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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  Especial  de  Investimento  Aberto  CAIXAGEST  OPORTUNIDADES  iniciou  a  sua  atividade  em  15  de 

Setembro de 2009. O fundo é comercializado na Caixa Geral de Depósitos. 

Política de Investimento 

A  política  de  investimento  do  fundo  proporciona  aos  participantes  o  acesso  a  uma  carteira  diversificada 

constituída por diferentes ativos financeiros com vários níveis de risco e com elevado potencial de valorização, 

aproveitando as oportunidades existentes no mercado. 

O  seu  património  pode  ser  constituído  por  fundos  de  investimento  mobiliário,  fundos  de  investimento 

imobiliário,  hedge  funds  (single  manager  e  single  strategy),  fundos  de  hedge  funds  (multimanager  e 

multiestratégia), acções, obrigações ou certificados indexados a índices. 

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 

O  primeiro  semestre  do  ano  caracterizou‐se  por  alguma  volatilidade  no  que  respeita  à  evolução  dos 

instrumentos  de  dívida  portuguesa.  No  entanto,  o  Fundo  manteve  uma  exposição  total  a  emitentes 

portugueses no sentido de  tentar captar valorizações ainda atrativas. Paralelamente, a estratégia centrou‐se 

numa maior diversificação setorial, com especial  incidência na redução de exposição a emitentes  financeiros 

por substituição de emitentes não financeiros, o que permitiu mitigar o impacto da volatilidade de mercado no 

Fundo. 

O desempenho negativo no primeiro semestre ficou a dever‐se à subida das 'yields' a partir do mês de maio, na 

sequencia do anúncio de que a Reserva Federal Americana poderia vir a reduzir o seu programa de compra de 

ativos. 

Avaliação do desempenho 

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

22.802.783,55 euros e encontrava‐se repartido por 4.223.464,2118 unidades de participação, detidas por 334 

participantes. O fundo registou uma rendibilidade líquida anualizada de ‐ 2,32%, desde o início do ano, e uma 

volatilidade de 2,75%, nos últimos doze meses. 
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Dados Históricos   

Ano  Número de UPs  Valor das UPs  Rendibilidade  Classe de Risco 

2009  4.000.000,0000   5,0603 €      

2010  4.078.165,6838   4,5944 €  ‐ 8,96%  3 

2011  6.813.819,8540   4,5463 €  ‐ 1,06%  3 

2012  5.726.913,0147   5,4611 €   20,01%  3 

2013  4.223.464,2118   5,3991 €  ‐ 2,32%  2 

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  18.736.812  30.977.768  31.275.097 

Proveitos  3.664.708  5.509.643  7.685.145 

Custos suportados pelo Fundo  5.560.348  5.201.580  1.481.801 

 dos quais:       

‐ Comissão de Gestão   163.805  218.453  314.169 

‐ Comissão de Gestão variável   0   0   0 

‐ Outras Comissões  0   0   0 

‐ Comissão de Depósito  18.201  24.273  34.907 

‐ Comissões e Taxas indiretas  19.189   0   0 

‐ Taxa de Supervisão  7.299  8.963  12.509 

‐ Custos de Auditoria  4.825  3.075  3.075 

‐ Custos de Transação  18.304   1   0 

     

Custos suportados pelos participantes 1 2010 2011 2012 

‐ Comissões de Subscrição   16  151  4.145 

‐ Comissões de Resgate    0  2.391  26.121 

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



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
21 Obrigações 3 e 12 22.360.666 461.981 (229.613) 22.593.034 33.921.653 61 Unidades de participação 1 21.117.321 34.073.535

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 22.360.666 461.981 (229.613) 22.593.034 33.921.653 62 Variações patrimoniais 1 (2.934.416) (1.734.177)
64 Resultados transitados 1 4.844.130 (1.359.214)

DISPONIBILIDADES 66 Resultado líquido do período 1 (224.251) 4.118.372
12 Depósitos à ordem 3 361.311 - - 361.311 810.767 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 22.802.784 35.098.516

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 361.311 - - 361.311 810.767
TERCEIROS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 423 Comissões a pagar 19.634 29.679
51 Acréscimos de proveitos 3 396.125 - - 396.125 420.638 424+...+429 Outras contas de credores 17 528.052 24.957
58 Outros acréscimos e diferimentos - - - - 94 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 547.686 54.636

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 396.125 - - 396.125 420.732
TOTAL DO ACTIVO 23.118.102 461.981 (229.613) 23.350.470 35.153.152 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 23.350.470 35.153.152

Número total de unidades de participação em circulação 1 4.223.464 6.814.707 Valor unitário da unidade de participação 1 5,3991 5,1504

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

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

"CAIXAGEST OPORTUNIDADES"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

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



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

712+713 Da carteira de títulos e outros activos 218.041 2.651 812+813 Da carteira de títulos e outros activos 974.161 911.694
Comissões e taxas 811+814+817+818 Outros, de operações correntes - 1.752

724+...+728 Outras, de operações correntes 15 143.169 174.575 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras 832+833 Na carteira de títulos e outros activos 2.715.379 3.935.453

732+733 Na carteira de títulos e outros activos 2.776.149 306.085 831+838 Outros, de operações correntes - 20.481
Impostos Reposição e anulação de provisões

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 774.903 266.176 851 Provisões para encargos 81.893 -
Provisões do período TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 3.771.433 4.869.380

751 Provisões para encargos 81.893 -
77 Outros custos e perdas correntes 15 1.529 1.533 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 3.995.684 751.020 883 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - 12
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - 12

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) - 4.118.372
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 224.251 -

TOTAL 3.995.684 4.869.392 TOTAL 3.995.684 4.869.392

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros activos 695.350 4.538.411 D - C Resultados eventuais - 12
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais - - B + D - A - C + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 550.652 4.384.536

B - A Resultados correntes (224.251) 4.118.360 B + D - A - C Resultado líquido do período (224.251) 4.118.372

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

"CAIXAGEST OPORTUNIDADES"

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

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



OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO 2013 2012
Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 344.435 389.500

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (8.592.497) (387.124)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (8.248.062) 2.376

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 26.474.179 -
Juros e proveitos similares recebidos 1.277.531 1.386.125

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (19.186.695) (1.340.460)
Juros e custos similares pagos (233.777) (2.867)
Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 8.331.238 42.798

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários - 1.863
Comissão de resgate - 20.481

Pagamentos:
Comissão de gestão (133.156) (149.503)
Comissão de depósito (14.795) (16.611)
Impostos e taxas (35.156) (6.925)
Outros pagamentos correntes (1.538) (3.075)
Fluxo das operações de gestão corrente (184.645) (153.770)

               Saldo dos fluxos monetários do período (101.469) (108.596)

               Depósitos à ordem no início do período 462.780 919.363

               Depósitos à ordem no fim do período 361.311 810.767

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

(Montantes expressos em Euros)

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS

DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

"CAIXAGEST OPORTUNIDADES"



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO “CAIXAGEST OPORTUNIDADES” 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
O Fundo Especial de Investimento Aberto “CAIXAGEST OPORTUNIDADES” (adiante igualmente designado por 
“Fundo”), foi autorizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 13 de Agosto de 2009, tendo 
iniciado a sua actividade em 15 de Setembro de 2009. Este Fundo foi constituído por um prazo de cinco anos e 
tem por objecto o investimento em valores mobiliários, nomeadamente, fundos mobiliários, fundos imobiliários, 
hedge funds (fundos single manager e single strategy), fundos de hedge funds (fundos multimanager e multi 
strategy), acções, obrigações e em certificados indexados a índices. 
 
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 período 30.06.2013

Valor base 28.634.565 313.400 (7.830.644) - - 21.117.321 
Variações patrimoniais (2.203.598) 31.035 (761.853) - - (2.934.416)
Resultados transitados (1.359.214) - - 6.203.344 - 4.844.130 
Resultado líquido do período 6.203.344 - - (6.203.344) (224.251) (224.251)

31.275.097 344.435 (8.592.497) - (224.251) 22.802.784 

Número de unidades de  
   participação em circulação 5.726.913 62.680 (1.566.129) - - 4.223.464 

Valor unitário da unidade 
   de participação 5,4611 5,4951 5,4865 - - 5,3991 

 
 

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 29.640.544 5,4898 5.399.192
Fevereiro 29.311.445 5,4974 5.331.874

Março 28.979.411 5,4554 5.312.076
Abril 26.190.025 5,4876 4.772.563
Maio 23.453.807 5,4938 4.269.103

Junho 22.802.784 5,3991 4.223.464  
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 Em 30 de Junho de 2013, o número de participantes em função do Valor líquido global do Fundo 
apresenta o seguinte detalhe: 

 
 Superior a 25% 1 
 Entre 0,5% e 2% 7  
 Até 0,5% 326 
   ----- 
 Total de participantes 334 
   === 
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 Em 30 de Junho de 2013, a carteira de títulos apresenta a seguinte composição: 
 

Custo de Mais- Menos- Valor de Juros Valor de 
Aquisição -Valias -Valias Mercado Corridos Balanço

Valores Mobiliários Cotados:
Mercado de Bolsa Nacional
Obrigações diversas
CXGD 3.75% 01/2018 398.480 - (1.864) 396.616 4.853 401.469

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE
Obrigações diversas
CXGD 5.625% 12/2015 5.200.000 - (90.600) 5.109.400 115.952 5.225.352
BCPPL 5.625% 04/2014 3.299.828 22.876 - 3.322.704 25.265 3.347.969
ELEPOR 4.75% 09/2016 3.173.625 - - 3.173.625 89.722 3.263.347
CXGD 5.125% 02/2014 2.771.800 411.685 - 3.183.485 42.036 3.225.521
BESPL 4.75% 01/2018 3.280.047 - (114.126) 3.165.921 51.637 3.217.558
RENEPL 4.125% 01/18 2.990.040 27.420 - 3.017.460 36.861 3.054.321
BESPL 5.875% 11/2015 924.196 - (12.496) 911.700 24.511 936.211
PORTEL 5.625% 02/16 322.650 - (10.527) 312.123 5.288 317.411

21.962.186 461.981 (227.749) 22.196.418 391.272 22.587.690
22.360.666 461.981 (229.613) 22.593.034 396.125 22.989.159

 
 
 Em 30 de Junho de 2013, a carteira de títulos inclui um montante de 8.689.501 Euros correspondente a 

obrigações emitidas por entidades do mesmo grupo onde se inserem a Sociedade Gestora e o Banco 
Depositário. 

 
 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 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2012 462.780 
 . Aumentos - 
 . Reduções ( 101.469 ) 
   ----------- 
 Saldo em 30 de Junho de 2013 361.311 
   ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem (todos denominados em Euros) encontram-se 

domiciliados na CGD, vencendo juros à taxa Euribor a 1 mês deduzida de 0,2%.  
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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). 

 
  Os juros corridos de títulos adquiridos são registados pelo seu montante líquido em “Juros e custos 

equiparados”, na data da sua liquidação financeira. Simultaneamente, o juro bruto é reflectido em 
“Juros e proveitos equiparados”, sendo o respectivo imposto registado na rubrica “Impostos sobre o 
rendimento” da demonstração dos resultados. 

 
 b) 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) Para efeitos da valorização dos valores mobiliários cotados sem transacções nos últimos 15 

dias e para os não cotados, a Sociedade Gestora utiliza o “bid” do contribuidor “CBBT” 
divulgado pela Bloomberg. Na sua falta, a Sociedade Gestora definiu um conjunto de 
contribuidores que considera credíveis e que divulgam preços através de meios especializados, 
nomeadamente, a Bloomberg; neste processo, em cada data de valorização é seleccionada a 
média das ofertas de compra “bid” divulgadas pelos contribuidores de entre a poule de 
contribuidores pré-seleccionados, excluindo as ofertas que se afastam do preço médio em mais 
de um desvio padrão. 

 
  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 da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente ao dia 21 (ou no dia útil anterior, 

no caso de não ser um dia útil) e no final de cada mês dividindo o valor líquido global 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. 
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 d) 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 anual de 0,9% para a comissão de gestão e de 0,1% para a comissão de 
depositário, sobre o valor diário do património líquido do Fundo, excluído do valor investido em 
unidades de participação de fundos geridos pela Sociedade Gestora ou por outras entidades em 
relação de domínio ou de grupo. 

 
  O Fundo pagará ainda à Sociedade Gestora uma comissão de gestão variável anual, calculada 

mensalmente na data de valorização do Fundo, correspondente a 20% da diferença, quando positiva, 
entre a rendibilidade anualizada líquida de impostos e de comissões fixas de gestão e de depositário 
do Fundo e a taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, divulgada na Bloomberg com o 
desfasamento de 1 dia face à data de valorização. A comissão de gestão variável anual será no 
máximo de 1,8% sobre o valor do património líquido na data de valorização do Fundo, sendo 
liquidada anualmente. 

 
  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”, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

 
 e) 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 0,03%o.  Sempre que o resultado 
obtido seja inferior a 200 Euros ou superior a 20.000 Euros, a taxa mensal devida corresponderá a 
um desses limites. 

 
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 obrigações, obtidas em território 

português ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 25% 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 obrigações estava excluído de 
tributação; e 

 
 . O diferencial positivo entre o valor de reembolso de obrigações ou de outros títulos de dívida de 

emitentes nacionais e o seu valor de aquisição é tributado autonomamente à taxa de 25% (20% para 
obrigações e outros títulos de dívida de emitentes estrangeiros). 
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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 e a alienação das 
obrigações antes da sua maturidade. 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 apresenta a seguinte composição:  
 
 Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
 . Mais-valias na carteira 499.301 
 . Juros de obrigações diversas 275.602 
   ---------- 
   774.903  
   ====== 
 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
 Em 30 de Junho de 2013, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa fixa 

apresentam a seguinte composição: 
 
     Valor de  
  Maturidade   mercado 
 
 Até 1 ano  6.506.189 
 De 1 a 3 anos  6.333.223 
 De 3 a 5 anos  9.753.622 
    ---------------- 
    22.593.034 
    ========= 
 
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 124.522 0,4463%
   Componente variável - -
Comissão de depósito 13.836 0,0496%
Taxa de supervisão 4.811 0,0172%

143.169

Outros 1.529 0,0055%
144.698

Valor médio líquido global do Fundo 27.899.337
Taxa global de custos (TGC) 0,5186%
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17. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 
 

Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Impostos a regularizar 526.523 
 Outras 1.529 
   ---------- 
   528.052 
   ====== 
 
 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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