
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROSPECTO COMPLETO 
 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 
 

FUNDO DE FUNDOS CAIXAGEST INVESTIMENTO 
 
 
 

13 de Março de 2003 
 
 

 
 
 
A autorização do fundo significa que a CMVM considera a sua constituição conforme com a 
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neste prospecto, nem qualquer juízo sobre a qualidade dos valores mobiliários que integram o 
património do fundo. 
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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 de Fundos Mobiliário Aberto é “Caixagest Investimento”. 
 
O Fundo constitui-se como fundo de fundos aberto. 
 
A constituição do Fundo de fundos foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
em 31 de Maio  de 1995 por tempo indeterminado. 
 
Em 15 de Julho de 2002  o Fundo incorporou os Fundos Caixagest Investimento III e BNU Fundo de 
Fundos I. 
 
 

 

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 
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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:  

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 Colocadora 

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 
 

Sendo um Fundo de fundos o seu objectivo é o investimento em unidades de participação de outros 
fundos de investimento geridos pela Caixagest. 

Seguindo um princípio de diversificação do investimento por mercados financeiros com diferentes 
graus de risco/rentabilidade, o fundo de fundos investe nas unidades de participação dos diversos tipos 
de fundos.  

Tendo em vista a redução do risco, são privilegiadas as aplicações em fundos de taxa indexada e de 
tesouraria que representarão no mínimo de 50% do valor líquido global do fundo de fundos. 

O Fundo de Fundos será composto por unidades de participação de Fundos de investimento mobiliário 
geridos pela Caixagest S.A, designadamente: 

• Fundos de Tesouraria EURO: Caixagest Tesouraria, Caixagest Curto Prazo, Caixagest Moeda, 
Caixagest Gestão Monetária e Postal Tesouraria. Fundos com objectivo de valorização a curto 
prazo, através do investimento em aplicações de tesouraria, nacionais e internacionais, com 
capitalização total dos rendimentos; 

• Fundos de Obrigações de Taxa Indexada EURO: Caixagest Rendimento, Caixagest Renda 
Mensal, e Postal Rendimento. Fundos com objectivo de valorização a médio prazo e de 
preservação do capital investido, através do investimento em instrumentos representativos de 
divida, nacionais e internacionais de taxa indexada denominadas em euros; 

• Fundos de Obrigações de Taxa Fixa: Caixagest Obrigações Euro, Caixagest Gestão 
Eurobrigações, Caixagest Gestão Obrigações EUA e Postal Capitalização. Fundos com o 
objectivo de valorização a médio prazo, através do investimento em Obrigações de taxa fixa; 

• Fundos Mistos: Caixagest Multivalor e Maxivalor. Fundos com o objectivo de valorização a 
médio prazo, através da gestão dinâmica de uma carteira diversificada de activos financeiros, 
constituída principalmente por acções e obrigações seleccionados de acordo com a política de 
investimento de cada Fundo; 

• Fundo de Acções Nacionais: Caixagest Acções Portugal, Caixagest Gestão Lusoacções e Postal 
Acções. Fundos com objectivo de valorização a longo prazo através do investimento em 
instrumentos representativos de partes de capital de empresas nacionais, com capitalização total 
dos rendimentos; 

• Fundos de Acções Europeias: Caixagest Acções Europa e Caixagest Gestão Euroacções. Fundos 
com objectivo de valorização a longo prazo através do investimento em instrumentos 
representativos de partes de capital de empresas nacionais e europeias, com capitalização total dos 
rendimentos; 

• Fundos de Acções Internacionais: Caixagest Acções EUA, Caixagest Acções Internacional, 
Caixagest Acções Oriente, Caixagest Acções Japão e Caixagest Gestão Acções EUA. Fundos 
com objectivo de valorização a longo prazo através do investimento em instrumentos 
representativos de partes de capital de empresas internacionais, com capitalização total dos 
rendimentos; 

 
O Fundo de fundos poderá deter, a título acessório, meios líquidos na medida adequada para fazer face 
ao movimento normal de resgate de unidades de participação. 
 
 
1.2. Limites Legais ao Investimento 
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1. O Fundo de fundos não poderá aplicar mais de 20% do seu activo global num único Fundo. 
 
2. O Fundo de fundos não poderá deter mais do que 30% das unidades de participação emitidas por 
um mesmo fundo de investimento. 
 
3. A entidade gestora poderá contrair  empréstimos por conta do Fundo de fundos, até um máximo de 
120 dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano, e até ao limite de 10% do valor global do 
fundo de fundos. 
 
 
 
2. Derivados, Reportes e Empréstimos 
 
O fundo de fundos não recorre à utilização de instrumentos financeiros derivados. 
 
 
 

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 de fundos pelo número de unidades de participação em circulação. O 
valor líquido global do fundo de fundos é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o 
montante de comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira. 

A valorização diária dos activos que integram o património do Fundo de Fundos 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. A determinação da composição da carteira de 
activos tem em conta todas as transacções efectuadas no próprio dia. 

 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 

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

- As unidades de participação dos Fundos em carteira serão valorizadas ao valor da unidade de 
participação apurado no dia da valorização; 

- Os 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. 
 
 
 
4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  
 

4.1. Comissão de gestão 

O Fundo de fundos pagará à sociedade gestora, uma comissão de gestão anual de 0,24%, liquidada 
mensal e postecipadamente, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo de 
fundos, destinada a cobrir todas as despesas de gestão.  

Para além das comissões cobradas no âmbito do fundo de fundos, são cobradas ainda as comissões de 
gestão nos fundos participados. A comissão máxima total cobrada ao fundo de fundos é de 1,08% ao 
ano. 
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4.2. Comissão de depósito 

O fundo de fundos pagará à entidade depositária, uma comissão anual de 0,16%, liquidada mensal e 
postecipadamente, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo de fundos. 

Para além das comissões cobradas no âmbito do fundos de fundos, são cobradas ainda as comissões 
nos fundos participados. Sendo a comissão máxima total cobrada ao fundo de fundos é de 1,34% ao 
ano. 

 

4.3. Outros encargos 

Sem prejuízo do disposto no número 4.1  do Capítulo III, serão suportados directamente pelo Fundo de 
fundos as comissões de gestão e do depositário referidas no precedente número 4.1. e 4.2. e, 
indirectamente, as comissões de gestão e de depositário cobradas aos Fundos mencionados no número 
1.1 do presente Capítulo, assim 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 
 
O Fundo de fundos não distribuirá rendimentos, sendo os mesmos capitalizados na totalidade. 
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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 de fundos 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 revestem a forma escritural, não fraccionadas, 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 de fundos foi de 1.000$00 
(aproximadamente 5,00 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 próprio dia, ao preço correspondente ao último valor da 
unidade de participação conhecido e divulgado na data de subscrição. 

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

 
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 útil seguinte.  

Em quaisquer das situações o pedido de resgate é efectuado a preço desconhecido. 
 
 
3. Condições de subscrição 
 
3.1. Mínimos de subscrição 
 
O número mínimo de unidades de participação que poderá ser exigido para a subscrição inicial é o 
correspondente ao maior número inteiro resultante da divisão de 2.500 Euros (Dois Mil e Quinhentos 
Euros) pelo preço de subscrição unitário.. 
  
3.2. Comissões de subscrição 
 
Não existem comissões de subscrição. 
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3.3. Data da subscrição efectiva  
 
A emissão da unidade de participação, só se realiza quando a importância correspondente ao preço de 
emissão seja integrada no activo do fundo de fundos, sendo processada no próprio dia do pedido. 

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) 1,0% até 89 dias; 

b) 0,5% de 90 a 179 dias; 

c) 0,0% para prazos superiores a 180 dias. 

Quando o participante for 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, nomeadamente a: 

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. Os 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. 
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1.3 Fundos Geridos 

A Sociedade Gestora era responsável pela gestão dos seguintes Fundos em 31 de Dezembro de 2002:  

 

Denominação Tipo
VLGF em 

106euros
Nº de 

participantes
CAIXAGEST TESOURARIA Tesouraria Euro 1 195.0 27 569
CAIXAGEST CURTO PRAZO Tesouraria Euro 480.4 59 090
CAIXAGEST MOEDA Tesouraria Euro 367.7 664
CAIXAGEST GESTÃO MONETÁRIA* Tesouraria Euro 32.8 184
POSTAL TESOURARIA Tesouraria Euro 13.7 1 979
CAIXAGEST RENDIMENTO Obrigações de Taxa Indexada Euro 1 215.1 64 472
CAIXAGEST RENDA MENSAL Obrigações de Taxa Indexada Euro 114.2 4 432
POSTAL RENDIMENTO Obrigações de Taxa Indexada Euro 2.5 459
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES EURO Obrigações Taxa Fixa Euro 83.8 3 895
CAIXAGEST GESTÃO EUROBRIGAÇÕES* Obrigações Taxa Fixa Euro 19.0 251
POSTAL CAPITALIZAÇÃO Obrigações Taxa Fixa Euro 13.2 1 700
CAIXAGEST GESTÃO OBRIGAÇÕES EUA* Obrigações Taxa Fixa Internacional 28.7 74
CAIXAGEST MULTIVALOR Misto 39.5 3 740
CAIXAGEST MAXIVALOR Misto 14.5 1 770
CAIXAGEST INVESTIMENTO Fundo de Fundos 83.4 5 119
CAIXAGEST INVESTIMENTO II Fundo de Fundos 78.2 4 486
POSTAL GESTÃO GLOBAL Fundo de Fundos 0.7 129
CAIXAGEST ACÇÕES PORTUGAL Acções Nacionais 63.1 8 716
CAIXAGEST GESTÃO LUSOACÇÕES* Acções Nacionais 3.6 97
POSTAL ACÇÕES Acções Nacionais 4.7 1 025
CAIXAGEST ACÇÕES EUROPA Acções da União Europeia 50.1 5 815
CAIXAGEST GESTÃO EUROACÇÕES* Acções da União Europeia 23.6 246
CAIXAGEST ACÇÕES EUA Acções Norte-americanas 42.4 4 908
CAIXAGEST GESTÃO ACÇÕES EUA* Acções Norte-americanas 11.7 53
CAIXAGEST ACÇÕES INTERNACIONAL Acções Internacionais 11.0 804
CAIXAGEST ACÇÕES JAPÃO Acções Internacionais 9.6 675
CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE Acções Internacionais 12.8 490
CAIXAGEST PPA Poupança em Acções 73.8 14 581
Nº Total de Fundos:  28 4 088.6 217 423

* - Fundo pertencente a um Agrupamento

 

2. As Entidades Subcontratadas  

O Fundo não recorre à subcontratação de serviços junto de entidades externas.  

 

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 de fundos é publicada mensalmente no Boletim de cotações da 
Euronext Lisboa.  
 
 
3. Documentação do fundo  
 
O Prospecto Completo e o Prospecto Simplificado do Fundo de fundos 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 de fundos se  encontram à disposição do público. 
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CAPÍTULO III REGIME FISCAL  

 

Tributação na esfera do fundo 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento que se constituam 
e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. Os rendimentos de outra 
natureza são tributados de acordo com as normas aplicadas aos fundos de investimento, 
designadamente, os juros de depósitos bancários em instituições de crédito residentes estão sujeitos a 
tributação, por retenção na fonte, à taxa de 20%. 

 

Tributação na esfera dos participantes 

 

Participantes residentes em território português 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, fora do 
âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, bem como por sujeitos passivos de IRC 
que não exerçam a título principal qualquer das referidas actividades, estão isentos de IRS e de IRC. 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, no 
âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola ou por sujeitos passivos de IRC que 
exerçam tais actividades a título principal não são sujeitos a retenção na fonte, contando apenas por 
40% do seu quantitativo para efeitos de IRS ou IRC. 

O imposto retido na esfera dos fundos de fundos não tem a natureza de imposto por conta na esfera 
dos titulares das unidades de participação. 

Por outro lado, também não se procede à restituição de imposto retido ou devido pelo fundo de fundos 
a sujeitos passivos de IRC que beneficiem de isenção daquele imposto. 

 

Participantes não residentes em território português 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de IRC. 

 

Imposto de 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 
sobre Sucessões e Doações até € 2.493,99, por cada sucessor. 
 


