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RELATÓRIO DA GESTÃO 
 
 

ENQUADRAMENTO  ECONÓMICO  E  FINANCEIRO  

A economia mundial continuou em crescimento, ainda que a ritmo moderado, no 1º semestre de 2013.  

O ano iniciou‐se em clima de algum otimismo associado a perspetivas menos negativas de crescimento para os 

EUA, após os  legisladores  terem evitado o denominado  “abismo orçamental”, e à  retoma da  confiança dos 

empresários observada ainda no final de 2012.  

O  sentimento  positivo  veio,  no  entanto,  a  desvanecer‐se  em  resultado  de  incertezas  de  natureza  política, 

primeiro em Espanha e mais tarde em Itália, seguindo‐se, no final do primeiro trimestre, a crise cipriota, que foi 

objeto do acordo de assistência financeira entretanto negociado. 

Nos EUA, a atividade económica continuou a registar um moderado ritmo de expansão para o qual contribuiu, 

sem surpresa, o forte ajustamento orçamental.  

Na Área Euro (AE), o BCE reduziu a taxa de referência em 25 p.b. para 0,50% e a taxa de facilidade permanente 

de  liquidez  em  50  p.b.  para  1%.  A  partir  do  2º  trimestre  assistiu‐se  a  uma melhoria  dos  indicadores  de 

confiança, quer de empresas, quer de famílias. Salientam‐se as decisões dos Ministros das Finanças no sentido 

da construção da União Bancária Europeia no que respeita ao Mecanismo Único de Supervisão bancária e ao 

Mecanismo Único de Resolução de crises bancárias. 

O desemprego voltou a destacar‐se pela negativa ao atingir, em  junho, o nível mais elevado dos últimos 23 

anos (12.1%). A inflação homóloga na AE continuou a cair, desta vez situando‐se, em junho, em 1,6%. 

Em Portugal o ritmo de contração  foi menos acentuado do que o observado durante o  final de 2012. No 1º 

trimestre de 2013 o PIB registou uma queda de 0,4% face ao último trimestre de 2012, o que corresponde, em 

termos homólogos, a uma redução de 4%. Segundo as projeções do Banco de Portugal (Boletim Económico de 

Verão 2013) o PIB para o ano de 2013 será de ‐2%, refletindo a descida do investimento e da procura interna, 

que não serão compensados pelo bom desempenho das exportações. 

Os  indicadores publicados  continuaram  a  apontar para uma queda da  atividade. A  taxa de desemprego de 

situou‐se  em  17,7%,  no  final  do  semestre,  de  acordo  com  o  INE.  A  taxa  de  inflação  homóloga,  que  havia 

encerrado 2012 em 1,9%, baixou para 1,2%, no final da primeira metade de 2013. 

O  abrandamento  das  economias  emergentes, mas  sobretudo  a  ausência  de  respostas  por  parte  dos  seus 

responsáveis,  nomeadamente  em  termos  de  política  monetária,  contribuiu  para  a  incerteza  relativa  à 

conjuntura  internacional. No caso da China, a  inércia do banco central pode ser enquadrada no contexto de 

algum arrefecimento pretendido pelos próprios dirigentes. No caso do Brasil esta intenção foi mais marcante, 

tendo  o  Banco  Central  brasileiro  aumentado  por  duas  vezes  a  taxa  de  juro  de  referência,  em  resposta  ao 

elevado nível da inflação. 

A conjuntura de incerteza contribuiu para que durante grande parte do semestre os investidores reforçassem 

posições  em  ativos  seguros,  prevalecendo  um  ambiente  de  taxas  baixas.  Consequentemente,  assistiu‐se  à 

queda das taxas de rendibilidade, a 10 anos, para novos mínimos históricos, quer no caso da Alemanha, quer 

no  da  França.  A  sinalização  por  parte  da  Reserva  Federal  no  final  do  semestre  de  eventual  redução  dos 

estímulos  à  economia  veio  a  traduzir‐se num  aumento nas  taxas na AE, que  regressaram  aos  valores mais 

elevados desde a primeira metade de 2012. 
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A deterioração do sentimento em torno da conjuntura económica europeia conjugada com a decisão do BCE 

em  reduzir  as  taxas  diretoras,  levou  a  uma  descida  das  taxas  Euribor,  que  nos  prazos  a  6  e  a  12 meses 

chegaram a atingir novos mínimos históricos, tendo‐se posteriormente, verificado uma correção decorrente da 

melhoria de alguns indicadores económicos e da referida sinalização da Reserva Federal.  

Os principais  índices acionistas atingiram perto do  final do mês de maio novos máximos históricos, quer nos 

EUA, quer na Europa, registando ganhos semestrais de respetivamente 12,6% e de 1,9%, No caso dos países da 

periferia  europeia,  exceção  feita  à  Irlanda  cujo  índice  valorizou  16,7%,  os  índices  acionistas  encerraram  o 

semestre  a  acumular  perdas,  entre  os  ‐6,6%  da Grécia  e  os  ‐1,7%  do  PSI20  de  Portugal. O  índice  alemão 

registou na primeira metade de 2013 uma valorização de 4,6%. 

 

 
 

 

Em 30 de Junho de 2013, o valor dos fundos mobiliários geridos pelas sociedades gestoras portuguesas situava‐

se em 13.525 Milhões de Euros (M€), o que correspondeu a um acréscimo de 10% desde o início do ano. 

Desde o início do ano, a categoria com maior crescimento foi a dos Fundos Especiais de Investimento de Curto 

Prazo,  com  728  M€,  seguida  dos  Fundos  de  Tesouraria  Euro,  com  397  M€,  e  dos  Fundos  do  Mercado 

Monetário, com 322 M€. 

 

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 
   

  Fonte: APFIPP ‐ Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 

 
 

Durante o primeiro semestre de 2013, o número de  fundos mobiliários portugueses em atividade baixou de 

273 para 261, devido à extinção de 16 fundos e à constituição de apenas 4. 

No  final do  Junho,  as  cinco maiores  sociedades gestoras portuguesas  concentravam 83,6% do mercado e  a 

quota de mercado da Caixagest baixou para 23,1%, sendo a segunda maior do mercado. 
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ACTIVIDADE  DO  FUNDO  

Caracterização 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE iniciou a sua atividade em 

2 de Março de 1994. O fundo é comercializado na Caixa Geral de Depósitos e no Banco Best. 

Política de Investimento 

A política de investimento do fundo proporciona aos participantes a valorização do capital investido a médio e 

longo prazo através do acesso a uma carteira constituída por acções de empresas australianas e do sudeste 

asiático. 

O  seu património é  composto por acções emitidas por empresas  sedeadas em países do Sudeste asiático e 

Austrália, (excluindo o Japão) e denominadas em moeda local. 

O  fundo  investe  nos mercados  indicados  na  Política  de  Investimentos  constante  nos  prospetos do mesmo, 

tendo  para  tal  uma  equipa  de  gestão  direcionada  para  a  best  execution  das  suas  ordens  bem  como  a 

negociação das taxas de transação mais baixas desses mercados. 

Estratégia 

Durante  o  primeiro  semestre  de  2013,  a  região  asiática  continuou  a  apresentar  uma  forte  debilidade 

económica. A fraqueza dos dados económicos verificados na China e a incerteza sobre que medidas poderiam 

ser aplicadas pelo Banco Central, vieram aumentar os receios sobre um possível abrandamento económico. Em 

Junho, a  troca de  liderança no partido do governo Australiano,  também originou alguma  instabilidade nesta 

região.  Em  Singapura,  a  inflação  manteve‐se  a  níveis  estáveis  e  os  indicadores  da  atividade  industrial 

mantiveram a tendencia de expansão.  

O  fundo  obteve  um  desempenho  superior  ao  do  índice  de  referência,  que  pelas  razões  apresentadas  foi 

fortemente  negativo,  resultante  do  efeito  de  seleção  de  empresas.  Em  termos  setoriais,  os  melhores 

contributos foram obtidos no setor dos Recurso Básicos, do lado negativo estiveram as empresas Financeiras. 

Em  termos geográficos, a Austrália  foi o país que  se destacou pela positiva, enquanto a China deu um pior 

contributo para a carteira. 

Avaliação do desempenho 

Em  30  de  Junho  de  2013,  o  valor  líquido  global  do  fundo  CAIXAGEST  ACÇÕES  ORIENTE  ascendia  a 

19.482.848,11 euros e encontrava‐se repartido por 2.989.783,1356 unidades de participação, detidas por 1.833 

participantes. O fundo registou uma rendibilidade líquida anualizada de ‐ 11,80%, desde o início do ano, e uma 

volatilidade de 13,93%, nos últimos doze meses. 
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Dados Históricos   

Ano  Número de UPs  Valor das UPs  Rendibilidade  Classe de Risco 

2004  9.455.967,0000   3,1976 €   14,71%  5 

2005  12.923.862,0000   4,1650 €   30,85%  4 

2006  9.987.564,0000   5,0937 €   22,37%  4 

2007  8.704.769,0000   6,2245 €   22,07%  5 

2008  3.206.320,6551   3,4680 €  ‐ 44,20%  6 

2009  4.090.893,0156   5,5137 €   58,97%  6 

2010  4.713.437,8135   6,8501 €   24,25%  6 

2011  3.560.701,5252   6,0023 €  ‐ 12,41%  6 

2012  3.107.673,3253   6,9306 €   15,38%  7 

2013  2.989.783,1356   6,5165 €  ‐ 11,80%  7 

Dados relativos ao dia 31 de Dezembro de cada ano, exceto os de 2013 que se referem a 30 de Junho. 

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)  

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem garantia das rendibilidades futuras. 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)  

 

 
Valores em euros 

2010 2011 2012 

Volume sob gestão  32.287.715  21.372.268  21.537.898 

Proveitos  19.450.852  12.960.949  12.401.158 

Custos suportados pelo Fundo  13.489.910  17.599.028  9.331.288 

 dos quais:       

‐ Comissão de Gestão   528.648  548.943  420.468 

‐ Comissão de Gestão variável   0   0   0 

‐ Outras Comissões  0   0   0 

‐ Comissão de Depósito  27.824  28.892  22.130 

‐ Comissões e Taxas indiretas   0   0   0 

‐ Taxa de Supervisão  4.467  4.583  3.517 

‐ Custos de Auditoria  3.078  3.129  3.129 

‐ Custos de Transação  72.652  77.731  55.207 

     

Custos suportados pelos participantes 1 2010 2011 2012 

‐ Comissões de Subscrição   0   0   0 

‐ Comissões de Resgate   48.900  43.996  12.983 

1 
Nos últimos três anos não houve qualquer variação nas comissões cobradas aos participantes do Fundo. 
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DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS  AUDITADAS



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

2013 2012
Código ACTIVO Notas Bruto Mv mv / P Líquido Líquido Código CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2013 2012

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
22 Acções 3 17.795.869 2.351.565 (992.331) 19.155.103 20.284.049 61 Unidades de participação 1 14.913.038 16.705.963
25 Direitos 2.831 - (2.831) - - 62 Variações patrimoniais 1 (16.936.825) (16.424.293)

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 17.798.700 2.351.565 (995.162) 19.155.103 20.284.049 64 Resultados transitados 1 22.868.023 19.798.153
66 Resultado líquido do período 1 (1.361.388) 977.388

TERCEIROS TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 19.482.848 21.057.211
411+...+418 Contas de devedores 17 756.694 - - 756.694 212.720

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 756.694 - - 756.694 212.720 TERCEIROS
421 Resgates a pagar aos participantes 1 25.952 20.539

DISPONIBILIDADES 423 Comissões a pagar 34.076 33.997
12 Depósitos à ordem 3 45.022 - - 45.022 459.739 424+...+429 Outras contas de credores 19 378.346 32.902

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 45.022 - - 45.022 459.739 43+12 Empréstimos obtidos 3 169.845 -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 608.219 87.438

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
58 Outros acréscimos e diferimentos 18 137.521 - - 137.521 189.684 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 137.521 - - 137.521 189.684 58 Outros acréscimos e diferimentos 243 -
59 Contas transitórias passivas 3.030 1.543

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 3.273 1.543
TOTAL DO ACTIVO 18.737.937 2.351.565 (995.162) 20.094.340 21.146.192 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 20.094.340 21.146.192

Número total de unidades de participação em circulação 1 2.989.783 3.349.231 Valor unitário da unidade de participação 1 6,5165 6,2872

Abreviaturas: MV - Mais Valias; mv - Menos Valias; P - Provisões.

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2013.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

Código CUSTOS E PERDAS Notas 2013 2012 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 2013 2012
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados

711+718 De operações correntes 243 259 811+814+817+818 Outros, de operações correntes - 991
Comissões e taxas Rendimento de títulos e outros activos

722+723 Da carteira de títulos e outros activos 38.265 24.862 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros activos 579.020 591.598
724+...+728 Outras, de operações correntes 15 227.348 228.804 Ganhos em operações financeiras

Perdas em operações financeiras 832+833 Na carteira de títulos e outros activos 5.166.488 5.750.560
732+733 Na carteira de títulos e outros activos 4.971.732 5.550.108 839 Em operações extrapatrimoniais 45.939 603.533

739 Em operações extrapatrimoniais 1.418.329 -                           Reposição e anulação de provisões
Impostos 851     Provisões para encargos 279.272 -

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 490.479 159.772 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 6.070.719 6.946.682
7412+7422 Impostos indirectos 9 4.884 4.167

Provisões do período PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
751 Provisões para encargos 279.272 -                           883 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 1 238
77 Outros custos e perdas correntes 15 1.556 1.560 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1 238

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 7.432.108 5.969.532
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 1.361.388 -                           

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) -                          977.388
TOTAL 7.432.108 6.946.920 TOTAL 7.432.108 6.946.920

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros activos 735.511 767.188 D - C Resultados eventuais 1 238
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (1.372.390) 603.533 B + D - A - C + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (866.025) 1.141.327

B - A Resultados correntes (1.361.389) 977.150 B + D - A - C Resultado líquido do período (1.361.388) 977.388

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013.



2013 2012

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 4.062.915 3.005.768

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (4.747.551) (4.294.703)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (684.636) (1.288.935)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos 7.083.679 7.230.494
Rendimento de títulos 313.113 298.236

Pagamentos:
Compra de títulos (6.693.402) (6.534.308)
Taxas de bolsa suportadas (1.607) (1.779)
Taxas de corretagem (33.111) (24.373)
Outras taxas e comissões (4.843) (4.311)
Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 663.829 963.959

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Recebimentos em operações cambiais 6.739.185 9.174.856

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (6.799.554) (9.235.924)
Fluxo das operações a prazo e de divisas (60.369) (61.068)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários - 1.555

Pagamentos:
Comissão de gestão (216.736) (217.884)
Comissão de depósito (11.407) (11.468)
Impostos e taxas (69.426) (113.974)
Juros de descobertos bancários - (259)
Outros (1.565) (3.129)
Fluxo das operações de gestão corrente (299.134) (345.159)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 1 -
Fluxo das operações eventuais 1 -

               Saldo dos fluxos monetários do período (380.309) (731.203)

               Depósitos à ordem no início do período 255.486 1.190.942
               Depósitos à ordem no fim do período (124.823) 459.739

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013.

(Montantes expressos em Euros)

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

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

EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012



ANEXO I

Custo de Mais Menos Valor de
Aquisição Valias Valias Mercado

Valores Mobiliários Cotados:
Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE

Acções:
BHP BILLITON LIMITED 1.791.450 - (225.186) 1.566.264
AUST & NZ BANKING GR 1.088.395 300.168 - 1.388.563
C.BANK OF AUSTRALIA 960.577 252.795 - 1.213.372
SUNCORP GROUP LTD 875.320 214.421 - 1.089.741
QBE INSURANCE GROUP 847.851 92.007 - 939.858
BRAMBLES INDUST.LIMI 866.819 50.638 - 917.457
WESFARMERS LIMITED 697.403 201.065 - 898.468
WESTPAC BANKING CORP 705.081 99.243 - 804.324
AIA GROUP LTD 562.787 201.836 - 764.623
AMCOR LTD 452.978 173.125 - 626.103
BOC HK HOLDINGS 404.352 115.061 - 519.413
CHINA RESOURCES LAND 314.180 203.928 - 518.108
BHP STEEL LTD 408.699 107.700 - 516.399
SINGAPORE TELECOMMUN 387.730 67.996 - 455.726
AMP LIMITED 578.469 - (124.408) 454.061
LI & FUNG LTD 459.865 - (18.662) 441.203
HUTCHISON WHAMPOA 400.384 33.576 - 433.960
HSBC HOLDINGS (HKD) 451.952 - (25.993) 425.959
IND& COMM BK CHINA H 418.680 2.967 - 421.647
ASIAN PAY TV TRUST 482.696 - (65.530) 417.166
PING AN INSURANCE GR 468.201 - (66.968) 401.233
WHARF HOLD 321.078 51.578 - 372.656
BANK OF QUEENSLAND 289.970 - (27.520) 262.450
RIO TINTO LIMITED 306.062 - (47.372) 258.690
HUANENG POWER INTL 238.281 - (11.234) 227.047
PACIFIC CENT.CYBERWO 179.882 42.975 - 222.857
TELSTRA CORPORATION 177.680 43.132 - 220.812
CHALLENGER LTD 248.234 - (29.213) 219.021
UNITED OVERSEAS BANK 214.355 270 - 214.625
SWIRE PTOPERTIES LTD 202.043 8.964 - 211.007
CHINA OILFIELD SERV. 138.518 70.908 - 209.426
NEW WORLD DEVEL CO 226.467 - (26.436) 200.031
GUANGZHOU R&F PROPER 244.377 - (55.971) 188.406
DONGFANG ELECTRIC CO 235.498 - (49.230) 186.268
CHINA MACHINERY ENG 271.178 - (88.219) 182.959
CHINA LONGYUAN POWER 166.551 - (2.545) 164.006
CHINA CONSTRUC. BK 161.335 - (7.148) 154.187
POLY Property Group 208.993 - (63.652) 145.341
XINGDA INTL HOLDINGS 115.787 - (12.049) 103.738
LYNAS CORP LTD 144.680 - (44.995) 99.685
M1 LTD 81.031 17.212 - 98.243

17.795.869 2.351.565 (992.331) 19.155.103

Direitos:
NEW WORLD DEVEL RTS 2.831 - (2.831) -

17.798.700 2.351.565 (995.162) 19.155.103

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO  
“CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE – FUNDO DE ACÇÕES” 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado “CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE – FUNDO DE 
ACÇÕES” (adiante igualmente designado por “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. O 
seu património é investido, directa ou indirectamente, num mínimo de 2/3 em acções emitidas por entidades 
com sede nos países do Sudeste Asiático, excluindo o Japão, Austrália e a Nova Zelândia.  
 
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. (CGD). 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, 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 252/03, de 17 de Outubro. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são exigidas para efeito do anexo às 
contas semestrais, 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, proporcionalmente ao número de unidades que representam.   

 
 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 

2013, foi como segue: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2012 Subscrições Resgates Transferências Outros período 30.06.2013

Valor base 15.501.075 2.786.520 (3.374.556) - (1) - 14.913.038
Diferença para o valor base (16.831.199) 1.276.395 (1.382.020) - (1) - (16.936.825)
Resultados transitados 19.798.153 - - 3.069.869 1 - 22.868.023
Resultado líquido do período 3.069.869 - - (3.069.869) - (1.361.388) (1.361.388)

21.537.898 4.062.915 (4.756.576) - (1) (1.361.388) 19.482.848

Número de unidades de 
   participação em circulação 3.107.673 558.645 (676.535) - - - 2.989.783

Valor unitário da unidade
   de participação 6,9306 7,2728 7,0308 - - - 6,5165

 
 
 Em 30 de Junho de 2013, existiam 4.000 unidades de participação com pedidos de resgate em curso.  
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO  
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O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada mês do período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2013, foi o seguinte: 

 
Valor líquido Valor da Número de unidades de

Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

Janeiro 22.672.598 7,0951 3.195.548
Fevereiro 23.303.745 7,4423 3.131.260

Março 23.785.533 7,4640 3.186.685
Abril 23.823.496 7,5481 3.156.223
Maio 22.558.631 7,0615 3.194.604

Junho 19.482.848 6,5165 2.989.783  
 
 Em 30 de Junho de 2013, o número de participantes em função do Valor líquido global do Fundo 

apresenta o seguinte detalhe: 
 
 Mais de 25% 1 
 Entre 2% e 5% 1 
 Entre 0,5% e 2% 11    
 Até 0,5% 1.820    
   ------- 
 Total de participantes 1.833 
   ==== 
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2013 é apresentado no Anexo I. 
 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, no período de seis meses findo em 30 de Junho 
de 2013, foi o seguinte: 

 
   Depósitos à ordem /  
  (Descobertos bancários) 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2012  255.486 
 . Aumentos  - 
 . Reduções  ( 380.309  ) 
    ----------- 
 Saldo em 30 de Junho de 2013  ( 124.823  ) 
    ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem e descobertos bancários apresentam a seguinte 

composição por moeda de origem:  
 
   Montante na   Contravalor 
  Moeda  moeda original    em Euros 
 

 HKD 435.915  42.957 
 USD 1.321  1.010 
 SGD 823  497 
 AUD 528  372 
 NZD 290  172 
 THB 562  14  

     --------- 
     45.022 
     --------- 
 

 EUR ( 169.845 )  ( 169.845  ) 
 

     ------------ 
     ( 124.823  ) 
     ======= 
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 Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem e descobertos bancários encontram-se domiciliados nas 
seguintes instituições: 

 
 Caixa Geral de Depósitos, S.A. ( 125.506  ) 
 Citibank 683 
   ------------ 
   ( 124.823  ) 
   ======= 
 
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 sobre o rendimento“ 
(Nota 9). 

 
 b) Rendimento de títulos 
 
  A rubrica de rendimento de títulos e outros activos corresponde a dividendos que são registados na 

demonstração dos resultados do período em que são recebidos ou quando o emitente procede à sua 
divulgação. 

 
 c) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos são registadas, na data da transacção, pelo seu valor efectivo de aquisição. 
 
  Os títulos em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível 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 15 dias, são valorizados 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. As cotações são fornecidas pelas entidades gestoras do mercado onde os 
valores se encontram admitidos à cotação e captadas através da Reuters e da Bloomberg; 

 
  ii) 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; 
e 

 
iii) Os valores mobiliários cotados sem transacções nos últimos 15 dias e os não cotados são 

ambos valorizados quinzenalmente ao valor das ofertas de compra firmes ou, na 
impossibilidade da sua obtenção, à média dos preços de compra veiculados pela Bloomberg 
para uma poule de contribuidores pré-definida pela Sociedade Gestora. 

 
  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 e outros activos”, por contrapartida 
das rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

 
  Para efeitos de determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
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 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 0,1583% para a comissão de gestão e de 0,0083% para a 
comissão de depositário, sobre o valor 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 e Taxas – 
Outras, de operações correntes” da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica 
“Comissões a pagar” do balanço. 

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 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 2013, esta taxa ascendia a 0,0133%o.  Sempre que o 
resultado obtido seja inferior a 100 Euros ou superior a 10.000 Euros, 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. 
 
9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 

Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos 
fundos de investimento mobiliário são tributados da seguinte forma: 

 
 . A partir de 1 de Janeiro de 2013, os juros de valores mobiliários e outros valores representativos de 

dívida de emitentes nacionais, bem como os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no 
país são tributados por retenção na fonte à taxa de 28% (25% ou 26,5% consoante o seu vencimento 
tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de Outubro e 31 de Dezembro 
de 2012, respectivamente).  Adicionalmente, os juros de valores mobiliários e outros valores 
representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados autonomamente à taxa de 20% e os 
juros de depósitos bancários em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à 
taxa de 25%; 

 
 . A partir de 1 de Janeiro de 2013, as mais-valias realizadas em acções, obtidas em território português 

ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 25% (21,5% durante o ano de 2012) sobre a 
diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  Até 31 de Dezembro 
de 2012, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de acções 
detidas há mais de um ano estava excluído de tributação; 
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 . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados em 20% sobre o respectivo valor 
ilíquido. Ao imposto devido sobre esses rendimentos pode ser deduzido um crédito de imposto 
correspondente ao imposto pago no estrangeiro relativamente aos rendimentos em causa. Existindo 
uma convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país onde os rendimentos 
são obtidos que não exclua os fundos de investimento, o crédito de imposto não pode exceder o 
imposto pago nesse país nos termos previstos pela convenção. 

 
No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 
2013, nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos Fundos de 
Investimento Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e outros instrumentos de 
dívida, a CMVM veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a obrigatoriedade do registo de impostos 
diferidos passivos sobre as mais-valias potenciais líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 
1 de Abril de 2013, utilizando como referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no 
balanço em 31 de Março de 2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias 
potenciais líquidas geradas até aquela data. Relativamente às mais-valias potenciais líquidas geradas até 
31 de Março de 2013, o respectivo impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem 
alienados. Deste modo, para os títulos adquiridos e para os títulos em carteira com mais-valias potenciais 
líquidas geradas após 1 de Abril de 2013, o Fundo passou a registar impostos diferidos passivos sobre 
aquelas mais-valias assumindo a compensação de mais e menos valias potenciais. Os impostos diferidos 
passivos representam um encargo para o Fundo e são registados na demonstração dos resultados nas 
rubricas “Provisões do período – Provisões para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – 
Provisões para encargos”, por contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 
 

 Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:  
 
 Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
 -  Mais-valias na carteira 339.538 
 - Dividendos 38.088 
 Impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro: 
 - Dividendos 112.853 
    ----------- 
    490.479 
 Impostos indirectos pagos no estrangeiro – Imposto do Selo  4.884 
    ---------- 
    495.363 
    ====== 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2013, o Fundo detém os seguintes activos/(passivos) expressos em moeda 

estrangeira: 
 
  Moeda   
 
 HKD    66.591.757 
 AUD    16.313.477 
 SGD    2.071.378 
 THB    562 
 NZD    290 
 USD    121 
  
 Contravalor em Euros 19.326.371 
     ========= 
 
 Naquela data, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 
 
13. COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 
 
 A composição da carteira de acções em 30 de Junho de 2013 é apresentada no Anexo I.  Naquela data, o 

Fundo não detém posições de cobertura em aberto em contratos de futuros de cotações. 
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013 

apresentam o seguinte detalhe: 
 

% Valor médio líquido
Custos Valor global do Fundo

Comissão de gestão:
   Componente fixa 214.267 0,9423%
   Componente variável - -
Comissão de depósito 11.277 0,0496%
Taxa de supervisão 1.804 0,0079%

227.348

Outros 1.556 0,0069%
228.904

Valor médio líquido global do Fundo 22.738.915
Taxa global de custos (TGC) 1,0067%  

 
17. OUTRAS CONTAS DE DEVEDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2013, o saldo desta rubrica corresponde ao montante a receber resultante da venda 

de títulos cuja liquidação financeira não tinha ocorrido à data do balanço. 
 
18. OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 
 
 Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica corresponde, essencialmente, ao montante dos dividendos 

divulgados pelas entidades emitentes e ainda não recebidos à data do balanço. 
 
19. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 
 Impostos a regularizar 376.790 
 Outros 1.566 
   ----------- 
   378.346 
   ====== 
 
 A rubrica de “Impostos a regularizar” corresponde ao imposto a pagar relativo aos rendimentos obtidos no 

decurso do semestre, o qual será liquidado até ao final do mês de Abril do ano seguinte em conformidade 
com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
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