
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundo de investimento Mobiliário Aberto 
CAIXAGEST ESTRATÉGIA MODERADA 
anteriormente designado  "Caixagest Investimento"  

 
PROSPECTO SIMPLIFICADO 

(actualizado a 26 de Setembro de 2005) 
 

TIPO DE FUNDO: Fundos de Fundos 
INÍCIO DA ACTIVIDADE: 1 de Agosto 1995

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: O fundo não 
recorre a serviços de entidades contratadas. 

Política de Investimento: 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 50% do valor líquido 
global do fundo de fundos. 
 

PERFIL DO INVESTIDOR: Destina-se a investidores 
que procuram optimizar a rentabilidade potencial da sua 
carteira, não assumindo níveis de risco demasiado 
elevados. O investimento neste fundo de fundos deve 
ser efectuado por prazos superiores a 2 anos, por forma 
a minimizar os riscos de perda de capital. 
RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO: O fundo de 
fundos apresenta um nível de risco considerado 
médio/baixo. A evolução da maioria dos fundos que o 
compõem, cerca de 50%, está indexada às taxas de juro 
de curto prazo, se estas subirem a rendibilidade do 
fundo sobe e vice-versa.  
Parte do fundo, incorre em risco de taxa de juro de longo 
prazo, ou seja, uma descida nestas taxas resultará numa 
subida da rentabilidade do fundo proporcional à 
maturidade dos activos e à proporção do fundo investida 
em activos deste tipo.  
O fundo está sujeito ao risco dos mercados accionista, 
uma vez que uma quota parte do fundo está investida 
em fundos sujeitos ao risco de preço das acções que os 
compõem.  
 

RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS

Anos Rendibilidade Classe de Risco RENDIBILIDADE ANUAL
1995
1996 8,70% 1
1997 7,86% 1
1998 5,43% 2
1999 2,99% 2
2000 0,62% 2
2001 -3,71% 2
2002 -6,54% 2
2003 2,67% 2
2004 -0,04% 2

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 de fundos não 
distribui rendimentos, pelo que, caso existam, estarão 
incorporados no valor da unidade de participação sendo 
aplicados de acordo com a política de investimento. 
 
SUBSCRIÇÃO: Os pedidos subscrição recebidos nos dias 
úteis até às 16h30m (Hora Portugal Continental) são 
efectuados   no próprio dia do pedido pelo último valor da 
unidade de participação (UP)  conhecido e divulgado 
nessa data. O valor mínimo de subscrição inicial é de 2500 
Euros. Não existe comissão de subscrição. 
 
RESGATE: O fundo de fundos tem um pré-aviso mínimo 
de resgate de 3 dias úteis, sendo o valor do resgate 
disponibilizado na conta do participante na data para o 
qual o mesmo foi solicitado. 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. 
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. 
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. 
 
Comissão de Resgate: 1% até 89 dias; 0.5% de 90 a 179 
dias; 0% após 180 dias. Exemplo: Ao solicitar um Resgate 
de 2.500 Euros antes de 89 dias de aplicação, é cobrada 
uma comissão de resgate de 25 Euros, ou seja na prática 
o participante recebe 2.475 Euros. Se o resgate for 
solicitado entre os 90 e 179 dias de aplicação é cobrada 
uma comissão de 12,50 Euros, recebendo o participante 
2.487,50 Euros. Após os 180 dias não é cobrada qualquer 
comissão de resgate. 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Prospecto 
Completo (o presente Prospecto Simplificado apenas 
apresenta informação essencial), o Relatório&Contas 
anual e semestral encontram-se disponíveis para consulta 
junto da Caixagest, aos balcões da Caixa Geral de 
Depósitos e em www.caixagest.pt,  sendo enviados estes 
últimos, sem encargos aos participantes que o requeiram. 
O valor da Unidade de Participação pode ser obtido 
diariamente, nos locais acima referidos e no Boletim de 
Cotações da Euronext Lisbon, onde também é publicado 
mensalmente a composição da carteira do fundo de 
fundos. 

COMISSÕES E ENCARGOS DO FUNDO: 
Comissão de Gestão: 0.24% ao ano 
Comissão de Depositário: 0.16% ao ano 
Estas comissões são liquidadas mensal e 
postecipadamente, sendo calculadas diariamente sobre o 
valor do património líquido do Fundo de fundos. 
Para além das comissões cobradas no âmbito do fundo de 
fundos, são cobradas ainda as comissões nos fundos 
participados. Sendo a comissão máxima total cobrada ao 
fundo de fundos a seguinte: 
Comissão de Gestão: 1,08% ao ano 
Comissão de Depositário: 1,34% ao ano.. 
O Fundo suporta ainda a taxa de supervisão da CMVM e os 
custos de auditoria obrigatórios. 
 
 
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. 
 


