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1. ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO 
 

No primeiro semestre de 2003, a actividade económica mundial continuou condicionada pelos receios quanto 
às consequências do conflito militar no Iraque, pela ausência de recuperação da economia norte-americana, 
pela manutenção do preço do petróleo num nível elevado e pelos receios demonstrados com a possibilidade 
de deflação. Os principais Bancos Centrais mundiais responderam a esta conjuntura desfavorável com novas 
reduções das taxas de juros directoras. 

Nos Estados Unidos, o crescimento económico manteve-se sustentado pelo consumo privado - apesar do 
forte aumento da taxa de desemprego de 5.7% para 6.4% - e por uma forte quebra das importações. A 
actividade económica na União Económica e Monetária (UEM) estagnou no primeiro semestre, reflexo do 
mau desempenho quer do investimento privado quer da actividade industrial. 

 

Evolução do PIB

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Portugal EUA Japão Eurolândia
 

 

 

Por seu lado, a economia japonesa voltou a demonstrar um crescimento próximo da estagnação devido aos 
fracos contributos quer do consumo quer do investimento privado. Na América Latina, a diminuição das 
tensões sociais na Argentina e na Venezuela contribuiu para a redução do clima de incerteza, que beneficiou 
também da actuação positiva do Governo do Brasil no que respeita à implementação de reformas estruturais 
e cumprimento do serviço de dívida.  

Em Portugal, o crescimento económico permaneceu igualmente estagnado. Para além das restrições 
orçamentais, o abrandamento do restante espaço europeu e o contínuo aumento do desemprego tiveram 
resultados negativos ao nível da confiança de industriais e consumidores, concretizando-se num novo 
abrandamento quer do consumo quer do investimento privado. 

 

 

Inflação 

 

No quadrante da inflação, os índices de preços no consumidor continuaram a ser afectados pelos preços 
energéticos. Contudo, a manutenção de um excesso de capacidade instalada a par com o fraco desempenho 
da actividade económica favoreceram a manutenção da tendência de abrandamento de inflação.  

Apesar do aumento do preço do petróleo nos primeiros três meses do ano, a UEM encerrou o semestre com 
uma variação homóloga de 2% em linha com o nível pretendido pelo Banco Central Europeu. 
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O Comportamento da Inflação
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Em Portugal, apesar da tendência de abrandamento económico, o crescimento homólogo dos preços 
permaneceu acima do objectivo de 2.0% estabelecido para o primeiro semestre, fixando-se nos 3.3%.  
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2. OS  MERCADOS FINANCEIROS 
 
 

Mercado Monetário 
 

As preocupações demonstradas pelos principais Bancos Centrais mundiais no que diz respeito à deflação 
levaram o mercado monetário a descontar novas descidas das taxas de juros directoras durante grande parte 
do semestre. O desempenho decepcionante da actividade económica europeia, resultante da ausência de 
recuperação quer do consumo quer do investimento, levou que as taxas de juro atingissem o nível mais baixo 
desde que o Banco Central Europeu se tornou responsável pela condução da política monetária no espaço 
euro. 

 

 

Mercado Obrigacionista 
 

Os mercados de obrigações de taxa fixa mantiveram durante grande parte do primeiro semestre de 2003 o 
mesmo comportamento de estabilidade que haviam evidenciado na fase final do ano passado. Após se terem 
verificado forte descidas nas taxas durante o mês de Maio, assistiu-se a um aumento de volatilidade nos 
últimos dois meses do semestre, tendo o mês de Junho encerrado numa clara tendência de subida de yields.  

 
Yield dos 10 anos nos três blocos económicos
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O diferencial entre o rendimento das obrigações a dez anos americanas e europeias permaneceu negativo 
todo o primeiro semestre de 2003, subindo dos –39 pontos base (pb) no final de 2002 para –30 pb no final de 
Junho. 

Enquanto que as taxas de juro dos 10 anos do mercado americano diminuíram cerca de 30 pb, de 3.8% para 
3.5%, no mercado obrigacionista europeu as yields daquela maturidade decresceram cerca de 40 pb, 
passando dos 4.2% para os 3.8%. 

 

 

Mercado Cambial 
 
A moeda única europeia manteve um movimento de apreciação face ao dólar americano (USD) e às principais 
divisas estrangeiras ao longo de todo o primeiro semestre de 2003. Depois de atingir o valor da paridade (1 
euro = 1 dólar) no início do ano, o Euro viria a ultrapassar, no final de Maio, a sua cotação inicial de 1999. A 
mudança de atitude da Administração Bush face ao USD, revelando um maior grau de preocupação 
relativamente ao défice das contas correntes dos EUA, e o diferencial positivo das taxas de juro europeias 
contribuíram de forma relevante para o comportamento da moeda europeia. 
Em termos semestrais, o Euro registou no final de Junho uma considerável apreciação de 9.7% contra o USD. 
Relativamente a igual período do ano passado, a apreciação registada foi de 16.1%. 
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Evolução dos principais câmbios
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A moeda japonesa, por seu lado, manteve ao longo do semestre um comportamento relativamente estável, 
variando apenas entre 116 e 122 iens por dólar. Fruto das sucessivas intervenções do Banco Central do 
Japão, com o intuito de impedir a perda de competitividade das exportações japonesas, o yen encerraria o 
semestre com uma depreciação de 0.9% face ao dólar. 

 

Mercado Accionista 
 

Muitas das bolsas europeias registaram valorizações no primeiro semestre de 2003. O índice da Morgan 
Stanley para a Europa (MSCI Pan Euro) encerrou aquele período com uma variação positiva de 3%. A 
primeira metade do semestre foi condicionada pelas incertezas relacionadas com a Guerra no Iraque 
enquanto que a segunda metade seria marcada por uma forte recuperação da perspectiva de recuperação da 
economia americana. 

Variações dos principais índices bolsistas no primeiro semestre de 2003
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O mercado accionista português evoluiu em conformidade com a situação económica nacional, evidenciando 
uma valorização menor que muitas das praças bolsistas europeias, o PSI 20 subiu apenas 0.32%. Destacou-
se, como notícia positiva para o mercado nacional a recuperação de confiança dos mercados internacionais 
em torno da economia brasileira - com reflexos naturalmente positivos sobre os activos que empresas 
portuguesas detêm naquele país - e a restruturação anunciada por alguns Grupos Económicos – Sonae e 
Jerónimo Martins. 

As três acções com maior valorização ao longo do semestre foram a PT Multimédia (52.5%), a Sonae.com 
(28.3%) e o Sonae SGPS (16.7%). As que registaram maior desvalorização foram a SAG (-23.9%), o Banco 
Comercial Português (-22.8%) e a Semapa (-15%). 
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3. FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 3. FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
  
  
  
O montante de activos geridos pelo conjunto das Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 
portuguesas registou um crescimento de 611 milhões de euros (+3%) durante o primeiro semestre, atingindo 
os 21.219 milhões de euros no final de Junho de 2003. 

O montante de activos geridos pelo conjunto das Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 
portuguesas registou um crescimento de 611 milhões de euros (+3%) durante o primeiro semestre, atingindo 
os 21.219 milhões de euros no final de Junho de 2003. 
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Os Fundos de Obrigações constituiram a categoria de fundos que maior contributo deu para o aumento do 
montante gerido pelas SGFIM portuguesas durante o semestre ao registarem um crescimento de 653 milhões 
de euros (m€). 

Os Fundos de Obrigações constituiram a categoria de fundos que maior contributo deu para o aumento do 
montante gerido pelas SGFIM portuguesas durante o semestre ao registarem um crescimento de 653 milhões 
de euros (m€). 

O lançamento dos Fundos Caixagest Maximizer 2008 e Caixagest Premium 2008 em Fevereiro e Junho 
respectivamente, contribuíram para o aumento de 70 m€ da categoria de Fundos de Capital Garantido. 
O lançamento dos Fundos Caixagest Maximizer 2008 e Caixagest Premium 2008 em Fevereiro e Junho 
respectivamente, contribuíram para o aumento de 70 m€ da categoria de Fundos de Capital Garantido. 

A evolução do montante dos Fundos de Fundos manteve a tendência negativa que vem a registar nos últimos 
três anos, diminuindo 156 m€ ao longo do semestre. Quanto às outras categorias de fundos as variações não 
foram significativas. 

A evolução do montante dos Fundos de Fundos manteve a tendência negativa que vem a registar nos últimos 
três anos, diminuindo 156 m€ ao longo do semestre. Quanto às outras categorias de fundos as variações não 
foram significativas. 

No semestre foram lançados 8 novos fundos e extintos igual número, pelo que o total de fundos de 
investimento mobiliário portugueses se manteve nos 221. A quota de mercado da Caixagest teve uma ligeira 
subida de 19,8% para 20%. 

No semestre foram lançados 8 novos fundos e extintos igual número, pelo que o total de fundos de 
investimento mobiliário portugueses se manteve nos 221. A quota de mercado da Caixagest teve uma ligeira 
subida de 19,8% para 20%. 
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4. RELATÓRIO DE GESTÃO 4. RELATÓRIO DE GESTÃO 
  

Caracterização do Fundo Caracterização do Fundo 
O Fundo CAIXAGEST Acções Oriente foi lançado em 2 de Março de 1994, está classificado como Fundo Aberto 
de Acções Internacionais, tem como entidade depositária a Caixa Geral de Depósitos e é comercializado aos 
balcões da rede CGD. Sendo um Fundo de acções do Sudeste asiático e Austrália, o seu objectivo é o 
investimento em acções emitidas por empresas sedeadas nesses países, emitidas em qualquer moeda, cuja 
capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas. O CAIXAGEST Acções Oriente encontra-se vocacionado 
para aplicações de longo prazo, com um mínimo de subscrição de € 1.000 e capitaliza os rendimentos.  

O Fundo CAIXAGEST Acções Oriente foi lançado em 2 de Março de 1994, está classificado como Fundo Aberto 
de Acções Internacionais, tem como entidade depositária a Caixa Geral de Depósitos e é comercializado aos 
balcões da rede CGD. Sendo um Fundo de acções do Sudeste asiático e Austrália, o seu objectivo é o 
investimento em acções emitidas por empresas sedeadas nesses países, emitidas em qualquer moeda, cuja 
capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas. O CAIXAGEST Acções Oriente encontra-se vocacionado 
para aplicações de longo prazo, com um mínimo de subscrição de € 1.000 e capitaliza os rendimentos.  
  
  

Estratégia de Investimento Estratégia de Investimento 
Os mercados de acções desenvolvidos da Ásia (excepto Japão) acompanharam durante o primeiro semestre de 
2003 as evoluções ocorridas nas restantes zonas mundiais, tendo apresentado uma queda de cerca de 10% na 
primeira metade do semestre (até 12 de Março), reflectindo as tensões geo-políticas existentes, bem como o 
aumento do preço do petróleo e a incerteza quanto ao desempenho das economias. A partir dai recuperaram de 
forma vigorosa, fruto da resolução da crise iraquiana, da normalização dos preços energéticos e da expectativa 
de recuperação económica na segunda metade do ano, terminando o ano com uma valorização acumulada de 
3.8% (em Euros). O mercado Australiano beneficiou ao longo do semestre das suas características defensivas e 
da existência de muitos sectores fortemente apoiados na economia doméstica. Em Hong Kong e Singapura 
tiveram especial relevância a crise da SARS bem como as evoluções políticas e económicas observadas na 
China. 

Os mercados de acções desenvolvidos da Ásia (excepto Japão) acompanharam durante o primeiro semestre de 
2003 as evoluções ocorridas nas restantes zonas mundiais, tendo apresentado uma queda de cerca de 10% na 
primeira metade do semestre (até 12 de Março), reflectindo as tensões geo-políticas existentes, bem como o 
aumento do preço do petróleo e a incerteza quanto ao desempenho das economias. A partir dai recuperaram de 
forma vigorosa, fruto da resolução da crise iraquiana, da normalização dos preços energéticos e da expectativa 
de recuperação económica na segunda metade do ano, terminando o ano com uma valorização acumulada de 
3.8% (em Euros). O mercado Australiano beneficiou ao longo do semestre das suas características defensivas e 
da existência de muitos sectores fortemente apoiados na economia doméstica. Em Hong Kong e Singapura 
tiveram especial relevância a crise da SARS bem como as evoluções políticas e económicas observadas na 
China. 
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Nos doze meses anteriores a 30 dNos doze meses anteriores a 30 d
rendibilidade líquida de -10,35% e um desvio padrão anual de 19,73%. 
No final do semestre, a carteira do Fundo era de 20.947.155 milhõe
rendibilidade líquida de -10,35% e um desvio padrão anual de 19,73%. 
No final do semestre, a carteira do Fundo era de 20.947.155 milhõe
unidades de participação, o que correspondeu a uma variação de 67% no número de UPs em circulação. 

 
unidades de participação, o que correspondeu a uma variação de 67% no número de UPs em circulação. 
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

2003 2002
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2003 2002

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
    Acções 3 20.517.144 1.360.160 (1.079.802) 20.797.502 13.579.570     Unidades de participação 1 45.023.869 27.215.531

    Variações patrimoniais 1 (13.232.472) (3.156.728)
CONTAS DE TERCEIROS     Resultados transitados 1 (11.824.558) (8.354.139)
    Outros devedores 17 39.028 - - 39.028 -     Resultado líquido do período 1 980.316 (1.680.066)

20.947.155 14.024.598
DISPONIBILIDADES
    Depósitos à ordem 3 418.581 - - 418.581 513.959 CONTAS DE TERCEIROS

    Comissões a pagar 34.328 26.105
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO     Outras contas de credores 17 274.061 43.200
    Outras contas de regularização 433 - - 433 374 308.389 69.305

Total do Activo 20.975.186 1.360.160 (1.079.802) 21.255.544 14.093.903 Total do Capital do Fundo e do Passivo 21.255.544 14.093.903

Número total de unidades de participação
   em circulação 1 9.026.460 5.456.224 Valor unitário da unidade de participação 1 2,3206 2,5704

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2003.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)

 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

 

CUSTOS 2003 2002 PROVEITOS 2003 2002

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   Juros e custos equiparados:      Juros e proveitos equiparados:
       De operações correntes 1.891 12.468          Outros, de operações correntes 252 15.520
   Comissões:      Rendimento de títulos 274.778 144.376
       Da carteira de títulos 41.547 30.332      Ganhos em operações financeiras:
       Outras, de operações correntes 150.434 134.604          Na carteira de títulos 3.281.275 2.053.893
   Perdas em operações financeiras:          Em operações extrapatrimoniais 753.274 858.149
       Na carteira de títulos 2.487.436 2.692.983 4.309.579 3.071.938
       Em operações extrapatrimoniais 549.222 1.840.429
   Impostos e taxas directos 98.717 41.188 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

3.329.247 4.752.004      Outros ganhos eventuais 9 -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
   Outras perdas eventuais 25 -

Resultado líquido do período 980.316 (1.680.066)

4.309.588 3.071.938 4.309.588 3.071.938

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2003.

(Montantes expressos em Euros)

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

 

2003 2002

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 8.011.316 4.162.935

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (122.210) (243.330)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo 7.889.106 3.919.605

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 2.805.992 3.253.952
Rendimento de títulos 242.314 144.376

Pagamentos:
Compra de títulos (10.703.414) (6.890.287)
Taxas de bolsa suportadas (1.787) (329)
Taxas de corretagem (34.707) (30.512)
Outras taxas e comissões (3.938) (200)
Fluxo das operações da carteira de títulos (7.695.540) (3.523.000)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Rendimento em operações cambiais 10.025.187 6.659.110

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (9.980.195) (6.964.005)
Fluxo das operações a prazo e de divisas 44.992 (304.895)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 251 12.143
Outros recebimentos correntes - 163.905

Pagamentos:
Comissão de gestão (61.430) (57.239)
Comissão de depósito (75.081) (69.959)
Juros de depósitos bancários (1.890) (12.653)
Impostos e taxas (61.880) (36.067)
Outros pagamentos correntes (19) -
Fluxo das operações de gestão corrente (200.049) 130

               Saldo dos fluxos monetários do período 38.509 91.840

               Depósitos à ordem no início do período 380.072 422.119
               Depósitos à ordem no fim do período 418.581 513.959

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2003.

(Montantes expressos em Euros)

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE” (adiante designado por “Fundo”) 
resulta da redenominação do “Fundo BNU Oriente Crescimento” autorizada pelo Conselho Directivo da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 5 de Julho de 2002.  O Fundo foi autorizado em 14 de Janeiro 
de 1994, por portaria do Ministro das Finanças, tendo iniciado a sua actividade em 2 de Março de 1994.  O 
Fundo tem por 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 com sede nos países do Sudeste Asiático e Austrália, excluindo o Japão e a 
Indonésia.  Este Fundo não investe em obrigações, nem efectua operações de reporte ou empréstimo de 
valores. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, S.A..  As 
funções de banco depositário são exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano de Contas dos Fundos de Investimento Mobiliário, estabelecido pela Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade, na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 276/94, de 2 de Novembro, aditado pelas alterações 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 323/99, de 13 de Agosto. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Fundos de 
Investimento Mobiliário.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.  
 
1. CAPITAL DO FUNDO 
 
O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e sem 
valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, 
proporcional ao número de unidades que representam.   
 
O movimento no capital do Fundo, durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2003, apresenta o 
seguinte detalhe: 
 

Resultado
Saldos em líquido do Saldos em
31.12.2002 Subscrições Resgates Transferências período 30.06.2003

Valor base 26.889.556 18.407.685 (273.372) - - 45.023.869 
Diferença para o valor base (2.987.265) (10.396.369) 151.162 - - (13.232.472)
Resultados transitados (8.354.140) - - (3.470.418) - (11.824.558)
Resultado líquido (3.470.418) - - 3.470.418 980.316 980.316 

12.077.733 8.011.316 (122.210) - 980.316 20.947.155 

Número de unidades de 
   participação em circulação 5.390.872 3.690.394 (54.806) - - 9.026.460 

Valor da unidade de participação 2,2404 2,1709 2,2299 - - 2,3206
 

 
O valor líquido global do Fundo e o valor de cada unidade de participação no último dia de cada mês do 
semestre findo em 30 de Junho de 2003, foram os seguintes: 
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Valor líquido Valor da
Meses global do fundo unidade de participação

Janeiro 11.766.357 2,1944
Fevereiro 11.619.125 2,1722

Março 11.442.804 2,1411
Abril 19.587.957 2,1695
Maio 19.646.061 2,1767

Junho 20.947.155 2,3206  
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 O detalhe da carteira de títulos é apresentado no Anexo I. 
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades, no período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2003, foi o seguinte: 

  
 Depósitos à ordem 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2002 380.072 
  Aumentos 38.509 

  Reduções -  
   ----------- 
 Saldo em 30 de Junho de 2003 418.581 
   ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2003, os depósitos à ordem denominados em Euros vencem juros à taxa anual de 

1,99%. 
 
4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 

foram as seguintes: 
 
 a) Reconhecimento de juros de aplicações 
 

  Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos.  Os juros são registados pelo 
montante bruto, sendo o respectivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
reconhecido na demonstração dos resultados do período na rubrica “Impostos e taxas directos“. 

 
 b) Rendimento de títulos 
 
  Os dividendos são registados na demonstração dos resultados, na rubrica “Rendimento de títulos”, 

quando recebidos. 
 
 c) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos e de direitos de subscrição são registadas, na data da transacção, pelo seu 

valor efectivo de aquisição. 
 
  Os títulos em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 

i) Os valores mobiliários admitidos à negociação numa bolsa de valores ou transaccionados num 
mercado regulamentado e com transacções efectuadas nos últimos 30 dias, são valorizadas à 
cotação de fecho se a sessão tiver encerrado antes das 17 horas de Lisboa, ou à cotação 
verificada nessa hora se a sessão se encontrar em funcionamento e tiver decorrido mais de 
metade da sessão, ou à cotação do dia anterior no caso das Bolsas norte americanas.  Os 
preços serão fornecidos pelas entidades gestoras do mercado onde os valores se encontram 
admitidos à cotação e captados através da Reuters e da Bloomberg; 

 

  ii) 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; 
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  iii) 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, frequência e 
regularidade de transacções; 

 

  iv) 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. 

 
  As mais ou menos-valias líquidas apuradas de acordo com as políticas contabilísticas definidas 

anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados do período nas rubricas de 
“Ganhos/Perdas em operações financeiras na carteira de títulos”, por contrapartida das rubricas 
“Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

 
  Para determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 d) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido do património do Fundo 

pelo número de unidades de participação em circulação.  O valor líquido do património corresponde 
ao somatório das rubricas do capital do Fundo. 

 
  A rubrica "Variações patrimoniais" resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 

relativamente ao valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate 
respectivamente. 

 
 e) Comissão de gestão e de depositário 
 
  A comissão de gestão e a comissão de depositário, constituem um encargo do Fundo, a título de 

remuneração de serviços a si prestados. 
 
  De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, estas comissões são calculadas diariamente, por 

aplicação de uma taxa fixa mensal de 0,075% para a comissão de gestão e de 0,092% para a 
comissão de depositário, sobre o valor médio diário do património líquido do Fundo. 

 
  A comissão de gestão e a comissão de depositário são liquidadas mensalmente, através da aplicação 

das percentagens acima definidas, sendo registadas na rubrica “Comissões – Outras, de operações 
correntes”. 

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de acordo com a 

Portaria nº 313-A/2000, de 29 de Fevereiro, aditada pela Portaria nº 1303/2001, de 22 de Novembro, 
constitui um encargo do Fundo. Esta remuneração é calculada por aplicação de uma taxa sobre o 
valor global do Fundo no final de cada mês.  Em 30 de Junho de 2003, esta taxa ascendia a 
0,0133%o.  Sempre que o resultado obtido seja inferior a € 50 ou superior a € 10.000, a taxa mensal 
devida, corresponderá a um desses limites. 

 
 g) Operações em moeda estrangeira 
 
  Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos em Euros, com base nos 

câmbios oficiais de divisas do dia, divulgados a título indicativo pelo Banco de Portugal.  As diferenças 
resultantes da reavaliação cambial são reflectidas na demonstração dos resultados do período. 

 
  Os proveitos e custos relativos às transacções em moeda estrangeira registam-se no período em que 

ocorrem. 
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9. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 Em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos 

fundos de investimento mobiliário são tributados da seguinte forma: 
 

 . Os juros são tributados à taxa de 20%; 
 
 . As mais-valias são tributadas nas mesmas condições das auferidas por pessoas singulares residentes 

em território português.  Assim, ao saldo positivo apurado entre as mais-valias e as menos-valias 
obtidas em cada exercício, é aplicada uma taxa de 10%, excepto para as acções que se encontrem em 
carteira há mais de um ano, para as quais não há lugar a tributação.  No apuramento das mais-valias 
decorrentes da alienação de acções, é utilizado o critério FIFO; 

 
 . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras e todos os restantes rendimentos não sujeitos a 

retenção na fonte são tributados em 25%. 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2003, o Fundo detinha os seguintes activos expressos em moeda estrangeira: 
 
 Moeda 
 
 HKD    43.448.421 
 AUD    21.891.280 
 SGD    4.835.501 
 NZD    842.289 
 MYR    486.683 
 USD    60.001 
 BHT    689 
 
     20.660.713 
 Contravalor em € ========= 
 
 Em 30 de Junho de 2003, não existem operações de cobertura de risco cambial. 
 
17. OUTROS DEVEDORES / CREDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2003, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
 Outros devedores: 
 . Operações de bolsa a regularizar 39.028 
   ===== 
 
 Outros credores: 
 . Operações de bolsa a regularizar 207.886 
 . Impostos a regularizar 66.175 
   ----------- 
   274.061 
   ====== 
 
 As operações de bolsa a regularizar correspondem a vendas e a compras de títulos, cuja a liquidação 

financeira ainda não ocorreu à data do balanço. 
 
 A rubrica impostos a regularizar corresponde ao imposto a pagar relativo a rendimentos obtidos fora do 

território português, no primeiro semestre do ano, o qual será liquidado até ao fim do mês de Abril do 
próxima ano, em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
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INTRODUÇÃO 
 
1. Para os efeitos do artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso relatório de 

revisão limitada sobre a informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2003, do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “Caixagest Acções Oriente” (Fundo), incluída: no 
relatório de gestão, no balanço (que evidencia um total de € 21.255.544 e um total do capital do 
Fundo de € 20.947.155 incluindo um resultado líquido de € 980.316), nas demonstrações dos 
resultados e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data e no correspondente 
Anexo. 

 
2. As quantias das demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, são as que constam dos 

registos contabilísticos do Fundo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, 

S.A. (Sociedade Gestora): (i) a preparação da informação financeira histórica semestral de acordo 
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento 
mobiliário e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo 
Código dos Valores Mobiliários; (ii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;  
(iii) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (iv) a informação de qualquer 
facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos 

acima referidos, designadamente sobre se, para os aspectos materialmente relevantes, é completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, e em conformidade com o exigido pelo Código dos 
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório de segurança moderada, profissional e 
independente, sobre essa informação financeira, baseado no nosso trabalho. 

 
ÂMBITO 
 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a 

informação financeira acima referida está isenta de distorções materialmente relevantes.  O nosso 
trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas 
pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, foi planeado de acordo com aquele objectivo, e 
consistiu principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: (i) a 
fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; (ii) a adequação das políticas 
contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação; (iii) a 
aplicabilidade, ou não, do princípio da continuidade; (iv) a apresentação da informação financeira; e 
(v) se para os aspectos materialmente relevantes, a informação financeira é, completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e lícita em conformidade com o exigido pelo Código dos Valores Mobiliários. 
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6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 
relatório de gestão com os restantes documentos anteriormente referidos. 

 
7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente 

relatório de revisão limitada sobre a informação financeira semestral. 
 
PARECER 
 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança 

moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira 
do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “Caixagest Acções Oriente” relativa ao período de seis 
meses findo em 30 de Junho de 2003, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que 
afectem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os 
fundos de investimento mobiliário e que, nos termos das definições incluídas nas Directrizes 
mencionadas no parágrafo 5 acima, não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 31 de Julho de 2003 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
MAGALHÃES, NEVES & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães 
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