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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

O ritmo de expansão da economia mundial abrandou no decurso do 1º semestre de 2015 devido, 
sobretudo, ao frágil desempenho alcançado durante o primeiro trimestre do ano. Esse período voltou, 
à semelhança do ano passado, a ser determinado por condições climatéricas adversas nos EUA, 
para além da moderação do bloco emergente, nomeadamente da América Latina e de diversas 
economias do sudeste asiático. No trimestre seguinte, com os indicadores económicos a revelaram 
um progresso modesto (apenas a Área Euro evidenciou uma melhoria mais pronunciada dos 
respetivos dados económicos), aumentaram os níveis de preocupação quanto à  solidez da atividade 
global. Para tal contribuíram, uma vez mais, o crescente impasse nas negociações entre a Grécia e 
as instituições internacionais, bem como as incertezas de natureza geopolítica, nomeadamente no 
Médio Oriente. 

A contração de 0.2%, em cadeia e anualizado, do PIB dos EUA, teve um contributo central para o 
crescimento de apenas 1.7% da economia mundial no primeiro trimestre de 2015. Em termos 
geográficos, a debilidade permaneceu muito disseminada, salientando-se, ainda, a contração do PIB 
brasileiro, a par do crescimento mais fraco, em seis anos, da economia chinesa. Caso o Japão e a 
Área Euro não  tivessem registado crescimentos mais favoráveis do que em igual período do ano 
passado, o resultado do crescimento global teria sido ainda mais baixo em comparação homóloga. 

No início do ano, após se terem registado variações, em diversas regiões, muito diminutas ou 
mesmo negativas dos preços no consumidor, a inversão parcial da cotação do petróleo nos 
mercados internacionais levou a um ligeiro aumento da inflação. A mesma permaneceu, contudo, e 
salvo raras exceções, em valores muito baixos, continuando a não se assistir a quaisquer pressões 
inflacionistas de revelo.  

Os bancos centrais permaneceram determinados, no decurso do semestre, em atribuir mais 
estímulos monetários num contexto de pressões inflacionistas muito baixas. Tais decisões foram 
efetuadas não só através da redução das taxas diretoras, com destaque neste caso para economias 
emergentes, nomeadamente para a China, a Índia e a Rússia, mas igualmente, e de novo, através 
de medidas de caráter não convencional. Neste contexto, saliente-se a decisão do Banco Central 
Europeu (BCE) de ampliar o seu programa de aquisição de ativos, estendendo-o à aquisição de 
obrigações governamentais, assim como de dívida de instituições europeias de caráter 
supranacional, com o intuito de injeção de liquidez num total de 60 mil milhões de euros por mês. O 
Banco de Inglaterra e a Reserva Federal (Fed) dos EUA deram a entender que o próximo movimento 
deverá ser, em ambos os casos, o de proceder ao primeiro agravamento desde 2006 das respetivas 
taxas de juro diretoras, decisão que no caso da Fed é possível que suceda ainda no decurso do 
presente ano. Em sentido contrário à adição de estímulos monetários, a exceção mais notória voltou 
a ir para o Brasil, tal como no semestre anterior, devido à necessidade de controlar a aceleração da 
inflação. 

Nos EUA, fatores temporários, nomeadamente, condições climatéricas adversas e, desta feita, a 
realização de greves em diversos portos marítimos da costa oeste do país, levaram o PIB a registar 
uma ligeira contração no primeiro trimestre do ano. Seguiu-se uma modesta recuperação no 
segundo trimestre, impulsionada pelo setor da construção e, sobretudo, pelo consumo privado, para 
o qual não terá sido alheia a melhoria do mercado de trabalho. Na primeira metade de 2015 
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continuou a registar-se uma assinalável criação de postos de trabalho, com a taxa de desemprego a 
encerrar o semestre nos 5.3%, o nível mais baixo desde maio de 2008.  

Na Área Euro, o produto da região registou, ainda no 1º trimestre, o oitavo trimestre consecutivo de 
expansão, salientando-se o forte contributo da procura interna. Nesse trimestre, e no seguinte, os 
indicadores de sentimento dos empresários continuaram a desenhar uma trajetória de melhoria, 
tendo sido atingido o nível mais elevado dos últimos quatro anos. Saliente-se ainda, pela positiva, o 
regresso a crescimento positivo da concessão de crédito, com a variação homóloga, ainda em maio, 
a fixar-se no nível mais elevado desde o início de 2012. No que respeita à inflação, a variação 
homóloga encerrou em 0.2%, 0.4 p.p. acima do verificado no final do ano passado, mas ainda muito 
abaixo do objetivo de 2.0%, fixado pelo BCE. 

Em Portugal, também no 1º trimestre, o PIB cresceu 0.4%, uma variação idêntica à leitura verificada 
no trimestre anterior, tendo, em termos homólogos, acelerado de 0.6% para 1.5%. A procura 
doméstica liderou a recuperação e os indicadores posteriormente divulgados continuaram a apontar 
para uma retoma da atividade assente naquelas componentes. Quer o clima económico, quer a 
confiança dos consumidores, mantiveram o perfil de melhoria iniciado no final de 2012. No mercado 
laboral, a taxa de desemprego fixou-se em 13.2%, 0.4 p.p. abaixo do verificado no final do ano 
passado. No que respeita à inflação, após diversas observações negativas, voltaram a registar-se 
valores positivos a partir de março, com o valor de junho a corresponder ao segundo mais elevado, 
em termos homólogos, desde meados de 2013. 

No Japão, no que respeita ao 1º trimestre, a economia deu sinais de continuar a recuperar do 
impacto negativo decorrente do aumento do IVA decretado no ano passado. O PIB registou, naquele 
trimestre, e comparativamente com o anterior, um crescimento de 1.0%, após um acréscimo marginal 
no período precedente (+0.3%). A inflação continuou longe do objetivo do banco central tendo-se 
fixado, ainda em maio, 1.9 p.p. abaixo do registo do final ano passado, em 0.5%, o nível mais baixo 
em dois anos.  

 

MERCADO DE CAPITAIS 

Apesar de algum desapontamento ao nível do crescimento económico, manteve-se uma elevada 
apetência pelo risco nos mercados financeiros, tendo-se verificado, inclusivamente, uma diminuição 
da volatilidade para valores próximos dos mínimos históricos dos últimos anos. A ação expansionista 
dos bancos centrais permaneceu como o fator decisivo. As incertezas geradas pela situação na 
Grécia e, em paralelo, a acentuada correção das ações na China, numa altura em que não só aquela 
economia como praticamente todo o bloco emergente demonstra uma contínua tendência de 
arrefecimento, contribuíram para que o otimismo dos investidores arrefecesse na transição do 
primeiro para o segundo semestre do ano. 

A adição de mais estímulos monetários à economia da Área Euro, por parte do BCE, a par dos sinais 
de consolidação orçamental, resultaram na prevalência de taxas de rendibilidade das obrigações do 
tesouro a 10 anos, baixas e em queda durante a primeira parte do primeiro semestre deste ano. 
Neste período, foram atingidos novos mínimos históricos desde a criação da União Económica e 
Monetária por parte das taxas de juro em Portugal, Espanha e Itália, Alemanha e França. A partir 
desta data e até ao final do semestre, assistiu-se a um movimento generalizado de subida das taxas, 
não só na Europa como também nos EUA. Este desempenho foi, por um lado, reflexo de um 
aumento das expetativas inflacionistas de longo prazo, impulsionadas pela recuperação do preço do 
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petróleo e estabilização dos dados da inflação, e, por outro, consequência da crescente dificuldade 
na obtenção de um acordo entre a Grécia e as instituições internacionais, aspeto que condicionou 
particularmente a evolução das taxas nos países da chamada periferia europeia. 

Apesar da melhoria dos indicadores quer de sentimento quer de conjuntura económica, na zona 
Euro, assistiu-se, ao longo do semestre, a novas descidas das taxas Euribor, tendo os principais 
prazos atingido novos mínimos históricos. Este comportamento deveu-se aos receios de deflação, 
em consequência dos quais teve concretização o anúncio do BCE, de novos estímulos monetários, 
através da compra de obrigações governamentais e dívida de instituições europeias às compras já 
em curso, para a obtenção de um total de 60 mil milhões de euros mensais. 

A tendência de depreciação do euro manteve-se permanente durante o primeiro trimestre do ano, 
acentuando-se em Março, altura do anúncio das novas medidas de caráter expansionista na região 
por parte do BCE. A cotação face à moeda norte-americana chegou aos $1.05, ou seja, o registo 
mais baixo desde o início de 2003, tendo desvalorizado mais de 22%. Posteriormente assistiu-se a 
uma estabilização da cotação em consequência da divulgação de indicadores económicos mais 
favoráveis na Área Euro em relação aos EUA, tendo-se registado uma ligeira apreciação, contudo, 
insuficiente para anular a desvalorização registada anteriormente.  

Os principais índices acionistas atingiram em meados do semestre sucessivos máximos históricos, 
nos EUA e na Europa. Os novos estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais, as 
expetativas de um possível adiamento do primeiro agravamento das taxas de juro por parte da FED 
para 2016, anúncios de fusões e de aquisições de empresas principalmente nos EUA e a conjuntura 
de retoma nas principais economias europeias, constituíram os principais fatores de suporte a este 
mercado. A tendência de valorização foi interrompida a partir do final do mês de maio à medida que 
se foram acentuando as incertezas em torno da situação na Grécia e à correção do mercado 
acionista na China que tinha registado um período de forte valorização. 

No caso dos países da periferia europeia, os índices acionistas encerraram o semestre a acumular 
ganhos com exceção do grego que perdeu 3,5% até ao dia do seu encerramento a 26 de junho. 
Destaque para a valorização dos índices italiano e irlandês (18%), enquanto o português e o 
espanhol mostraram ganhos de 15.7% e 4.8%, respetivamente. O índice alemão registou na primeira 
metade de 2015 uma valorização de 11.6%, tendo atingido em abril um máximo histórico acima dos 
12.300 pontos.   
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MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

 

Em 30 de Junho de 2015, o valor dos ativos dos fundos mobiliários portugueses ascendia a 11.599 
Milhões de Euros (M€), o que correspondeu a um crescimento de 0,2% desde o início do ano. 

No primeiro semestre, o saldo líquido acumulado das subscrições menos os resgates foi negativo, no 
valor de 150 milhões de euros. 

A categoria dos fundos Multi-Ativos Defensivos é a que regista, desde o princípio do ano, o maior 
aumento, quer em termos percentuais, 27,6%, quer em valores absolutos, com 618 M€. 

A categoria de fundos com maior volume de ativos sob gestão é a dos fundos Multi-Ativos 
Defensivos, com 1.692 M€, seguida pela dos fundos de Mercado Monetário Euro, com 1.468 M€ e 
pela dos fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro, com 1.229 M€. 
 

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

por categoria de Fundos 

 

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

Durante a primeira metade do ano, o número de fundos mobiliários portugueses em atividade 
diminuiu de 211 para 191, em resultado da liquidação de 15 fundos e da fusão transfronteiriça de 5 
fundos da BBVA Gest.  

A Santander Asset Management foi a sociedade que registou o maior crescimento em valores 
absolutos, com mais 291 M€ (17,4%). No final de Junho, a Caixagest era a sociedade gestora com 
maior volume de ativos sob gestão, 3.936 M€, que se traduz numa quota de 33,9%. 
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ATIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA iniciou a sua 
atividade em 29 de junho de 1998 e é comercializado na Caixa Geral de Depósitos, no ActivoBank e 
no Banco Best. O seu objetivo principal é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira 
diversificada de ativos com diferentes graus de risco/rentabilidade. 

O Fundo investe nos mercados indicados na sua política de investimentos e o seu patrímónio é 
composto por vários tipos de instrumentos financeiros denominados nas divisas dos mercados onde 
investe, com predominância do euro, nomeadamente: obrigações de taxa fixa de curto e longo prazo; 
obrigações de cupão indexado a taxas de juro de curto prazo; obrigações convertíveis; ações; 
warrant’s; títulos de participação de empresas portuguesas; unidades de participação de outros 
fundos de investimento; negociados em Mercados Regulamentados dos Estados membros da União 
Europeia Suíça, Noruega, EUA e Japão. O Fundo investe entre 1/3 e 2/3 do valor líquido global do 
Fundo em ações.  

O Fundo beneficia ainda da capacidade e experiência da equipe de gestão, bem como do efeito 
escala decorrente da dimensão conjunta dos fundos geridos pela Caixagest. 

Estratégia 

O Fundo apresentou durante o período em análise uma exposição variável à componente acionista 
com início em 43% da carteira, atingindo um máximo de 69% e encerrando o semestre em 53% de 
exposição nesta classe. Foi previligiada a alocação ao mercado acionista europeu, tendo sido feitos, 
também, investimentos nos mercados acionistas dos Estados Unidos e de países emergentes. 

O investimento em obrigações de taxa fixa iniciou o mês de janeiro nos 8%, permanecendo 
praticamente constante ao longo do semestre. O risco de taxa de juro nas carteiras situou-se 
sobretudo nas maturidades até 5 anos e em países centrais europeus. Na sequência do que tem 
sido feito nos últimos anos, optou-se por fazer o investimento em obrigações de empresas, em vez 
do investimento em obrigações governamentais.  

Na componente de obrigações de taxa variável, iniciou-se o período com 10% de exposição a esta 
classe de ativos, tendo incrementado ligeiramente para os 15% valor que se manteve inalterado 
durante o resto do primeiro trimestre. Nesta altura foi reduzida totalmente a exposição a esta 
componente por contrapartida de investimento no mercado acionista. Apesar da instabilidade 
causada pelas incertezas da situação na Grécia, os estímulos monetários do BCE continuam a 
suportar este mercado. 

A exposição a investimentos com objetivo de retorno absoluto, segmento diversificado em termos de 
emitentes e estratégias ,manteve-se inalterada em torno dos 10%. 

Na componente de aplicações de curto prazo, privilegiou-se o investimento em ativos de risco 
reduzido, nomeadamente depósitos a prazo. 
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Património 

 
Avaliação do desempenho 
 

Em 30 de junho de 2015, o valor líquido global do fundo CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA 
ascendia a 9.525.990,60 euros, repartidos por 1.871.538,4469 unidades de participação, detidas por 
1.192 participantes. Nos últimos doze meses, o fundo teve uma rendibilidade de 2,70% e uma 
volatilidade de 6,27% (classe de risco 4). 

Dados Históricos  

  Valores em euros 

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

2006 11.479.376,23 2.366.189,0000  4,8514 €  5,98% 2 

2007 13.051.108,59 2.641.620,0000  4,9406 €  1,83% 3 

2008 7.064.244,96 1.795.217,7819  3,9350 € - 20,30% 4 

2009 7.507.348,96 1.704.798,4368  4,4037 €  11,90% 3 

2010 7.710.556,92 1.674.920,5839  4,6035 €  4,54% 3 

2011 5.611.439,53 1.268.700,4006  4,4230 € - 3,93% 4 

2012 5.258.769,39 1.137.895,3471  4,6215 €  4,46% 4 

2013 9.882.516,93 2.019.845,0166  4,8927 €  5,61% 4 

2014 9.439.991,10 1.903.250,1464  4,9599 €  1,37% 3 

2015* 9.525.990,60 1.871.538,4469  5,0899 €  2,70% 4 

* 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 7 (risco máximo)  
 
 Valores em euros 

2012 2013 2014 2015* 

Proveitos 1.163.624 1.561.010 1.817.603 1.380.021

Custos 919.169 1.145.970 1.702.880 1.149.716 

Resultado Líquido 244.455 415.040 114.723 230.305 

* Dados relativos ao primeiro semestre de 2015 
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 Valores em euros 

Custos suportados pelo fundo  2012 2013 2014 2015* 

- Impostos 24.142 69.560 77.697 97.222 

- Comissão de Gestão  69.710 69.203 88.866 47.872 

- Comissão de Gestão variável  0  0  0  0 

- Outras Comissões  0  0  0  0 

- Comissão de Depósito 4.101 5.485 7.406 3.989 

- Comissões e Taxas indiretas 35.933 37.113 51.017 24.545 

- Taxa de Supervisão 1.249 1.332 1.632 783 

- Custos de Auditoria 1.956 1.956 1.845 923 

- Custos de Transação 3.876 5.572 8.299 6.367 

    

Custos suportados pelos participantes 2012 2013 2014 2015* 

- Comissões de Subscrição  0  0 0 0 

- Comissões de Resgate   29 2.819 1.448 331 

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

 

A secção seguinte inclui as Demonstrações Financeiras e as respetivas Notas, que apresentam com 
maior detalhe os valores do Património do Fundo, dos Títulos em carteira e das mais-valias ou 
menos valias dos investimentos, bem como os diversos custos suportados pelo Fundo.  

 
 
31 de julho de 2015
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS



31.12.2014
Código ATIVO Notas Bruto Mv mv/P Líquido Líquido Código CAPITAL E PASSIVO Notas 30.06.2015 31.12.2014

OUTROS ATIVOS CAPITAL DO FUNDO
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM - - - - - 61 Unidades de Participação 1 9.335.194 9.493.371
33 Ativos Intangíveis das SIM - - - - - 62 Variações patrimoniais 1 3.578.843 3.564.971

TOTAL DE OUTROS ATIVOS DAS SIM - - - - - 64 Resultados transitados 1 (3.618.351) (3.733.074)
65 Resultados distribuídos - -

CARTEIRA DE TÍTULOS 67 Dividendos antecipados - -
21 Obrigações - - - - - 66 Resultado Líquido do Exercício 1 230.305 114.723
22 Ações 3 1.619.934 183.659 (39.439) 1.764.154 1.528.759 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 9.525.991 9.439.991
23 Outros Títulos de Capital - - - - -
24 Unidades de Participação 3 5.779.817 98.506 (71.034) 5.807.289 6.139.128 PROVISÕES ACUMULADAS
25 Direitos - - - - - 481 Provisões para encargos 7 - 31.031
26 Outros Instrumentos de dívida - - - - - TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS - 31.031

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 7.399.751 282.165 (110.473) 7.571.443 7.667.887
TERCEIROS

OUTROS ATIVOS 421 Resgates a pagar aos participantes 1 89.101 25.018
31 Outros Ativos da Carteira - - - - - 422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

TOTAL DE OUTROS ATIVOS - - - - - 423 Comissões a pagar 9.126 7.892
424+…+429 Outras contas de credores 17 83.827 55.816

TERCEIROS 43+12 Empréstimos obtidos - -
411+…+418 Contas de devedores 17 297.674 - - 297.674 7.961 44 Pessoal - -

TOTAL DE VALORES A RECEBER 297.674 - - 297.674 7.961 46 Acionistas - -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 182.054 88.726

DISPONIBILIDADES
11 Caixa - - - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
12 Depósitos à ordem 3 500.357 - - 500.357 273.292 55 Acréscimos de custos - -
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 3 1.335.000 - - 1.335.000 1.606.000 56 Receitas com proveito diferido - -
14 Certificados de depósito - - - - - 58+59 Outros acréscimos e diferimentos - -
18 Outros meios monetários - - - - - TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - -

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.835.357 - - 1.835.357 1.879.292

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 2.580 - - 2.580 4.463
52 Despesas com custo diferido - - - - -

53+58+59 Outros acréscimos e diferimentos 991 - - 991 145
TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 3.571 - - 3.571 4.608

TOTAL DO ATIVO 9.536.353 282.165 (110.473) 9.708.045 9.559.748 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 9.708.045 9.559.748

Número total de unidades de participação em circulação 1 1.871.538 1.903.250 Valor unitário da unidade de participação 1 5,0899 4,9599

    alias; mv - Menos Valias; P - Provisões.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Montantes expressos em Euros)

30.06.2015



Código CUSTOS E PERDAS Notas 30.06.2015 30.06.2014 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 30.06.2015 30.06.2014

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

711+…+718 De Operações Correntes 139 5 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos - 2.464
719 De Operações Extrapatrimoniais - - 811+814+817+818 De operações correntes 6.566 18.213

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

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos 6.367 4.602 822+…+824+825 Da carteira de títulos e outros ativos 54.600 51.694
724+…+728 Outras operações correntes 15 53.071 48.221 829 De operações extrapatrimoniais - -

729 De Operações Extrapatrimoniais 31 - Ganhos em operações financeiras
832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 1.115.764 731.538

Perdas em Operações Financeiras 831+838 De operações correntes - -
732+733 Na carteira de Títulos e Outros Ativos 872.126 555.433 839 Em operações extrapatrimoniais 77.419 3.206
731+738 Outras Operações Correntes - - Reposição e Anulação de Provisões

739 De Operações Extrapatrimoniais 29.320 8.292 851 Provisões para encargos 7 120.103 57.087
87 Outros Proveitos e Ganhos Correntes 331 573

Impostos 
7411+7421 Imposto sobre o Rendimento de Capitais e Incrementos Patrimoniais 9 95.227 72.281 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1.374.783 864.776
7412+7422 Impostos Indiretos 9 1.995 1.157
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 7 89.072 41.155 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
77 Outros Custos e Perdas 922 972 881 Recuperação de Incobráveis - -

882 Ganhos Extraordinários - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1.148.270 732.119 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 5.238 -

888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais - -
79 Outros Custos e Perdas das SIM - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 5.238 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS DAS SIM (C) - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis - -
782 Perdas Extraordinárias - -
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 1.446 -
788 Outros Custos e Perdas Eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  (E) 1.446 -

63 Impostos sobre o rendimento do exercício - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 230.305 132.657 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - -

TOTAL 1.380.021 864.776 TOTAL 1.380.021 864.776

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros ativos 291.871 225.661 F - E Resultados eventuais 3.792 -
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais 48.068 (5.086) B + D + F - A - C - E + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 327.527 206.095

B - A Resultados correntes 226.513 132.657 B + D + F - A - C - E - 63 Resultado líquido do período 230.305 132.657

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA"

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em Euros)



Notas 30.06.2015 31.12.2014

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO (OIC)

Recebimentos:

Comissões de Resgate 331 1.448

Subscrições de unidades de participação 1.847.465 3.516.278

Pagamentos:

Resgates de unidades de participação (1.927.687) (4.048.860)

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (OIC) (79.891) (531.134)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:

Venda de títulos e Outros Ativos 2.485.484 5.624.592

Resgates de Unidades de participação noutros OIC 6.550.161 11.491.956

Rendimento de Títulos e Outros Ativos 42.670 62.840

Juros e proveitos similares recebidos - 3.934

Pagamentos:

Compra de títulos e Outros Ativos (2.897.116) (4.453.827)

Subscrições de unidades de participação noutros OIC (5.966.403) (12.151.447)

Comissões de bolsas suportadas (235) (88)

Taxas de corretagem (5.438) (8.390)

Outras taxas e comissões (3.094) (2.569)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 206.029 567.001

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos:
Operações Cambiais 2.682.445 4.292.028
Margens iniciais - 291

Pagamentos:
Operações Cambiais (2.714.701) (4.276.275)
Margens iniciais (50.000) -
Fluxo das operações a prazo e de divisas (82.256) 16.044

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 7.339 23.135

Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso 1.876.000 6.128.450

Pagamentos:

Comissão de gestão (46.728) (68.901)

Comissão de depositário (3.894) (7.475)

Impostos e taxas (47.822) (49.668)

Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso (1.605.000) (6.084.200)

Custos de Auditoria (923) (1.900)
Juros de descobertos bancários (138) (15)

Fluxo das operações de gestão corrente 178.834 (60.574)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 5.239 876

Pagamentos:

Perdas imputáveis a exercícios anteriores (1.437) (2.187)
          Fluxo das operações eventuais 3.802 (1.311)

               Saldo dos fluxos monetários do período 226.518 (9.974)

               Efeito das diferenças de câmbio 547 653

               Depósitos à ordem no início do período 3 273.292 282.612

               Depósitos à ordem no fim do período 3 500.357 273.292

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Montantes expressos em Euros)



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO  
“CAIXAGEST ESTRATÉGIA ARROJADA” 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2015 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “Caixagest Estratégia Arrojada” (adiante igualmente designado por 
“Fundo”) foi autorizado por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 
28 de maio de 1998, tendo iniciado a sua atividade em 29 de junho de 1998.  
 
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos 
com diferentes graus de risco/rentabilidade.  
Deste modo, a carteira deterá em simultâneo vários tipos de instrumentos financeiros denominados nas divisas 
dos mercados onde investe, com predominância do euro, nomeadamente:  
 
− obrigações de taxa fixa de curto e longo prazo;  
− obrigações de cupão indexado a taxas de juro de curto prazo;  
− obrigações convertíveis;  
− ações, bem como outros valores convertíveis em ações ou que tenham direito à sua subscrição;  
− títulos de participação de empresas portuguesas;  
− warrants;  
− unidades de participação de outros fundos de investimento.  
 
O Fundo privilegiará o investimento nesta classe de ativos. No entanto investe também, direta e indiretamente, 
em obrigações. O Fundo foi constituído por prazo indeterminado e tem como objetivo a rentabilização do 
investimento a longo prazo dos participantes, através da gestão dinâmica de uma carteira diversificada de 
ativos, predominantemente constituída por ações e obrigações. O Fundo investe entre 1/3 e 2/3 do seu valor 
líquido global em ações. 
 
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 numa ótica de continuidade e estão apresentadas com base 
nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de 
Investimento Coletivo, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 
complementar emitida por esta entidade, na sequência das competências que lhe foram atribuídas pela Lei nº 
16/2015 de 24 de fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei nº 124/2015 de 7 de julho. 
 
 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
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 
respetivo 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. 
 
Para efeitos de determinação dos preços aplicáveis dos ativos 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. 
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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 
àquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço desconhecido. 
 
 

• Carteira de títulos 
 

A valorização dos ativos integrantes do património do Fundo e o cálculo do valor da unidade de participação são 
efetuados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, observando-se o seguinte: 
 

a) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados e mercado 
regulamentado, são valorizados ao último preço verificado no momento de referência, difundido através 
da Bloomberg ou da Reuters. 
 

b) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mais do 
que um mercado regulamentado são valorizados aos preços praticados no mercado onde os mesmos 
são normalmente transacionados pela entidade responsável pela gestão. 
 

c) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mercado 
regulamentado, que não sejam transacionados nos 15 dias que antecedem a respetiva avaliação são 
equiparados a valores não negociados em mercado regulamentado, para efeitos de valorimetria. 

 
d) Os valores mobiliários não negociados em mercado regulamentado são valorizados ao valor de oferta 

de compra firme de entidades financeiras credíveis, obtidas diretamente ou difundidas através de meios 
de informação especializados como sejam a Bloomberg ou a Reuters. Na impossibilidade da sua 
obtenção será utilizado o valor médio das ofertas de compra, difundidas pelos meios de informação 
especializados. Em qualquer dos casos não são elegíveis ofertas ou médias de ofertas que incluam 
valores de ofertas de entidades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a entidade 
responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, ou cuja 
composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 

 
e) As unidades de participação, quando não for possível aplicar as alíneas a) e b), são avaliadas ao último 

valor conhecido e divulgado pela respetiva entidade responsável pela gestão. 
 

f) As posições cambiais são avaliadas em função das últimas cotações conhecidas no momento de 
referência de valorização da carteira difundidas através de meios de informação especializados como 
sejam a Bloomberg ou a Reuters, ou pelo Banco de Portugal. 
 

g) Os instrumentos financeiros derivados OTC são valorizados ao valor de oferta de compra ou venda 
firme (consoante se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas) de entidades financeiras 
credíveis, obtidas diretamente ou difundidas através de meios de informação especializados como 
sejam a Bloomberg ou a Reuters. Na impossibilidade da sua obtenção será utilizado o valor médio das 
ofertas de compra ou venda (consoante se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas), 
difundidas pelos meios de informação especializados. Em qualquer dos casos não são elegíveis ofertas 
ou médias de ofertas que incluam valores de ofertas de entidades que se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo com a entidade responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do 
Código dos Valores Mobiliários, ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 
 

h) Na impossibilidade da aplicação das alíneas d) ou g), a entidade responsável pela gestão recorre à 
aplicação de modelos teóricos que considere mais apropriados atendendo às características do ativo, 
sem prejuízo dos casos particulares abaixo indicados: 
a. Tratando-se de instrumentos financeiros em processo de admissão a um mercado regulamentado, 

pode a entidade responsável pela gestão adotar critérios que tenham por base a avaliação de 
instrumentos financeiros da mesma espécie emitidos pela mesma entidade e que se encontrem 
admitidos à negociação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as 
emissões; 
 

b. Tratando-se de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados 
incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, pode a entidade responsável 
pela gestão considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo amortizado, desde que: 

 
i. os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de 

crédito e de taxa de juro, reduzido; 
ii. a detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade seja provável ou, caso 

esta situação não se verifique, seja possível em qualquer momento que os mesmos sejam 
vendidos e liquidados pelo seu justo valor; 
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iii. se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo amortizado e o 
valor de mercado não é superior a 0,5%. 

c. Tratando-se de contratos forwards cambiais, serão considerados para o apuramento do seu valor, 
a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das respetivas moedas e o prazo 
remanescente do contrato. 

 
 

• Comissão de Gestão, de Depositário e Outros Encargos 
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará à entidade gestora uma comissão nominal 
fixa anual de 1,20%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo (excluindo o valor 
investido em unidades de participação de fundos geridos pela entidade gestora ou por outras entidades em 
relação de domínio ou de Grupo) antes de comissões e taxa de supervisão, sendo liquidada mensal e 
postecipadamente.  
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará ainda à entidade depositária uma comissão 
nominal fixa anual de 0,10%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo (excluindo o 
valor investido em unidades de participação de fundos geridos pela entidade gestora ou por outras entidades em 
relação de domínio ou de Grupo) antes de comissões e taxa de supervisão, sendo liquidada mensal e 
postecipadamente. 
 
Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suportará os encargos decorrentes das transações 
de valores efetuadas por sua conta, no quadro da política de investimentos estabelecida no Prospeto, 
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. 
 
 

• Política de Distribuição de Rendimentos 
 
O Fundo não distribuirá rendimentos sendo os mesmos capitalizados na totalidade. 
 
 

• 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 
respetivo 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%. 
 
Alteração da política contabilística relativamente ao apuramento das mais-valias potenciais 
 
Para efeitos do apuramento do imposto devido sobre valias potenciais, o Fundo aplicou a regra prevista no 
Regulamento n.º 1/2013 da CMVM: “Por uma questão de prudência, e com o intuito de evitar variações abruptas 
no valor da unidade de participação nos OIC, as novas regras de reconhecimento de imposto sobre as valias 
potenciais serão apenas aplicáveis às que sejam geradas a partir de 1 de abril de 2013, utilizando como 
referência o valor pelo qual se encontram inscritos os ativos nas carteiras dos OIC àquela mesma data”. Em 
2015, dado o fato de que da aplicação do regulamento resultarem distorções significativas, foi definido pela 
Sociedade Gestora a aplicação das regras fiscais por forma a expressar aos investidores o passivo de imposto 
real à data. 
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Novo Regime Fiscal – Regime Transitório 
 
No decorrer do exercício de 2015, o regime fiscal aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo (OIC) 
sofreu uma profunda alteração. Foi publicado no dia 13 de janeiro de 2015 o Decreto-Lei n.º 7/2015, o qual 
procedeu à reforma do regime de tributação dos Fundos de Investimento Mobiliário (FIM), alterando o Estatuto 
dos Benefícios Fiscais e o Código do Imposto do Selo.  
 
O novo regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 7/2015 entrou em vigor no passado dia 1 de julho de 2015, tendo 
sido estabelecido, no seu artigo 7.º, um regime transitório, a ser aplicado por referência a 30 de junho de 2015. 
 
Nos termos do nº 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei, os fundos de investimento mobiliários e outros OIC que 
se encontrem em atividade aquando da produção de efeitos daquele diploma devem, com referência a 
30.06.2015, proceder ao apuramento do imposto que se mostre devido nos termos da redação do artigo 22.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), em vigor até à data de produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 7/2015, o 
qual deve ser entregue no prazo de 120 dias a contar desta data. 
 
OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 
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. 
 
 
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 2015 foi o seguinte: 
 

 
 
A 30 de junho de 2015 encontram-se pendentes de liquidação resgates no valor de 89.101 Euros, 
correspondentes a 17.406 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 2015 é apresentado da seguinte forma:  
 

  
Valor líquido 

 
Valor da 

 
Número de unidades de 

Meses 
 

global do Fundo 
 

unidade de participação 
 

participação em circulação 

       30.06.2015 
 

9.525.991  
 

5,0899 
 

1.871.538  
31.05.2015 

 
10.093.500  

 
5,2036 

 
1.939.730  

30.04.2015 
 

10.148.895  
 

5,1774 
 

1.960.248  
31.03.2015 

 
10.232.568  

 
5,2484 

 
1.949.666  

28.02.2015 
 

9.621.692  
 

5,1812 
 

1.857.024  
31.01.2015 

 
9.254.922  

 
5,0589 

 
1.829.451  

 
  

Resultado

Saldo em líquido do Saldo em
31.12.2014 Subscrições Resgates Transferências período 30.06.2015

 
Valor base 9.493.371 1.784.308 (1.942.485) - - 9.335.194
Diferença para o valor base 3.564.971 63.157 (49.285) - - 3.578.843
Resultados acumulados (3.733.074) - - 114.723 - (3.618.351)
Resultado líquido do exercício 114.723 - - (114.723) 230.305 230.305

9.439.991 1.847.465 (1.991.770) - 230.305 9.525.991

Número de unidades de   
   participação em circulação 1.903.250 357.722 (389.433) - - 1.871.538

Valor unitário da unidade 
   de participação 4,9599 5,1645 5,1145 - - 5,0899
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O número de participantes em função do valor líquido global do fundo à data de 30 de junho de 2015 detalha-se 
da seguinte forma: 
 

Escalões 
 

30.06.2015 
 

31.12.2014 

2%<=Ups<5%  
 

-  
 

1  

0.5%<=Ups<2%  
 

25  
 

29  

Ups<0.5%  
 

1.167  
 

1.099  

  
1.192  

 
1.129  

 
 

    NOTA 3 - CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2015 é apresentado no Anexo I. 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, no primeiro semestre de 2015 foi o seguinte: 

        
 

  
31.12.2014 

 
Aumento  

 
Reduções 

 
30.06.2015 

         Depósitos à ordem  
 

273.292  
 

----- 
 

----- 
 

500.357  

Depósitos a prazo e com pré-aviso 
 

1.606.000  
 

1.605.000  
 

(1.876.000) 
 

1.335.000  

         

  
1.879.292  

 
1.605.000  

 
(1.876.000) 

 
1.835.357  

         ---- Dada a natureza da rubrica, não foi efetuada a decomposição por aumentos e reduções. 
 
 
Em 30 de junho de 2015, os depósitos à ordem encontram-se domiciliados nas seguintes instituições: 

  

 
30.06.2015 

 

 
31.12.2014 

Depósitos à ordem  
    Caixa Geral de Depósitos 
 

498.869  
 

271.644  
Novo Banco 

 
386  

 
476  

Millennium BCP 
 

838  
 

797  
Banco Bilbau Vizcaya Argentaria 

 
264  

 
375  

  
500.357  

 
273.292  

      
Os depósitos à ordem da Caixa Geral de Depósitos são remunerados a 80% da Euribor a 1 mês/Base 360 dias. 
 
A rubrica de depósitos à ordem por moeda divide-se da seguinte forma: 
 

  
Moeda original  

 
Saldo em Euros 

 
Moeda original  

 
Saldo em Euros 

  
 

30.06.2015 
 

30.06.2015 
 

31.12.2014 
 

31.12.2014 
Depósitos à ordem  

        EUR 
 

491.696  
 

491.696  
 

267.378  
 

267.377  
GBP 

 
868  

 
1.224  

 
928  

 
1.194  

NOK 
 

840  
 

96  
 

191  
 

21  
CHF 

 
1.012  

 
971  

 
903  

 
751  

DKK 
 

728  
 

98  
 

915  
 

123  
SEK 

 
826  

 
89  

 
982  

 
104  

USD 
 

6.899  
 

6.183  
 

4.504  
 

3.722  

    
500.357  

   
273.292  

         À data de 30 de junho de 2015 os depósitos a prazo estão na sua totalidade denominados em Euros, 
encontrando-se domiciliados nas seguintes instituições bancárias:  

  
Montante   

 
Taxa de juro média 

 
Data de Vencimento 

Millennium BCP 
 

330.000 
 

0,10% 
 

Em julho de 2015 
Caixa Geral de Depósitos 

 
1.005.000 

 
0,66% 

 
Entre outubro de 2015 e dezembro de 2015 

  
1.335.000 

    
        

A taxa de juro média anual bruta dos depósitos a prazo, ao longo do primeiro semestre de 2015, foi de 0,73%. 
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NOTA 4 - CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 
 
Com referência a 30 de junho de 2015, o Fundo tem em carteira ações, unidades de participação e depósitos a 
prazo. 
 
Conforme descrito na política contabilística, para a valorização de ações admitidas à negociação numa bolsa de 
valores ou transacionados num mercado regulamentado e com transações efetuadas nos últimos 15 dias, estas 
são valorizadas 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 captados através da Reuters e da Bloomberg. 
 
Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será considerado o último 
valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora no dia da valorização do Fundo, e disponível no 
momento de referência. 
 
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 
respetivo 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. 
 
 
NOTA 7 – PROVISÕES PARA ENCARGOS 
 
O valor registado a 31 de dezembro de 2014 na rubrica "Provisões para Encargos" corresponde ao valor 
apurado de imposto sobre as valias potenciais, tendo em consideração o disposto no regulamento nº 1/2013 da 
CMVM. Em 2015 a Sociedade Gestora definiu proceder à aplicação das regras fiscais por forma a expressar aos 
investidores o imposto passivo à data. 
Considerando o definido no regime transitório, artigo 7º do Decreto-Lei nº 7/2015, o imposto passivo por 
referência a 30 de junho de 2015 encontra-se registado na rubrica de "Outras Contas de Credores - Estado e 
Outros Entes Públicos" (Nota 17). 
 
A movimentação do período ocorrida é como se segue: 

 

 
31.12.2014 

 
Aumento 

 
Redução 

 

 
30.06.2015 

        Imposto a pagar (valias potenciais) 31.031 
 

89.072 
 

120.103 
 

0 

 
31.031 

 
89.072 

 
120.103 

 
0 

 
 
NOTA 9 - IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
No período decorrido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2015, a rubrica de “Impostos” da demonstração dos 
resultados apresentava a seguinte composição:   
 

  
30.06.2015 

 
30.06.2014 

     Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
    Mais-valias 
 

78.135  
 

39.637  
Dividendos 

 
4.145  

 
3.448  

Juros 
 

1.839  
 

5.790  
Outros rendimentos 

 
83  

 
13.842  

     Impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro: 
    Dividendos 
 

11.025  
 

9.564  

  
95.227  

 
72.281  

     Impostos indiretos pagos no Estrangeiro: 
    Imposto de selo 
 

1.553  
 

492  
Outros 

 
442  

 
665  

  
1.995  

 
1.157  

     

  
97.222  

 
73.438  
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NOTA 11 - EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
Em 30 de junho de 2015, o Fundo detém os seguintes ativos/(passivos) expressos em moeda estrangeira: 
 

Moeda 
 

À Vista 
 

À Vista 

  
30.06.2015  31.12.2014 

CHF 
 

30.788   44.183  

DKK 
 

293.802   269.159  

GBP 
 

69.179   38.760  

NOK 
 

702   306.824  

SEK 
 

(110)  123.839  

USD 
 

1.497.257   1.176.761  

     
Contravalor em Euros 

 
1.508.377   1.142.072  

      
Naquela data, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 
 
 
 
NOTA 15 - CUSTOS IMPUTADOS 
 
Os custos imputados ao Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2015 apresentam o 
seguinte detalhe: 

  
30.06.2015 

    
% Valor  

    
médio líquido 

Custos 
 

Valor 
 

global do Fundo (*) 

     Comissão de gestão fixa 
 

47.872  
 

0,4861%  

Comissão de depósito 
 

3.989  
 

0,0405%  

Taxa de supervisão 
 

783  
 

0,0080%  

Custos de Auditoria 
 

923  
 

0,0094%  

Comissões Indiretas 
 

24.545 
 

0,2492%  

  
78.112  

  

     Valor médio líquido global do Fundo 9.848.790 
  Taxa de Encargos Correntes (TEC) 

 
0,7932%  

    
 (*) Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência. 
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As comissões e taxas indiretas decompõem-se da seguinte forma: 
 

Fundos  Moeda  
Comissões 

  
Indiretas 

CXG OBRIGAÇÕES 

 
EUR 

 
949 

CXGES ACÇOES ORIENTE 

 
EUR 

 
1.284 

CX ACÇOES EUA 

 
EUR 

 
8.169 

CXG LIQUIDEZ 

 
EUR 

 
1.121 

PICTET EUR Corp.B.-I 

 
EUR 

 
401 

AMUNDI F ABSOL FOREX 

 
EUR 

 
160 

MUZIN ENHANCED - ST 

 
EUR 

 
283 

Amudi Credit Euro 

 
EUR 

 
1.004 

SCHRODER INTL EMERG 

 
EUR 

 
642 

ALLIANZ EUROLD EQY G 

 
EUR 

 
1.576 

NATIXIS AM SEEYOND 

 
EUR 

 
1.669 

BNY MELLON ABS RET 

 
EUR 

 
844 

AXA WF EU CREDIT 

 
EUR 

 
102 

BLACKROCK STR-ST H2 

 
EUR 

 
870 

Natixis Tresorie I 

 
EUR 

 
14 

JP Morgan Ameri Eqty 

 
USD 

 
2.154 

MLIS YORK DRVN EUR 

 
EUR 

 
1.584 

ABSOLUTE INSIGHT CRE 

 
EUR 

 
211 

HSBC GIF Euro CrBond 

 
EUR 

 
327 

HENDERSON HPE.ALPHA 

 
EUR 

 
935 

Theadneedle Credit O 

 
EUR 

 
250 

    
24.545  

 
O cálculo da taxa de encargos correntes de um Fundo que estime investir mais de 30% do seu valor líquido 
global noutros fundos, inclui as taxas de encargos correntes dos fundos em que invista. Por outro lado, a taxa de 
encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de gestão; (ii) custos 
de transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de participação; (iii) juros 
suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos financeiros derivados. 
 
 
NOTA 17 – OUTROS 
 
Contas de devedores 
 
À data de 30 de junho de 2015, do saldo registado na rubrica “Contas de devedores”, cerca de 261.252 Euros 
dizem respeito à venda de títulos cuja liquidação financeira ocorreu em julho de 2015. 
 
Outras contas de credores 
 
Em 30 de junho de 2015 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 

  
30.06.2015 

 
31.12.2014 

Estado e Outros Entes Públicos 
 

82.906 
 

46.851 

Títulos pendentes de liquidação 
 

- 
 

8.041 

Outros valores a pagar 
 

921 
 

924 

  
83.827 

 
55.816 

 
 
Do valor registado na conta “Estado e Outros Entes Públicos”, cerca de 23.106 Euros corresponde ao imposto 
passivo à data de 30 de junho de 2015, apurado sobre as mais-valias dos títulos (Nota 7). 
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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            

  Ações            

   EDP Renováveis 10.617   1.893   -   12.510   -   12.510  

    
10.617  

 
1.893  

 
-  

 
12.510    -  

 
12.510  

               
 Mercado de Bolsa de Estados Membros UE           

  Ações            

   SIEMENS 45.035   -   (2.209)  42.826   -   42.826  

   ALLIANZ 42.687   340   -   43.028   -   43.028  

   E.ON AG(EX VEBA AG) 9.929   -   (1.349)  8.580   -   8.580  

   BASF 54.654   284   -   54.938   -   54.938  

   LINDE 25.038   -   (1.762)  23.276   -   23.276  

   BAYER AG 42.038   24.127   -   66.165   -   66.165  

   BEIERSDORF AG 18.781   -   (1.799)  16.982   -   16.982  

   SAP SE 17.270   1.698   -   18.968   -   18.968  

   DEUTSCHE TELEKOM 55.231   3.123   -   58.355   -   58.355  

   HEIDELBERGER ZEMENT 11.168   -   (1)  11.167   -   11.167  

   DAIMLER CHRYSLER 52.834   11.580   -   64.414   -   64.414  

   DIALOG SEMICONDUCTOR 11.425   1.182   -   12.607   -   12.607  

   DEUTSCHE POST 10.230   -   (10)  10.220   -   10.220  

   PORSCHE AG-PFD 28.220   -   (5.095)  23.124   -   23.124  

   FRESENIUS SE&CO KGAA 8.261   4.170   -   12.431   -   12.431  

   LEG IMMOBILIEN AG 12.331   -   (615)  11.716   -   11.716  

   AXA-UAP 42.895   9.562   -   52.456   -   52.456  

   CARREFOUR 5.262   2.665   -   7.927   -   7.927  

   TOTAL SA 72.353   -   (3.818)  68.536   -   68.536  

   L OREAL 11.347   333   -   11.680   -   11.680  

   ALCATEL-LUCENT 18.715   -   (2.650)  16.065   -   16.065  

   BNP 36.258   564   -   36.822   -   36.822  

   AIR LIQUIDE 24.216   1.084   -   25.299   -   25.299  

   LAFARGE COPPEE 14.941   47   -   14.988   -   14.988  

   SCHNEIDER 21.053   -   (1.112)  19.941   -   19.941  

   MICHELIN 13.459   -   (1.240)  12.219   -   12.219  

   SAINT-GOBAIN 12.035   -   (34)  12.000   -   12.000  

   CAP GEMINI SOGETI 14.050   -   (1)  14.048   -   14.048  

   VALEO SA 17.474   -   (512)  16.962   -   16.962  

   PUBLICIS 23.690   -   (2.402)  21.289   -   21.289  

   HAVAS ADVERTISING 13.497   -   (377)  13.120   -   13.120  

   GLE ENTREP. VINCI 16.992   -   (546)  16.446   -   16.446  

   ATOS ORIGIN 10.403   -   (758)  9.645   -   9.645  

   SANOFI SYNHLABO 27.621   2.911   -   30.531   -   30.531  

   AIRBUS GROUP SE 31.448   329   -   31.777   -   31.777  

   SUEZ ENVIRONNEMENT S 10.109   2.872   -   12.981   -   12.981  

   SAFRAN SA 15.935   4.126   -   20.061   -   20.061  

   REMY COINTREAU 18.602   -   (1.728)  16.874   -   16.874  

   AVIVA PLC 17.217   -   (986)  16.231   -   16.231  

   RECKITT BENCKISER 13.053   -   (1.217)  11.836   -   11.836  

   BURBERRY GROUP 13.919   -   (1.783)  12.136   -   12.136  

   ITV PLC 15.829   -   (256)  15.574   -   15.574  

   SABMILLER PLC 13.059   -   (1.275)  11.783   -   11.783  
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   OCADO GROUP PLC 4.389   1.658   -   6.047   -   6.047  

   SHIRE PLC 20.203   2.636   -   22.839   -   22.839  

   BCO SANTANDER C.HISP 54.975   2.967   -   57.942   -   57.942  

   IBERDROLA 20.530   4.997   -   25.527   -   25.527  

   BCO. BILBAO VISCAYA 41.583   -   (2.854)  38.729   -   38.729  

   RED ELECTRICA 9.040   1.455   -   10.494   -   10.494  

   INDITEX 23.630   6.896   -   30.525   -   30.525  

   BANCO SABADELL SA 13.174   -   (714)  12.460   -   12.460  

   ABERTIS INFRAESTRUCT 8.812   29   -   8.841   -   8.841  

   DISTRI.INTERNACIONAL 5.215   2.683   -   7.898   -   7.898  

   MEDIOBANCA 19.546   -   (1.076)  18.470   -   18.470  

   TELECOM ITALIA 27.580   349   -   27.929   -   27.929  

   ENI SPA 22.312   900   -   23.211   -   23.211  

   BANCA INTESA 30.392   15.920   -   46.312   -   46.312  

   ATLANTIA SPA 9.624   1.367   -   10.991   -   10.991  

   AZIMUT HOLDING SPA 17.209   -   (416)  16.794   -   16.794  

   ING GROEP NV 35.739   21.768   -   57.507   -   57.507  

   UNILEVER NV-CVA 46.015   11.624   -   57.639   -   57.639  

   KONINKLIJKE KPN 19.978   95   -   20.072   -   20.072  

   KONINKLIJKE PHILIPS 11.986   -   (211)  11.775   -   11.775  

   AKZO NOBEL NV NLG20 11.560   -   (334)  11.226   -   11.226  

   DANSKE BANK 20.350   912   -   21.262   -   21.262  

   PANDORA A/S 16.752   1.270   -   18.022   -   18.022  

   AMER SPORTS OYJ 13.253   131   -   13.384   -   13.384  

   KBC BANKVERZEKERING 14.461   5.200   -   19.660   -   19.660  

   ANHEUSER-BUSCH INB 54.770   20.802   -   75.573   -   75.573  

   CRH ORD 10.963   1.317   -   12.280   -   12.280  

   ALTICE SA 10.149   1.465   -   11.614   -   11.614  

    
1.584.753  

 
177.435  

 
(39.142) 

 
1.723.047    -  

 
1.723.047  

               
 Mercados Bolsa de Estados Não Membro UE           

  Ações            

   NOVARTIS REG 13.973   4.330   -   18.303   -   18.303  

   UBS GROUP AG 10.591   -   (297)  10.294   -   10.294  

    
24.564  

 
4.330  

 
(297) 

 
28.597    -  

 
28.597  

               
UNIDADES DE PARTICIPACAO            

 OIC domiciliadas em Portugal            

   CXGES ACÇOES ORIENTE 114.065   2.313   -   116.378   -   116.378  

   CX ACÇOES EUA 488.490   72.857   -   561.347   -   561.347  

   CXG LIQUIDEZ 1.530.710   100   -   1.530.810   -   1.530.810  

    
2.133.265  

 
75.270  

 
-  

 
2.208.535    -  

 
2.208.535  

               
 OIC domiciliados num Estado-membro da UE           

   PICTET EUR Corp.B.-I 216.560   -   (4.229)  212.331   -   212.331  

   AMUNDI F ABSOL FOREX 80.684   -   (2.770)  77.914   -   77.914  

   Amundi Credit Euro 311.500   -   (7.864)  303.636   -   303.636  

   SCHRODER INTL EMERG 117.414   -   (2.649)  114.765   -   114.765  

   ALLIANZ EUROLD EQY G 313.207   -   (13.371)  299.837   -   299.837  

   NATIXIS AM SEEYOND 323.606   -   (9.340)  314.266   -   314.266  

   BNY MELLON ABS RET 167.766   1.791   -   169.557   -   169.557  

   BLACKROCK STR-ST H2 170.454   4.468   -   174.923   -   174.923  

   JP Morgan Ameri Eqty 375.225   -   (493)  374.732   -   374.732  

   MLIS YORK DRVN EUR 192.691   9.772   -   202.463   -   202.463  

   HSBC GIF Euro CrBond 181.238   -   (4.979)  176.260   -   176.260  

   HENDERSON HPE.ALPHA 191.001   7.206   -   198.207   -   198.207  
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   Theadneedle Credit O 168.422   -   (78)  168.343    
-  

 168.343  

   ISHARES EURO STOXX50 157.169   -   (9.518)  147.652   -   147.652  

    
2.966.938  

 
23.237  

 
(55.291) 

 
2.934.884    -  

 
2.934.884  

               
 OIC domici. em Estados não membros UE            

   ISHARES 500 INDEX 679.614   -   (15.743)  663.871   -   663.871  

    
679.614  

 
-  

 
(15.743) 

 
663.871    -  

 
663.871  

    
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    7.399.751  
 

282.165  
 

(110.473) 
 

7.571.443  
 

-  
 

7.571.443  
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