos à compra e venda de 
valores, bem como a taxa de supervisão da CMVM e os 
custos de auditoria obrigatórios. 
 
REGIME FISCAL:  
Tributação na esfera do fundo - Os juros de depósitos 
bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 20% 
e os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 
15%. Nos casos de rendimentos não sujeitos a retenção na 
fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente 
sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em 
território português, em cada ano é tributada, 
autonomamente, à taxa de 10%, encontrando-se excluídas 
de tributação as mais-valias provenientes da alienação de 
acções detidas pelo fundo durante mais de 12 meses. 
Tributação na esfera dos participantes - Os rendimentos 
respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos 
passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade 
comercial, industrial ou agrícola estão isentos, podendo, no 
entanto ser englobados, caso em que o imposto retido ou 
devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por 
conta. A transmissão gratuita (heranças e doações) de 
valores aplicados em Fundos não se encontra sujeita a 
tributação em sede de Imposto do Selo. 
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação 
obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos 
de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou 
agrícola não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo 
considerados como proveitos ou ganhos para efeitos do 
apuramento do lucro tributável e o montante de imposto 
retido ou devido na esfera do fundo tem a natureza de 
imposto por conta. A transmissão gratuita  (heranças e 
doações) de valores aplicados em Fundos encontra-se 
sujeita a tributação em sede de IRC. 
No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto 
retido ou devido na esfera no fundo, correspondente aos 
rendimentos das unidades de participação que aqueles 
tenham subscrito, deve ser restituído pela entidade gestora 
do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos 
respeitantes a essas unidades.  
 


