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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

Mundo 

A economia mundial continuou a crescer durante o 1º semestre de 2014, mas a um ritmo claramente 
inferior ao esperado com a atividade económica a registar ainda no 1º trimestre o mais fraco 
crescimento em dois anos. Para tal desaceleração terão contribuído as condições climatéricas 
extremamente desfavoráveis em alguns países e, não menos importante, o contexto de fortes 
incertezas, quer económicas, quer de natureza geopolítica em algumas economias emergentes. 

A notória queda de 2,9%, em cadeia, do PIB dos EUA refletiu-se de forma fundamental no débil 
crescimento, de apenas 1,3%, em cadeia, da economia mundial durante os primeiros três meses do 
ano. A evolução negativa foi, de forma geral, disseminada em termos geográficos, com a atividade 
chinesa a desacelerar e o aumento do PIB da Área Euro a revelar-se menos forte do que o esperado. 
Verificaram-se no mesmo período repercussões económicas resultantes da crise Ucrânia/Rússia. Não 
se tivesse registado no Japão um forte crescimento, impulsionado pela procura interna (antes do 
aumento previsto do IVA) no início do segundo trimestre, e o crescimento global teria sido ainda 
menos expressivo. 

Não obstante este quadro pouco positivo em termos de crescimento económico no início do ano, o 
apetite pelo risco continuou a situar-se em níveis elevados, e a volatilidade implícita nos mercados 
perto de valores mínimos. Este comportamento terá estado associado às posições dos bancos 
centrais das principais economias desenvolvidas, em favor da manutenção de taxas de juro baixas 
durante um prolongado período de tempo, e à implementação de novos estímulos ao crescimento, 
nomeadamente o recente pacote de medidas do BCE para promoção do crédito às empresas e ao 
consumo.  

Os bancos centrais das principais economias emergentes continuaram a atuar com vista a ancorar a 
confiança dos investidores e a atenuar os efeitos negativos das depreciações cambiais, no sentido de 
proteger as metas de inflação. Em vários países emergentes, os bancos centrais foram forçados a 
acentuar o rigor da política monetária, em alguns casos já bastante restritiva. É disso exemplo o 
agravamento das taxas na Turquia e África do Sul no início do ano. O Brasil, a Índia e a Rússia 
também restringiram a política monetária, embora em menor grau, enquanto outros países com 
inflação mais controlada implementaram medidas de estímulo não convencional, como foi o caso da 
China. 

Os principais índices acionistas atingiram perto do final do mês de junho sucessivos máximos 
históricos no caso dos EUA, enquanto na Europa os valores registados foram os mais elevados 
desde o início de 2008.  

Europa 

Num cenário de algum receio de deflação, os novos estímulos monetários na Área Euro passaram, 
entre outras medidas, pelos cortes das taxas de juro de referência, com destaque sobretudo para a 
redução de 10 p.b. da taxa de depósito para -0,1%, e para o anúncio da realização de novos leilões 
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de cedência de liquidez de longo prazo, a partir do terceiro trimestre deste ano, condicionados à 
evolução da concessão do crédito. 

Na Área Euro, a recuperação da atividade económica observada pelo segundo semestre consecutivo, 
continuou a ser ainda muito lenta, embora os dados de confiança de empresários e de consumidores 
tenham registado uma trajetória de contínua melhoria. O período prolongado de inflação baixa tornou-
se um motivo de preocupação crescente. A inflação encerrou o período em análise no nível mais 
baixo em três anos e meio, mais de um ponto percentual abaixo do objetivo de 2,0%. 

A gradual melhoria das condições económicas e os sinais de consolidação orçamental permitiram que 
fossem ultrapassados os receios associados à dívida soberana da Área Euro, e alguns países da 
periferia viram as suas avaliações ou perspetivas serem melhoradas por parte das agências de 
notação de risco. Prevaleceu, assim, durante o semestre, um ambiente de taxas de rendibilidade, a 
10 anos, baixas e em queda, com novos mínimos históricos desde a adesão à União Económica e 
Monetária a serem registados em Espanha e em Itália, tendo Portugal registado a taxa mais baixa 
desde setembro de 2005. No caso da Alemanha, a yield a 10 anos desceu continuamente durante 
todo o semestre.  

Esta conjuntura permitiu a certos países periféricos testarem a capacidade de regresso aos mercados 
de dívida, tendo-se assistido a novas emissões de obrigações de Governo de longo prazo. Neste 
âmbito, destaque para a primeira emissão de dívida, a 10 anos, realizada com sucesso pelo Tesouro 
português após o final oficial do programa de assistência económica e financeira. 

Apesar da melhoria do sentimento e da conjuntura económica na Área Euro, os indícios e posterior 
concretização por parte do BCE de novos estímulos monetários, traduziram-se num novo movimento 
de descida das taxas Euribor durante grande parte do semestre, que no prazo de 1 mês atingiram um 
novo mínimo histórico. Nos restantes prazos, foram registados os valores mais baixos desde 
sensivelmente o final do primeiro semestre de 2013.  

A apreciação do euro durante grande parte do semestre levou a que a cotação face ao dólar tivesse 
atingido $1,40 no final de abril, ou seja o nível mais elevado desde meados de 2011. O potencial 
impacto negativo sobre a inflação terá constituído um dos motivos para que o Presidente do BCE, 
Mario Draghi, tivesse demonstrado logo após o Conselho de Governadores de maio uma crescente 
abertura para implementar novas medidas de caráter expansionista na região. A tendência de 
depreciação verificada após essa data levou a que se tivesse verificado uma variação ligeira do euro, 
de somente -0,4% face ao dólar, após a forte apreciação de +5,6% no semestre anterior.  

Portugal 

Em Portugal, a atividade económica registou no 1º trimestre do ano uma contração em cadeia, de 
0,6%, e um crescimento de 1,3% em termos homólogos, valor inferior aos 1,5% do 4º trimestre de 
2013. No 2º trimestre foram divulgados sucessivos sinais de confiança, com o indicador de clima 
económico a melhorar pelo sexto trimestre consecutivo, e a fixar-se um máximo desde setembro de 
2008. A confiança dos consumidores situou-se no patamar mais alto desde novembro de 2009. 

No mercado laboral, o 1º trimestre voltou a trazer notícias positivas. A taxa de desemprego recuou 
para 15,1%, o que se traduz num decréscimo de 2,4 p.p. face a igual período homólogo de 2013, e 
um decréscimo de -0,2 p.p. em relação ao trimestre anterior. O valor da taxa de desemprego fixou-se, 
desta forma, no valor mais baixo desde o 2º trimestre de 2012. 

De assinalar, ter-se verificado no final do primeiro semestre a bem sucedida conclusão do programa 
de assistência económica e financeira ao País sem que tenha sido considerado necessário qualquer 
pacote de natureza cautelar para eventual apoio externo à economia. 
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MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

 

Em 30 de Junho de 2014, o valor dos fundos mobiliários geridos pelas sociedades gestoras 
portuguesas situava-se em 13.443 Milhões de Euros (M€), o que correspondeu a um acréscimo de 
8,8%, no primeiro semestre. 

Desde o início do ano, as categorias de fundos de Tesouraria registaram um aumento líquido de 533 
M€ (12%), os Fundos Mistos, 435 M€ (75%), os Fundos de Obrigações 95 M€ (4%) e os Fundos de 
Acções Nacionais 78 M€ (29%). Por outro lado, a categoria que sofreu maiores perdas foi a dos 
Fundos de Capital Protegido, menos 83 M€ (-16%). O montante sob gestão dos Fundos Flexíveis e 
dos Fundos PPR manteve-se praticamente inalterado. 
 

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 

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

Durante o primeiro semestre de 2014, o número de fundos mobiliários portugueses em atividade 
aumentou de 244 para 246, tendo sido constituídos oito novos fundos, na sua maior parte da 
categoria dos Fundos de Fundos, e foram extintos seis, predominantemente fundos de Capital 
Assegurado que terminaram o seu período de atividade. 

No final do Junho, as cinco maiores sociedades gestoras portuguesas concentravam 83,2% do 
mercado e a quota da Caixagest aumentou para 26,9%, continuando como líder do mercado. 
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ACTIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 
(anteriormente denominado Caixagest Obrigações Mais Mensal) iniciou a sua atividade em 15 de 
Novembro de 1993 e é comercializado na Caixa Geral de Depósitos. 

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos 
indexados às taxas de juro de curto prazo, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo 
prazo, dependente da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da 
qualidade de crédito dos emitentes em carteira. 

O património do Fundo é composto predominantemente por obrigações, obrigações hipotecárias e 
títulos de participação, denominados em euros e emitidos por entidades públicas ou privadas 
sedeadas na OCDE. O Fundo investe um mínimo de 2/3 do seu valor líquido global em obrigações, 
sendo que as obrigações de Taxa Variável representam mais de 50% do Fundo. 

Tendo como objetivo principal uma melhor adequação às atuais condições de mercado, caracterizado 
por taxas de juro historicamente muito baixas, o Fundo adotou uma nova política de investimentos em 
23 de junho de 2014, eliminando o 'limite de investimento mínimo de 50% do Valor Líquido Global do 
Fundo em obrigações de taxa variável', para poder privilegiar o investimento em empréstimos 
obrigacionistas com taxas fixas. O Fundo deixou igualmente de efetuar as regulares distribuições de 
rendimentos mensais, passando a ser um fundo de capitalização. 

O fundo investe nos mercados indicados na política de investimentos constante nos seus Prospetos, 
beneficiando da capacidade e experiência da equipe de gestão, bem como do efeito escala 
decorrente da dimensão conjunta dos fundos geridos pela Caixagest. 

Estratégia 

O início do ano foi marcado por uma fase positiva nos mercados de obrigações, com o 
correspondente impacto no fundo, que beneficiou em simultâneo (i) da manutenção da exposição a 
títulos com colateral (“Asset Backed Securities”) cuja classe registou uma boa performance neste 
período; (ii) da exposição a emitentes financeiros periféricos de grande dimensão com fundamentais 
sólidos e de níveis de senioridade superior e (iii) do posicionamento em emissões subordinadas, de 
emitentes não financeiros, cuja performance se afigurou positiva. 

A estratégia do fundo para o primeiro semestre assentou na manutenção da diversificação através da 
exposição a emitentes nos setores financeiro e não financeiro. Algumas emissões de dívida sénior 
financeira, em função do estreitamento significativo registado nos primeiros meses do ano, ofereciam 
prémios pouco atrativos para o risco subjacente. Nesses casos, foram tomadas mais-valias, com o 
reinvestimento a ser direcionado particularmente para emissões no mercado primário.  

No contexto de alterações ao nível regulamentar no setor bancário, foi mantida uma abordagem 
conservadora. Diversas instituições procederam a exercícios de gestão de passivos em antecipação 
aos resultados dos testes de esforço e da análise da qualidade dos ativos (AQR - Asset Quality 
Review) levados a cabo por autoridades supranacionais. O investimento foi direcionado, quer em 
mercado primário quer em mercado secundário, para emitentes de grande dimensão com rácios 
robustos tanto a nível de liquidez como de solvabilidade. 
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À semelhança do ano transato, foram mantidos os investimentos em emitentes na periferia com um 
perfil adequado à política do fundo, privilegiando-se o setor financeiro tanto ao nível da dívida sénior 
como obrigações hipotecárias nesta zona geográfica. Para instituições de países “core” deu-se 
continuidade ao investimento na classe de dívida subordinada, assim como na dívida sénior. 
Adicionalmente, o fundo participou ativamente em novas emissões de mercado primário, tendo-se 
verificado um reforço da exposição a setores mais estáveis como o químico e o de “utilities” e a 
emitentes já existentes no fundo mas em prazos mais longos. No final do semestre, a estratégia foi 
penalizada pelos acontecimentos relativos ao grupo Espírito Santo, cuja instabilidade se materializou 
em alargamentos expressivos em emissões do grupo, com reflexos em obrigações de outros 
emitentes portugueses e da dívida soberana.  

Até ao final do ano deverão continuar a subsistir riscos políticos e monetários para as economias 
periféricas, pelo que os estreitamentos registados no início do ano, particularmente nos meses iniciais 
e que colocaram diversos emitentes a transacionar em mínimos de dois e três anos, poderão não se 
verificar na mesma magnitude. Desta forma, o fundo deverá continuar a promover uma estratégia de 
criação de valor em linha com o realizado no primeiro semestre. O investimento continuará a ser 
efetuado tendo em atenção os fundamentais dos emitentes e a análise do binómio risco / 
rendibilidade. Deverá ser dado continuidade a uma política ativa de geração de valor através da 
participação no mercado primário de emissões que se insiram na respetiva política de investimentos. 

Avaliação do desempenho 

Em 30 de Junho de 2014, o valor líquido global do fundo CAIXAGEST OBRIGAÇÕES ascendia a 
265.088.992 euros, repartidos por 61.696.399 unidades de participação e detidas por 9.074 
participantes.  

Nos últimos doze meses, a rendibilidade anual líquida do fundo foi de 3,84% e a volatilidade 1,34%. 

Dados Históricos  

  valores em euros 

Ano Valor Líquido Número de UPs Valor UP Rendibilidade Classe de Risco

2004 373.157.380,08 74.805.586,0000  4,9884 €  1,57% 1 

2005 564.222.081,25 112.996.997,0000  4,9932 €  1,40% 1 

2006 661.344.368,53 132.299.942,0000  4,9988 €  2,14% 1 

2007 841.351.331,22 172.282.337,6874  4,8836 €  0,72% 1 

2008 354.135.878,25 87.813.859,1006  4,0328 € - 13,85% 2 

2009 260.168.946,87 69.033.864,4416  3,7687 € - 4,07% 2 

2010 120.600.035,04 32.292.172,6466  3,7347 € - 0,03% 2 

2011 222.944.781,83 62.011.301,9806  3,5952 € - 2,20% 3 

2012 247.381.563,90 60.784.381,5393  4,0698 €  14,99% 3 

2013 250.815.576,37 59.198.282,7244  4,2369 €  5,19% 3 

2014* 265.088.991,52 61.696.399,2602  4,2967 €  3,84% 2 

* Dados relativos a 30 de Junho, a Rendibilidade e a Classe de Risco referem-se aos últimos doze meses. 

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

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não garantem 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)  
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  valores em euros 

2011 2012 2013 2014*

Proveitos 52.581.406 74.122.200 41.533.219 18.881.027 

Custos 61.298.905 40.937.492 28.386.864 14.096.639 

Resultado Líquido -8.717.499 33.184.708 13.146.355 4.784.389 

* Dados relativos ao primeiro semestre de 2014    

    

  valores em euros 

Custos suportados pelo fundo  2011 2012 2013 2014*

- Impostos 1.605.537 634.315 2.336.480 822.722 

- Comissão de Gestão  938.779 958.621 1.046.337 511.775 

- Comissão de Gestão variável  0  0  0  0 

- Outras Comissões  0  0  0  0 

- Comissão de Depósito 234.695 239.655 261.584 127.944 

- Comissões e Taxas indiretas  0  0  0  0 

- Taxa de Supervisão 36.696 38.304 41.694 20.677 

- Custos de Auditoria 3.823 6.627 5.225 2.598 

- Custos de Transação 2.238 2.956 280  0 

    
    

  valores em euros 

Custos suportados pelos participantes 2011 2012 2013 2014*

- Comissões de Subscrição  0  0  0  0 

- Comissões de Resgate  1.926 3.995 7.673 2.576 

As comissões de subscrição e de resgate constituem um proveito do próprio fundo, desde 7 de outubro de 2013. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS



31-Dez-13
Código Notas Bruto Mv mv/P Líquido Líquido Código Passivo Notas 30-Jun-14 31-Dez-13

OUTROS ACTIVOS CAPITAL DO FUNDO
32 Activos Fixos Tangíveis das SIM - - - - - 61 Unidades de Participação 1 307.740.342 295.279.789
33 Activos Intangíveis das SIM - - - - - 62 Variações patrimoniais 1 61.253.382 63.025.234

TOTAL DE OUTROS ACTIVOS DAS SIM - - - - - 64 Resultados transitados 1 (107.489.447) (117.844.378)
65 Resultados distribuidos 1 (1.199.674) (2.791.424)

CARTEIRA DE TÍTULOS 67 Dividendos antecipados - -
21 Obrigações 3 e 12 256.495.218 5.919.897 (9.852.467) 252.562.649 236.615.947 66 Resultado Liquido do Exercicio 1 4.784.389 13.146.355
22 Acções - - - - - TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 265.088.992 250.815.576
23 Outros Titulos de Capital - - - - -
24 Unidades de Participação - - - - - 48 PROVISÕES ACUMULADAS
25 Direitos - - - - - 481 Provisões para encargos 1.690.623 1.089.006
26 Outros Instrumentos de divida 3 e 12 - - - - 2.678.428 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 1.690.623 1.089.006

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 256.495.218 5.919.897 (9.852.467) 252.562.649 239.294.375
TERCEIROS

OUTROS ACTIVOS 421 Resgates a pagar aos participantes 210.333 67.529
31 Outros Activos da Carteira - - - - - 422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

TOTAL DE OUTROS ACTIVOS - - - - - 423 Comissões a pagar 112.023 113.978
424+…+429 Outras contas de credores 527.343 1.650.426

TERCEIROS 43+12 Empréstimos obtidos - -
411+…+418 Contas de devedores 536.420 - - 536.420 1.506.642 44 Pessoal - -

TOTAL DE VALORES A RECEBER 536.420 - - 536.420 1.506.642 46 Accionistas - -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 849.698 1.831.932

DISPONIBILIDADES
11 Caixa - - - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
12 Depósitos à ordem 3 3.289.440 - - 3.289.440 7.496.704 55 Acréscimos de custos - -
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 3 10.000.000 - - 10.000.000 4.000.000 56 Receitas com proveito diferido - -
14 Certificados de depósito - - - - - 58 Outros acréscimos e diferimentos 51.100 7.730
18 Outros meios monetários - - - - - 59 Contas transitórias - -

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 13.289.440 - - 13.289.440 11.496.704 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 51.100 7.730

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimo de Proveitos 1.291.295 - - 1.291.295 1.445.707
52 Despesas com custo diferido - - - - -
58 Outros acréscimos e diferimentos 609 - - 609 817

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 1.291.904 - - 1.291.904 1.446.524

TOTAL DO ACTIVO 271.612.983 267.680.413 253.744.245 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 267.680.413 253.744.245

Número total de unidades de participação em circulação 1 61.696.399 59.198.283 Valor unitário da unidade de participação 4,2967 4,2369

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

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÀRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÔES"

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

30-Jun-14



Código CUSTOS E PERDAS Notas 30-06-2014 30-06-2013 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 30-06-2014 30-06-2013

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e Custos Equiparados Juros e Proveitos Equiparados

711+…+718 De Operações Correntes 230.779 326.427 812+813 Da carteira de titulos e outros activos 2.909.307 3.059.160
719 De Operações Extrapatrimoniais - - 811+814+817+818 De operações correntes 103.142 39.956

819 De operações extrapatrimoniais - -
Comissões e Taxas Rendimentos de títulos e outros activos

722+723 Da carteira de titulos e outros activos - 93 822+…+824+825 Da carteira de titulos e outros activos - -
724+…+728 Outras operações correntes 15 660.563 667.001 829 De operações extrapatrimoniais - -

729 De Operações Extrapatrimoniais 2.751 2.322 Ganhos em operações financeiras
832+833 Na carteira de titulos e outros activos 12.746.809 13.929.964

Perdas em Operações Financeiras 831+838 De operações correntes - -
732+733 Na carteira de Titulos e Outros Activos 6.583.772 8.548.679 839 Em operações extrapatrimoniais 3.015.765 4.133.426
731+738 Outras Operações Correntes - - Reposição e Anulação de Provisões

739 De Operações Extrapatrimoniais 5.176.595 3.770.850 851 Provisões para encargos 14.872 658.716
87 Outros Proveitos e Ganhos Correntes 2.577 -

Impostos 
7411+7421 Imposto sobre o Rendimento de Capitais e Incrementos Patrimoniais 822.722 1.362.247 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 18.792.472 21.821.222
7412+7422 Impostos indirectos - -
7418+7428 Outros Impostos - - 89 Outros Proveitos e Ganhos das SIM - -

TOTAL DE OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM (D) - -
Provisões do exercício

751 Provisões para encargos 616.489 658.716 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
881 Recuperação de Incobráveis - -

Outros Custos e Perdas 882 Ganhos Extraordinários - -
77 Outros Custos e Perdas 15 2.598 2.598 883 Ganhos Imputáveis a Exercicios Anteriores 88.555 -

888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 14.096.269 15.338.932 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 88.555 -

79 Outros Custos e Perdas das SIM - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS DAS SIM (C) - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis - -
782 Perdas Extraordinárias - -
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 370 8
788 Outros Custos e Perdas Eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  (E) 370 8

63 Impostos sobre o rendimento do exercicio - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 4.784.389 6.482.282 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - -

TOTAL 18.881.027 21.821.222 TOTAL 18.881.027 21.821.222

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros activos 8.841.568 8.113.926 D - C Resultados eventuais 88.185 (8)
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (2.163.581) 360.254 B + D - A - C + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 5.607.111 7.844.528

B - A Resultados correntes 4.696.203 6.482.290 B + D - A - C Resultado líquido do período 4.784.389 6.482.282

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÀRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES
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30-06-2014 31-12-2013
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO (OIC)

Recebimentos:
Comissões de Resgate 2576 -
Subscrições de unidades de participação 23.931.008 31.179.476

Pagamentos:
Distribuição de rendimentos (1.199.674) (2.791.424)
Resgates de unidades de participação (13.099.503) (38.081.868)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (OIC) 9.634.407 (9.693.816)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e Outros Activos 172.723.087 190.156.573
Resgates de Unidades de participação noutros OIC - -
Reembolso de titulos e outros activos 6.870.525 30.779.481
Juros e proveitos similares recebidos 2.813.293 5.112.682 

Pagamentos:
Compra de títulos e Outros Activos (186.698.849) (208.354.583)
Subscrições de unidades de participação noutros OIC - -
Juros e custos similares pagos (269.349) (531.427)
Taxas de corretagem - -
Outras taxas e comissões (166) (280)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos (4.561.459) 17.162.446

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Pagamentos:

Margem inicial em contratos de futuro (1.150.000) (850.000)
Fluxos das operações a prazo e de divisas (1.150.000) (850.000)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 94.368 2.074
Comissões de Resgate - 354
Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso 4.000.000 -

Pagamentos:
Comissão de gestão (513.491) (1.041.632)
Comissão de depositário (128.373) (260.408)
Impostos e taxas (1.579.744) (100.760)
Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso (10.000.000) (4.000.000)
Custos de Auditoria (2.613) -
Juros de descobertos bancários - -
Outros - (5.225)

Fluxo das operações de gestão corrente (8.129.853) (5.405.597)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Pagamentos:
     Perdas Eventuais - -
     Perdas imputáveis a exerc.anteriores (359) -
          Fluxo das operações eventuais (359) -
               Saldo dos fluxos monetários do período (4.207.264) 1.213.033 

               Depósitos à ordem no início do período 7.496.704 6.283.671 

               Depósitos à ordem no fim do período 3.289.440 7.496.704

* a rubrica denominada de "custos de auditoria" relativa ao período de 30 de Junho de 2014, não é comparável com o exercício de 
31 de Dezembro de 2013, dado que relativamente a este último exercício estes custos foram reportados na rubrica de 
Outros pagamentos Correntes

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÀRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÔES"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÕES"

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
Código DIREITOS SOBRE TERCEIROS Código RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Notas 30-06-2014 31-12-2013 Notas 30-06-2014 31-12-2013

OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS
915 Futuros 11 - - 915 À vista 11 - -

OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
925 Futuros 12 -                        -                        925 Futuros 12 58.076.765 64.166.090

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
935 Futuros 13 -                        -                        935 Futuros 13 0 0

TOTAL DOS DIREITOS -                        -                        TOTAL DAS RESPONSABILIDADES 58.076.765 64.166.090

99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA 58.076.765 64.166.090 99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA - -

O anexo faz parte integrante destes balanços.
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações “Caixagest Obrigações” (adiante igualmente 
designado por “Fundo”), foi autorizado em 24 de Março de 1992, por portaria do Ministro das Finanças, tendo 
iniciado a sua actividade em 15 de Novembro de 1993. Este Fundo foi constituído por prazo indeterminado e tem 
por objecto o investimento em instrumentos representativos de dívida, denominados em Euros e emitidos por 
entidades públicas ou privadas sedeadas na União Europeia, fazendo a distribuição mensal dos seus 
rendimentos. Ao Fundo está vedado o investimento em acções, obrigações convertíveis ou obrigações que 
confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções. 
 
Em 14 de Setembro de 2010, o Fundo alterou a sua denominação de “Caixagest Renda Mensal – Fundo de 
Obrigações de Taxa Variável” para “Caixagest Obrigações Mais Mensal – Fundo de Obrigações de Taxa 
Variável - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado”. 
 
Em 7 de Fevereiro de 2011, o Fundo incorporou por fusão o “Caixagest Moeda – Fundo de Tesouraria” e o 
“Caixagest Rendimento – Fundo de Obrigações de Taxa Variável”. O processo de fusão foi realizado através do 
resgate da totalidade das unidades de participação dos fundos incorporados, com a aplicação do produto do 
resgate na subscrição de unidades de participação do presente Fundo. 

 
No seguimento da entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 5/2013, de 7 de Setembro, o Fundo alterou a 
sua designação de “Caixagest Obrigações Mais Mensal – Fundo de Obrigações de Taxa Variável – Fundo de 
Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado” para “Caixagest Obrigações Mais Mensal – Fundo de Obrigações 
de Taxa Variável – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações ”. 
 
Em 15 de Abril de 2014, o Fundo alterou a sua designação de “Caixagest Obrigações Mais Mensal” para a 
designação actual. 
 
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 e estão apresentadas com base nos registos contabilísticos do 
Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Colectivo, emitido pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade, na 
sequência das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei nº 63-A/2013 de 10 de Maio. 
 
 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 
 
As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as 
seguintes: 
 

 Especialização de Exercícios 
 

O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com a especialização do exercício, sendo reconhecidas à 
medida que são geradas, independentemente do seu recebimento e pagamento. 

 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”. 
 
 

 Valorização da unidade de participação 
 

O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão do valor 
líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo 
é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram, o montante de comissões e encargos suportados até 
ao momento da valorização da carteira. 
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Para efeitos de determinação dos preços aplicáveis dos activos que integram o Fundo e determinação da 
carteira do mesmo, a Sociedade Gestora considerará o valor da unidade de participação às dezassete horas de 
Lisboa. 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será conhecido e divulgado no da útil seguinte 
àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido de subscrição é realizado a preço desconhecido. 
 
O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será conhecido e divulgado no dia útil seguinte 
aquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço desconhecido. 
 

 Carteira de títulos 
 

Para a valorização de Obrigações e títulos de dívida pública, será considerado o preço disponível às 17 horas do 
dia a que respeita a valorização. Caso não exista preço disponível, será considerada a última oferta de compra 
difundida através dos meios de informação especializados, como seja a Bloomberg, a Reuters e outros, na 
indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o 
valor médio das ofertas de compra, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 
mercado em que os activos em causa se enquadrem, desde que estas entidades não se encontrem em relação 
de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade 
Gestora, e as médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades com relação de domínio ou de 
grupo ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 
 
No recurso a contribuidores externos, a Sociedade Gestora privilegia sempre aqueles que estejam relacionados 
com a emissão do produto, ou seja, aquele contribuidor que tenha sido líder da emissão no mercado primário ou 
tenha participado na colocação da emissão. Caso não esteja disponível nenhum contribuidor com estas 
características, é usado o preço indicativo fornecido pela entidade estruturadora do produto; 
 
 Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da aplicação de modelos teóricos 
que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o 
modelo dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de 
vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custos amortizado. 
 
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“. 
 
Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, nomeadamente instrumentos do 
mercado monetário com maturidade inferior a 90 dias, na falta de preços de mercado, será efectuada a 
respectiva valorização com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 
 
Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será considerado o último 
valor conhecido e divulgado pela respectiva Entidade Gestora no dia da valorização do Fundo, e disponível no 
momento de referência. 
 

 Os títulos encontram-se valorizados pelo respectivo valor de mercado, sendo as mais e menos-valias potenciais 
reflectidas na rubrica “Mais e menos valias” do balanço por contrapartida das rubricas de “Ganhos e perdas em 
operações financeiras e activos imobiliários – Na carteira de títulos e participações” da demonstração de 
resultados. 
Os juros decorridos dos instrumentos financeiros são registados na rubrica “Acréscimos de Proveitos” por 
contrapartida de resultados. 
 
 

 Comissão de Gestão, de Depositário e Outros Encargos 
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará à entidade responsável pela gestão, uma 
comissão nominal fixa anual de 0,40%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo antes 
de comissões e taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente.  
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará o depositário, uma comissão nominal fixa 
anual de 0,10%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo antes de comissões e taxa 
de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente.  
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Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suportará os encargos decorrentes das transacções 
de valores efectuadas por sua conta, no quadro da política de investimentos estabelecida no presente 
Prospecto, designadamente: taxas de corretagem, de realização de operações de Bolsa ou fora de Bolsa, 
encargos fiscais, bem como os custos de auditoria obrigatórios.  
 
O Fundo pagará à CMVM, uma taxa mensal, liquidada mensal e postecipadamente. Esta taxa é calculada sobre 
o património líquido do Fundo, correspondente ao último dia útil do mês. 
 
 
 
 

 Regime Fiscal 
 
Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias  

 
Os juros das obrigações e dos depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 28%. Nos casos 
de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o 
respectivo valor líquido obtido em cada ano. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos 
que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação.  
 
 
Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias  
 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de investimento 
constituídos no estrangeiro, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para rendimentos de outra natureza, 
aplica-se a taxa de 25%.  
 
Mais-valias obtidas em território português ou fora dele  
 
A diferença positiva entre as mais e menos valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 
25%. 
 
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 aos ganhos potenciais líquidos gerados 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 ganhos potenciais líquidos gerados após 1 de Abril de 2013, o Fundo passou a 
registar impostos diferidos passivos sobre aqueles ganhos assumindo a compensação de ganhos e perdas 
potenciais em unidades de participação. Os impostos diferidos passivos representam um encargo para o Fundo 
e são registados na demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do exercício – Provisões para 
encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por contrapartida da rubrica do 
balanço “Provisões para encargos”. 
 
As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regulamento da CMVM n.º 06/2013 emitido pela 
CMVM em 12 de Setembro de 2013.  
As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a 
leitura das demonstrações financeiras anexas.  
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NOTA 1 - CAPITAL DO FUNDO 
 
O Património do Fundo é constituído por unidades de participação, 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 primeiro semestre de 2014, detalhe-se na seguinte forma: 
Resultado

Saldo em Resultado líquido do Saldo em
31.12.2013 Subscrições Resgates distribuidos Transferências período 30.06.2014

 
Valor base 295.279.789 27.896.169 (15.435.616) - - 307.740.342
Diferença para o valor base 63.025.234 (3.965.160) 2.193.309 - - 61.253.382
Resultados distribuidos (2.791.424) -1.199.674 2.791.424 (1.199.674)
Resultados acumulados (117.844.378) - - 10.354.931 - (107.489.447)
Resultado líquido do exercício 13.146.355 - - (13.146.355) 4.784.389 4.784.389

250.815.576 23.931.008 (13.242.307) (1.199.674) 0 4.784.389 265.088.992

Número de unidades de   
   participação em circulação 59.198.283 5.592.680 (3.094.563) - - 61.696.399

Valor unitário da unidade 
   de participação 4,2369 4,2790 4,2792 - - 4,2967  

 
  
A 30 de Junho de 2014 encontra-se pendente de liquidação resgates no valor de 210.333 Euros, 
correspondentes a 48.921 unidades de participação. 
 
O valor líquido global do Fundo, em termos globais e unitários, assim como o número de unidades de 
participação em circulação no primeiro semestre de 2014 é apresentado da seguinte forma:  
 
 

Valor líquido Valor da Número de unidades de 
Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação 

30-06-2014 265.088.992 4,2967 61.696.399  
31-05-2014 261.635.954 4,2955 60.908.760  
30-04-2014 261.804.897 4,2926 60.989.931  
31-03-2014 257.682.523 4,2799 60.207.435  
28-02-2014 255.350.346 4,2700 59.800.517  
31-01-2014 253.072.939 4,2407 59.677.429  

 
 
  
O número de participantes em função do valor líquido global do fundo à data de 30 de Junho de 2014 detalha- 
-se da seguinte forma:   
 

Escalões 30.06.2014 31.12.2013 

Ups >=25% 1 1  
10%<=Ups<25%  - -  
5%<=Ups<10%  1 -  
2%<=Ups<5%  - 1  

0.5%<=Ups<2%  2 2  
Ups<0.5%  9.070 9.186  

9.074 9.190  
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NOTA 3 - CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2014 é apresentado no Anexo I. 
 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, no primeiro semestre de 2014 foi o seguinte: 
 

Saldo inicial 
31.12.2013 Aumento  Reduções 

Saldo final 
30.06.2014 

Depósitos à ordem  7.496.704 ----- ----- 3.289.440 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 4.000.000 10.000.000 (4.000.000) 10.000.000 

  11.496.704 10.000.000 (4.000.000)  13.289.440 
----- Dada a natureza da rubrica, não foi efectuada a decomposição por aumentos e reduções. 
 
 
Em 30 de Junho de 2014, os depósitos à ordem encontram-se domiciliados nas seguintes instituições: 
 
Caixa Geral de Depósitos 3.289.239 
Millennium BCP 201 

3.289.440 
 
Em 30 de Junho de 2014, a taxa de juro média anual bruta dos depósitos a prazo é de 2,50%. 
 
Os depósitos à ordem da CGD, são remuneradas 80% da Euribor a 1 mês/Base 360 dias (último dia útil do mês 
anterior). 
  
As aplicações à ordem e as aplicações a prazo são efectuadas em Euros. 
 
 
 
NOTA 4 - CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 
 
Com referência a 30 de Junho de 2014, o Fundo tem em carteira obrigações diversas e títulos de dívida pública. 
 
Conforme descrito na política contabilística, para a valorização de Obrigações e títulos de dívida pública, será 
considerado o preço disponível às 17 horas do dia a que respeita a valorização. Caso não exista preço 
disponível, será considerada a última oferta de compra difundida através dos meios de informação 
especializados, como seja a Bloomberg, a Reuters e outros, na indisponibilidade desta, o presumível valor de 
oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, difundidas 
por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadrem, 
desde que estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora, e as médias não incluam valores resultantes de 
ofertas das entidades com relação de domínio ou de grupo ou cuja composição e critérios de ponderação não 
sejam conhecidos. Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da aplicação de 
modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características do título, 
nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias 
para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custos amortizado. 
 
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“. 
 
O critério de valorimetria de saída é o FIFO. 
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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: 
 
 . 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%. 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%; 

 
 .Os rendimentos (resgates e distribuições) respeitantes a unidades de participação estão isentos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de unidades de 
participação de fundos de investimento estrangeiros que são tributados autonomamente à taxa de 20%. 

  
 Os ganhos realizados em operações cambiais a prazo são tributados 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) quando obtidos em território nacional, e à taxa 
de 25%, quando resultem de operações com não residentes. Os ganhos para efeitos fiscais são 
calculados com base na diferença entre as taxas spot e forward contratadas no início das operações. 

 
 . 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 aos ganhos potenciais líquidos 
gerados 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 ganhos 
potenciais líquidos gerados após 1 de Abril de 2013, o Fundo passou a registar impostos diferidos 
passivos sobre aqueles ganhos assumindo a compensação de ganhos e perdas potenciais em 
unidades de participação. Os impostos diferidos passivos representam um encargo para o Fundo e são 
registados na demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do exercício – Provisões para 
encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por contrapartida da 
rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 

   
  Com referência a 30 de Junho de 2014 e na sequência das alterações fiscais referidas, foi registado um 

activo por imposto diferido no montante de 1.690.623 Euros, registado na rubrica provisões para 
encargos. 

 
 Em 30 de Junho de 2014, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 

30.06.2014 30.06.2013 

Pagos em Portugal 

Imposto sobre o rendimento 
Mais Valias 96.881 524.567  
Dividendos - -  
Juros 679.539 -  
Outros rendimentos 46.303 837.680  

822.722 1.362.247  
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NOTA 12 - EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
Em 30 de Junho de 2014, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa fixa apresentam a 
seguinte composição: 
 

Até 1 ano 7.303.345 
De 1 a 3 anos 29.148.161 
De 3 a 5 anos 11.719.479 
De 5 a 7 anos 11.943.683 
Mais de 7 anos 8.855.068 

68.969.736 
 
 
Os contratos de futuros de taxa de juro dos títulos de taxa fixa apresentam a seguinte composição: 
 

Tipo de Contrato Moeda Quantidade Compra/Venda Preço Mercado Valor nocional Valor mercado
DUU4-EUR EUX09/2014 EUR 227 Venda 110,67 1.000 (25.120.955)

OEU4-EUR EUX09/14 EUR 147 Venda 128,15 1.000 (18.838.050)
RXU4-EUR EUX09/14 EUR 96 Venda 147,06 1.000 (14.117.760)

(58.076.765)  
 
 
NOTA 15 - CUSTOS IMPUTADOS 
 
Os custos imputados ao Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2014 apresentam o 
seguinte detalhe: 
 

 
30.06.2014 

% Valor  
médio líquido 

Custos Valor global do Fundo 

Comissão de gestão fixa 511.775 0,1984%  

Comissão de depósito 127.944 0,0496%  

Taxa de supervisão 20.677 0,0080%  

Custos de Auditoria 2.598 0,0010%  

662.994 

Valor médio líquido global do Fundo 258.001.231 

Taxa global de custos (TGC) 0,2570% 
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Anexo I – Detalhe da Carteira de Títulos 
 
 

Preço de  Mais Menos Valor da Juros Soma 
aquisição   valias   valias  carteira Corridos   

VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 
Mercado de Bolsa Nacional 

Obrigações diversas 
SANTAN 1.5% 04/2017 3.408.620 28.848 - 3.437.468  9.155 3.446.623 
SANTAN 1.625% 06/19 3.784.458 27.018 - 3.811.476  2.436 3.813.912 
BPSM - TOPS 1S /97 698.521 - (463.247) 235.274  - 235.274 
BPIPL 3.25% 01/2015 3.537.000 6.575 - 3.543.575  37.472 3.581.047 

11.428.599 62.441 (463.247)  11.027.793  49.063 11.076.856 
Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 

Títulos de Dívida Pública 
BOTS 0% 05/2015 2.733.860 4.620 - 2.738.480  1.894 2.740.375 
 2.733.860 4.620 - 2.738.480  1.894 2.740.375 

Obrigações diversas 
BCPPL 9.25% 10/2014 1.043.750 - (22.460) 1.021.290  47.624 1.068.914 
CCTS Float 11/18 6.205.500 47.700 - 6.253.200  18.251 6.271.451 
BESPL 4.75% 01/2018 528.005 - (28.085) 499.920  7.824 507.744 
PTIPL 5.375% 05/2020 1.102.400 - (17.520) 1.084.880  4.945 1.089.825 
ENBW Var.7.375%04/72 3.250.000 129.980 - 3.379.980  43.644 3.423.624 
ENBW Var.04/2076 248.000 1.478 - 249.478  2.086 251.563 
SOCGEN 4% 06/2023 2.291.076 186.231 - 2.477.307  4.839 2.482.146 
GSZFP 3.875% 07/2049 3.048.602 201.376 - 3.249.978  93.730 3.343.708 
BFCM Float 03/2019 2.509.425 - (2.338) 2.507.088  572 2.507.660 
GRAN 2004-3 2A2 591.687 18.515 - 610.201  74 610.276 
GRANITE 06-3 C3 2054 8.000.000 - (144.880) 7.855.120  2.177 7.857.297 
GRANITE 06-3 M3 2054 7.000.000 - (175.420) 6.824.580  1.155 6.825.735 

   LLOYDS VAR. 12/2021  2.994.643 174.625 -  3.169.268  130.749 3.300.016 
   BBVASM 3.25% 03/2016  5.069.030 139.670 -  5.208.700  36.329 5.245.029 
   CABKSM 3.125% 05/18  1.495.620 107.205 -  1.602.825  4.932 1.607.757 
   ABESM 3.75% 06/2023  1.577.728 223.488 -  1.801.216  1.447 1.802.663 
   POPSM 2.5% 02/2017  1.495.335 34.020 -  1.529.355  13.068 1.542.423 
   POPSM 2.125% 10/19  2.487.975 77.350 -  2.565.325  9.781 2.575.106 
   UBIIM 3.75% 10/2015  1.997.040 75.420 - 2.072.460  40.110 2.112.570 
   ISPIM Float 01/2016  7.983.440 91.200 - 8.074.640  23.429 8.098.069 

GS 2.5% 10/2021 1.486.320 68.865 - 1.555.185  10.932 1.566.117 
MS 2.375% 03/21 1.494.270 55.215 - 1.549.485  7.184 1.556.669 
ZURNVX4.25%var.10/43 3.572.940 324.420 - 3.897.360  91.213 3.988.573 
REPSM 2.625% 05/2020 1.491.210 99.450 - 1.590.660  2.934 1.593.594 
IBESM 2.875% 11/2020 2.287.672 200.031 - 2.487.703  33.624 2.521.327 
URENCO 2.5% 02/2021 1.997.460 93.920 - 2.091.380  15.014 2.106.394 
RABOBK Var.2.5%05/26 3.990.800 - (21.800) 3.969.000  7.778 3.976.778 
CARLB 2.5% 05/2024 2.969.730 51.630 - 3.021.360  5.589 3.026.949 
CCBGBB 1.125% 05/17 1.499.520 9.765 - 1.509.285  1.479 1.510.764 
NOSTRUM 2003-1 A/46 815.310 - (111.901) 703.409  180 703.589 
MAGEL 4 D 07/2059 4.967.886 - (2.384.585) 2.583.301  6.777 2.590.078 
CGD S.757  12/2017 12.370.000 - (1.707.940) 10.662.060  6.283 10.668.343 
ESF 6.875% 10/2019 1.050.085 - (475.835) 574.250  38.123 612.373 
CXGD 8% 09/2015 4.131.154 869.713 - 5.000.867  202.749 5.203.615 
BESPL 4% 01/2019 998.580 - (25.050) 973.530  12.704 986.234 
BCPPL 3.375% 02/2017 5.667.376 78.448 - 5.745.824  46.230 5.792.054 
BESPL 2.625% 05/2017 6.566.071 - (313.165) 6.252.906  18.455 6.271.361 
MQGAU 2.5% 09/2018 1.494.570 87.180 - 1.581.750  23.583 1.605.333 
GLENLN 1.5% 05/2019 1.795.500 33.264 - 1.828.764  2.969 1.831.733 
BFCM Float 11/2016 2.300.000 1.737 - 2.301.737  2.196 2.303.932 
BFCM Float 03/2019 5.193.384 20.188 - 5.213.572  1.190 5.214.762 
BACR Float 03/2022 2.167.500 45.775 - 2.213.275  5.227 2.218.502 
BACR Float 03/2021 906.000 - (18.500) 887.500  121 887.621 
Santander Flt.07/17 3.549.600 3.600 - 3.553.200  6.470 3.559.670 
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SANTAN Float 05/2016 2.500.000 7.575 - 2.507.575  2.208 2.509.783 
LLOYDS BANK Float 16 3.437.720 52.025 - 3.489.745  7.275 3.497.020 
DE Float 03/2019 2.000.000 5.600 - 2.005.600  372 2.005.972 
JPM Float 03/2018 3.910.000 64.520 - 3.974.520  118 3.974.638 
JPM Float 05/2019 5.087.403 14.127 - 5.101.530  5.834 5.107.364 
ABBEY Float 05/2019 4.490.010 2.925 - 4.492.935  3.772 4.496.707 
MS Float 04/2016 3.885.600 111.760 - 3.997.360  5.041 4.002.401 
WSTP Float 03/2017 6.190.700 18.662 - 6.209.362  1.930 6.211.292 
ARRFP Float 03/2019 1.500.000 4.275 - 1.504.275  32 1.504.307 
LUSITANO 1 A 1.434.338 112.203 - 1.546.542  426 1.546.968 
TELEFO Float 03/2016 4.995.000 8.150 - 5.003.150  478 5.003.628 
PERMM 2010-1X 2A2/42 994.700 13.257 - 1.007.957  2.700 1.010.657 
WFC Float 04/2019 3.491.320 8.540 - 3.499.860  4.120 3.503.980 
Anz Float 12/2049 3.182.500 886.750 - 4.069.250  1.233 4.070.483 
ABNANV Float 12/2017 4.504.320 20.610 - 4.524.930  2.618 4.527.548 
ABNANV Float 03/2019 5.610.956 39.780 - 5.650.736  3.425 5.654.161 
MQGAU Float 04/2016 2.998.800 5.100 - 3.003.900  3.531 3.007.431 
AYTCED Float 11/2015 8.363.000 574.202 - 8.937.202  11.409 8.948.611 
ENELIM Float 02/2016 6.601.803 174.252 - 6.776.055  20.888 6.796.943 
ENELIM Float 02/2018 4.014.229 22.265 - 4.036.494  37.853 4.074.347 
ANZNZ Float 12/2016 2.000.930 3.910 - 2.004.840  898 2.005.738 
UCGIM Float 07/15 1.947.200 40.800 - 1.988.000  1.749 1.989.749 
UCGIM Float 10/17 3.008.400 36.015 - 3.044.415  9.333 3.053.748 
UCGIM Float 12/2017 4.246.200 20.433 - 4.266.633  2.483 4.269.116 
UCGIM Float 01/2017 1.426.600 1.820 - 1.428.420  5.029 1.433.449 
VW Float 04/2019 3.600.000 15.048 - 3.615.048  5.716 3.620.764 
LANISL Float 05/2012 4.288.970 - (3.939.595) 349.375  - 349.375 
BPCEGP Float 05/2018 1.899.278 - (146) 1.899.132  1.403 1.900.535 
ISPIM Float 05/2017 1.848.396 12.103 - 1.860.499  855 1.861.354 
ISPIM Float 04/2019 3.192.192 24.672 - 3.216.864  7.344 3.224.208 

242.332.759 5.852.836 (9.389.220) 238.796.375  1.185.838 239.982.213 
256.495.218 5.919.897 (9.852.467) 252.562.649  1.236.795 253.799.444 
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