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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

 

Durante o primeiro semestre de 2017 assistiu-se a uma aceleração gradual e sincronizada da atividade 
económica mundial. O aumento dos preços da energia fez reverter os receios com os níveis muito baixos 
de inflação. Neste contexto, a expetativa de reflação da economia mundial ganhou peso, tendo sido 
reforçada pelo discurso mais positivo por parte de diversos bancos centrais e pela promessa de estímulos 
económicos nos EUA. 

Diversos organismos supranacionais reviram em alta as projeções de crescimento do PIB mundial para 
2017 e 2018. Os principais Bancos Centrais reconheceram a melhoria do crescimento e a redução dos 
riscos de deflação, dando sinais claros quanto à intenção de começar a retirar alguns dos estímulos 
monetários.  

No caso do Banco Central Europeu (BCE), o Conselho de Governadores considerou que a retoma cíclica 
se tornou mais sólida e os riscos mais equilibrados. Para além disso, defendeu que a inflação se encontra 
afetada por efeitos transitórios, tendo por isso abandonado a referência à possibilidade das taxas 
diretoras poderem descer para valores ainda mais reduzidos. 

A Reserva Federal (Fed) decretou dois incrementos de 25 pontos base (p.b.) da taxa diretora durante o 
semestre. Apresentou também um plano para a redução do seu balanço a médio prazo que será 
concretizado através do não reinvestimento do capital proveniente do vencimento de alguns títulos em 
carteira.  

No Reino Unido, assistiu-se a um incremento das incertezas quanto ao contexto político e a uma 
moderação da atividade económica. O contributo da depreciação da libra para a aceleração da inflação 
desde o referendo respeitante ao Brexit, levou, no entanto, o Banco de Inglaterra a evidenciar um 
crescente enviesamento a favor de uma subida em breve da taxa de juro diretora.  

O Banco do Japão foi o único que não transmitiu qualquer indício de pretender a breve trecho alterar os 
parâmetros da sua política monetária. Conservou a taxa de juro de depósito para uma fração das 
reservas excedentárias dos bancos em -0,1%, e o propósito de garantir que a taxa soberana, a 10 anos, 
permaneça ancorada em 0%. 

Ao nível dos principais bancos centrais de economias emergentes, destacaram-se as intervenções 
sucessivas do Banco Central da China com o intuito de elevar ligeiramente as taxas do mercado 
monetário, a fim de garantir a estabilização dos níveis de crédito concedido, bem como as ações em prol 
da estabilização da moeda e da salvaguarda dos fluxos de capital. A acentuada redução da inflação 
permitiu que quer o Banco Central do Brasil, quer o Banco Central da Rússia tivessem reduzido as 
respetivas taxas diretoras em 100 p.b. e 350 p.b., fixando-as em mínimos desde dezembro de 2014 e 
2013, respetivamente. 

Nos EUA, após a divulgação de um crescimento económico no primeiro trimestre desapontante, assistiu-
se a uma melhoria no segundo trimestre. A retoma foi modesta, tendo levado o FMI a reduzir as projeções 
para 2017 e 2018. Após ter atingido em janeiro o nível mais elevado desde 2012, a inflação subjacente 
reverteu consideravelmente até junho e atingiu a leitura mais baixa do último ano e meio. 

Na Área Euro, o crescimento real do PIB registado nos primeiros três meses correspondeu ao melhor 
em dois anos. No segundo trimestre, os indicadores de sentimento continuaram a melhorar, superando 
as expetativas, e, em alguns casos, os registos anteriores à crise financeira internacional. A inflação 
homóloga, que chegou no início do ano a alcançar 2,0% pela primeira vez desde janeiro de 2013, encetou 
depois disso uma nova fase de moderação, tendo em junho atingido 1,3%. 
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A economia portuguesa cresceu, em termos reais, 1,0%, em cadeia e não anualizado, no primeiro 
trimestre, o melhor resultado em sete anos. A taxa de desemprego fixou-se em 10,1% nesse período, o 
valor mais baixo desde 2009. Os indicadores de confiança e de atividade subiram ao longo de todo o 
semestre. As projeções de crescimento para 2017 sofreram revisões em alta, com destaque para as do 
Banco de Portugal e do FMI, em ambos os casos para 2,5%.  

A melhoria económica e a aceleração da inflação levaram a uma desvalorização dos títulos de dívida 
pública das principais economias até ao final do primeiro trimestre. A correspondente subida das taxas 
de rendibilidade, a 10 anos, levou a que no caso dos EUA e da Alemanha as yields atingissem os níveis 
mais elevados desde o verão de 2014 e janeiro de 2016. A mesma tendência, de forma mais acentuada, 
foi registada na periferia, com a taxa portuguesa a tocar em máximos desde março de 2014. O segundo 
trimestre ficou marcado por uma correção, em queda, das principais taxas de rendibilidade, com exceção 
da alemã, despoletada por alguma moderação das expetativas em torno do tema da reflação. Na última 
semana do trimestre, na sequência de uma série de intervenções mais firmes por parte de diversos 
bancos centrais, os juros de mercado subiram consideravelmente.  

Apesar do discurso mais benigno por parte de diversos membros do BCE acerca do contexto económico 
e da inflação induzir um necessário ajustamento dos parâmetros de política monetária, as taxas de juro 
Euribor mantiveram a tendência de diminuição durante todo o primeiro semestre. Os principais prazos 
atingiram novos mínimos históricos, conservando-se, sem exceção, em terreno negativo. 

O euro registou durante o primeiro semestre de 2017 uma apreciação de 8,6% face ao dólar, o ganho 
mais significativo desde 2009, beneficiando da evolução favorável da atividade económica na Área Euro. 
No final do mês de junho, atingiu um valor acima de $1,144, um máximo desde maio de 2016. Em termos 
efetivos, ou face a um cabaz de moedas representativas dos principais parceiros comerciais da Área 
Euro, apreciou-se 3,3% no semestre, alcançado um máximo desde janeiro de 2015. 

Apesar das incertezas, sobretudo no que concerne ao Brexit, a libra averbou uma apreciação de 5,6% 
face ao dólar durante o primeiro semestre, após a depreciação de -7,3% durante a segunda metade de 
2016.  

Em termos do comportamento das moedas de países emergentes, o primeiro semestre caraterizou-se 
por uma tendência de depreciação do dólar. Destaque para a apreciação do rand sul-africano (+4,8%), 
do rublo russo (+4,3%), do renmimbi chinês (+2,4%). No caso do kwanza angolano e do metical 
moçambicano, as apreciações ascenderam a 1,5% e 15,5%. No caso do real brasileiro, assistiu-se a 
uma depreciação de 2,3% face ao dólar. 

A melhoria das expetativas em torno do crescimento da atividade económica e a diminuição dos riscos 
políticos, em particular durante o segundo trimestre, contribuíram para que o segmento acionista tivesse 
obtido os melhores desempenhos entre as mais relevantes classes de ativos. Os principais índices de 
ações registaram valorizações durante praticamente toda a primeira metade de 2017, tendo sido 
atingidos sucessivos máximos históricos. Foi o caso dos principais índices norte-americanos, bem como 
do DAX alemão. Entre os restantes principais índices acionistas das economias desenvolvidas, as 
maiores valorizações foram, no entanto, registadas na periferia europeia, com os 28,0% do ASE grego à 
cabeça, seguido pelo desempenho do IBEX de Espanha (+11,7%) e do PSI20 português (+10,1%), acima 
da média europeia (Eurostoxx600: +5,0%). 

O índice MSCI para a região emergente registou um ganho de +17,2% no semestre, suplantando a 
valorização de 9,4% do índice referente à região desenvolvida. 
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MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM PORTUGAL 

 

No primeiro semestre de 2017, o valor dos fundos mobiliários portugueses recuperou das perdas 
registadas no ano anterior, situando-se em 11.895 Milhões de Euros (M€) no final de junho, o que 
correspondeu a um aumento de 7,2% face ao final do ano anterior. 

Os fundos de Curto Prazo continuam a representar o principal segmento de mercado, com uma quota 
de 35%, apesar do seu volume ter permanecido praticamente inalterado nos primeiros seis meses do 
ano Em segundo lugar, por ordem de montante, permanecem os Fundos Multiativos, com uma quota de 
mercado de 18%, ligeiramente superior à do início do ano. Em terceiro lugar, com 16%, o segmento dos 
fundos PPR, que registaram um crescimento de 21% no semestre.  

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
 

 

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

 

Durante o primeiro semestre de 2017, o número de fundos mobiliários em atividade baixou de 174 para 
167, seguindo uma tendência de racionalização e de concentração dos grupos bancários que se verifica 
desde abril de 2011, data em que havia 308 fundos sob gestão portuguesa. Nos primeiros seis meses 
do ano foram lançados 4 novos fundos, um dos quais, é o fundo Caixagest Investimento Socialmente 
Responsável. No mesmo período foram liquidados 11 fundos, 7 dos quais pertenciam ao grupo Banif, 
entretanto incorporado no Banco Santander. 

No final de junho, as quatro maiores gestoras de fundos mobiliários portuguesas concentravam 88,7% 
do mercado. A maior quota de mercado pertencia ao BPI Gestão de Ativos: 30,42%, seguido da 
Caixagest, cuja quota durante o semestre baixou de 31,7% para 29,6%, devido aos reembolsos nos 
fundos monetários associados à descida das taxas de juro para níveis praticamente nulos. 
  



CAIXAGEST OPORTUNIDADES 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

RELATÓRIO E CONTAS DE JUNHO DE 2017 

ATIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O CAIXAGEST OPORTUNIDADES - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (adiante 
designado por Fundo), iniciou a sua atividade em 15 de setembro de 2009 e é comercializado na Caixa 
Geral de Depósitos. O seu objetivo principal é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma 
carteira constituída por ativos financeiros com vários níveis de risco e com elevado potencial de 
valorização, aproveitando as oportunidades existentes no mercado. 

O Fundo investe nos mercados indicados na sua política de investimentos e o seu património é 
constituído por fundos de investimento mobiliário, fundos de investimento imobiliário, hedge funds, 
fundos de hedge funds, ações, obrigações ou certificados indexados a índices. O fundo investe nos 
referidos ativos respeitando os seguintes limites máximos, calculados sobre o seu valor líquido global: 
80% em ações ou fundos de ações, 20% em fundos imobiliários e 30% em hedge funds e fundos de 
hedge funds.  

Estratégia de investimento 

A estratégia do fundo manteve as linhas orientadoras de anos anteriores, pautando-se pelo investimento 
exclusivo em Portugal. A redução da exposição a dívida sénior do setor financeiro, foi compensada pelo 
aumento da componente de obrigações hipotecárias e de obrigações subordinadas. 

Relativamente aos setores não financeiro, o Fundo reduziu a exposição a utilities por contrapartida do 
aumento da exposição ao setor de concessão de autoestradas, em função da melhoria registada nos 
seus fundamentais economicos nos últimos trimestres. 

No que diz respeito às obrigações de dívida pública portuguesa, na sequência do resultado das eleições 
francesas, foram privilegiadas as maturidades a 10 anos . 

A estratégia para o segundo semestre deverá pautar-se pela preservação de capital, pelo que os 
fundamentais dos emitentes e a análise do binómio rendibilidade/risco continuarão a ser os vetores de 
decisão para os investimentos. 

Avaliação do desempenho 

Em 30 de junho de 2017, o valor líquido global do Fundo ascendia a 20.788.561,57 euros, repartidos por 
3.287.486,5630 unidades de participação, detidas por 1.105 participantes. Nos últimos doze meses, o 
fundo teve uma rendibilidade de 3,23% e uma volatilidade de 1,89% (classe de risco 2). 

Dados Históricos  
  Valores em euros 

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

2009 20.228.363,59 4.000.000,0000  5,0603 €   

2010 18.736.811,81 4.078.165,6838  4,5944 € - 8,96% 4 

2011 30.977.767,91 6.813.819,8540  4,5463 € - 1,06% 5 

2012 31.275.096,73 5.726.913,0147  5,4611 €  20,01% 4 

2013 17.617.407,84 3.159.870,0600  5,5754 €  2,09% 3 

2014 58.576.579,33 9.964.870,5614  5,8783 €  5,43% 3 

2015 32.582.646,90 5.441.891,4712  5,9874 €  1,87% 3 

2016 23.184.345,76 3.740.541,9131  6,1981 €  3,50% 3 

2017* 20.788.561,57 3.287.486,5630  6,3235 €  3,23% 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). A Rendibilidade e a Classe de Risco 
referem-se aos últimos doze meses. 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)  
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  Valores em euros 

 2014 2015 2016 2017, junho 

Proveitos e Ganhos 9.564.817 9.895.963 3.689.016 1.034.352 

Custos e Perdas 7.483.549 8.858.275 2.781.506 612.173 

Resultado Líquido 2.081.268 1.037.688 907.510 422.179 

  

Impostos, Comissões e Taxas  2014 2015 2016 2017, junho 

- Impostos 1.080.142 592.608 13.248 5.328 

- Comissão de Gestão  311.552 255.095 161.286 63.980 

- Comissão de Gestão variável 539.905 16.130 119.773 69.918 

- Outras Comissões e taxas  0  0  0 123 

- Comissão de Depósito 51.925 42.516 26.881 10.663 

- Comissões e Taxas indiretas  0  0  0  0 

- Taxa de Supervisão 19.240 14.982 9.538 3.325 

- Custos de Auditoria 3.075 3.075 3.075 1.529 

- Custos de Transação  0  0  0  0 

   

Custos suportados pelos participantes 2014 2015 2016 2017, junho 

- Comissões de Subscrição 0 0 0 0 

- Comissões de Resgate  44.695 9.200 1.118  86 

 

As Demonstrações Financeiras e as respetivas Notas apresentam, com maior detalhe, os títulos em 
carteira, as mais/menos valias dos investimentos e os custos suportados pelo Fundo.  
 
 

Lisboa, 15 de agosto de 2017 
 
 
 

 

 Sofia Marçal Teixeira Furtado Torres    Paula Cristina Cândido Geada  

 Vogal do Conselho de Administração    Vogal do Conselho de Administração 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS



30.06.2016

Código ATIVO Notas Bruto Mv mv/P Líquido Líquido Código CAPITAL E PASSIVO Notas 30.06.2017 30.06.2016

OUTROS ATIVOS CAPITAL DO FUNDO

32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM - - - - - 61 Unidades de Participação 1 16.437.433 21.634.391

33 Ativos Intangíveis das SIM - - - - - 62 Variações patrimoniais 1 (5.377.490) (4.118.717)

TOTAL DE OUTROS ATIVOS DAS SIM - - - - - 64 Resultados transitados 1 9.306.440 8.398.930

65 Resultados distribuídos 1 - -

CARTEIRA DE TÍTULOS 67 Dividendos antecipados 1 - -

21 Obrigações 3 19.260.805 748.297 (14.911) 19.994.191 24.158.321 66 Resultado Líquido do Exercício 1 422.179 592.888

22 Ações 3 - - - - - TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 20.788.562 26.507.492

23 Outros Títulos de Capital 3 - - - - -

24 Unidades de Participação 3 - - - - - PROVISÕES ACUMULADAS

25 Direitos 3 - - - - - 481 Provisões para encargos 7 - -

26 Outros Instrumentos de dívida 3 - - - - - TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS - -

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 19.260.805 748.297 (14.911) 19.994.191 24.158.321

TERCEIROS

OUTROS ATIVOS 421 Resgates a pagar aos participantes 1 11.268 13.171

31 Outros Ativos da Carteira - - - - - 422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

TOTAL DE OUTROS ATIVOS - - - - - 423 Comissões a pagar 83.016 120.639

424+…+429 Outras contas de credores 35.054 88.949

TERCEIROS 43+12 Empréstimos obtidos - -

411+…+418 Contas de devedores - - - - - 44 Pessoal - -

TOTAL DE VALORES A RECEBER - - - - - 46 Acionistas - -

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 129.338 222.759

DISPONIBILIDADES

11 Caixa - - - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

12 Depósitos à ordem 3 747.760 - - 747.760 2.324.466 55 Acréscimos de custos - -

13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 3 - - - - - 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 747.760 - - 747.760 2.324.466

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de Proveitos 175.949 - - 175.949 247.465

52 Despesas com custo diferido - - - - -

53+58+59 Outros acréscimos e diferimentos - - - - -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 175.949 - - 175.949 247.465

TOTAL DO ATIVO 20.184.514 748.297 (14.911) 20.917.900 26.730.251 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 20.917.900 26.730.251

Número total de unidades de participação em circulação 1 3.287.487 4.326.878 Valor unitário da unidade de participação 1 6,3235 6,1262

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

RELATÓRIO E CONTAS DE JUNHO DE 2017

CAIXAGEST OPORTUNIDADES

EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO DE 2016

BALANÇOS

Montantes expressos em Euros

30.06.2017



Código CUSTOS E PERDAS Notas 30.06.2017 30.06.2016 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 30.06.2017 30.06.2016

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e Custos Equiparados Juros e Proveitos Equiparados

712+713 Da Carteira de Títulos e Outros activos 28.293 411 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 314.011 486.639

711+714+717+718 De Operações Correntes - - 811+814+817+818 De operações correntes - -

719 De Operações Extrapatrimoniais - - 819 De operações extrapatrimoniais - -

Rendimentos de títulos e outros ativos

Comissões e Taxas 822+…+824+825 Da carteira de títulos e outros ativos - -

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos - - 829 De operações extrapatrimoniais - -

724+...+728 Outras operações correntes 15 148.010 209.508 Ganhos em operações financeiras

729 De Operações Extrapatrimoniais - - 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 720.341 1.849.600

831+838 De operações correntes - -

Perdas em Operações Financeiras 839 Em operações extrapatrimoniais - -

732+733 Na carteira de Títulos e Outros Ativos 429.012 1.525.665 Reposição e Anulação de Provisões -

731+738 Outras Operações Correntes - - 851 Provisões para encargos 7 - -

739 De Operações Extrapatrimoniais - - 87 Outros Proveitos e Ganhos Correntes - 832

Impostos TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1.034.352 2.337.071

7411+7421 Imposto sobre o Rendimento de Capitais e Incrementos Patrimoniais 9 - -

7412+7422 Impostos Indiretos 5.328 7.067 89 Outros Proveitos e Ganhos das SIM - -

7418+7428 Outros Impostos - -

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

Provisões do exercício

751 Provisões para encargos 7 - - PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

77 Outros Custos e Perdas 1.529 1.533 881 Recuperação de Incobráveis - -

882 Ganhos Extraordinários - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 612.172 1.744.184 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores - -

888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais - -

79 Outros Custos e Perdas das SIM - -

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) - -

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

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS

781 Valores Incobráveis - -

782 Perdas Extraordinárias - -

783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores - -

788 Outros Custos e Perdas Eventuais - -

53+58+59

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  (E) - -

63 Impostos sobre o rendimento do exercício - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 422.180 592.888 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - -

TOTAL 1.034.352 2.337.072 TOTAL 1.034.352 2.337.072

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros ativos 577.047 810.163 F - E Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais - - B + D + F - A - C - E Resultados antes de imposto sobre o rendimento 422.180 592.887

B-A Resultados correntes 422.180 592.887 B + D + F - A - C - E - 63 Resultado líquido do período 422.180 592.887

RELATÓRIO E CONTAS DE JUNHO DE 2017

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Montantes expressos em Euros

CAIXAGEST OPORTUNIDADES

PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016



CAIXAGEST OPORTUNIDADES

Montantes expressos em Euros

Notas 30.06.2017 30.06.2016
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO (OIC)

Recebimentos:
Comissões de Subscrição - -
Comissões de Resgate - 833
Subscrições de unidades de participação 347.039 287.612
Outros - -

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação 3.174.786 6.947.684
Rendimentos ao participantes - -
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (OIC) (2.827.747) (6.659.238)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e Outros Ativos 4.604.789 9.138.880
Resgates de Unidades de participação noutros OIC - -
Rendimento de Títulos e Outros Ativos - -
Reembolso de títulos e outros ativos 3.200.000 2.006.312
Juros e proveitos similares recebidos 653.698 998.723
Outros recebimentos de carteira de títulos 0 0

Pagamentos:
Compra de títulos e Outros Ativos 5.427.400 4.272.241
Subscrições de unidades de participação noutros OIC - -
Comissões de bolsas suportadas - -
Juros e custos similares pagos 28.293 411
Taxas de corretagem - -
Outras taxas e comissões 123 0
Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 3.002.670 7.871.263

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos:
Operações Cambiais - -
Margens iniciais - -

Pagamentos:
Operações Cambiais - -
Margens iniciais - -
Fluxos das operações a prazo e de divisas - -

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários - -
Comissões de Resgate - -
Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso - -
Outras - -

- -
Pagamentos:

Comissão de gestão 185.321 105.314
Comissão de depositário 10.925 14.864
Impostos e taxas 60.192 23.833
Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso - -
Custos de Auditoria 1.538 -
Juros de descobertos bancários - -
Outros - -
Fluxo das operações de gestão corrente (257.975) (144.012)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

Recebimentos:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - -
Pagamentos:

     Perdas Eventuais - -

     Perdas imputáveis a exercícios anteriores - -
          Fluxo das operações eventuais - -
               Saldo dos fluxos monetários do período (83.052) 1.068.013

               Efeito das diferenças de câmbio - -

               Depósitos à ordem no início do período 3 830.813 1.256.453

               Depósitos à ordem no fim do período 3 747.760 2.324.466

RELATÓRIO E CONTAS DE JUNHO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO DE 2016
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DIVULGAÇÕES - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2017 
 (Montantes expressos em Euros) 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A denominação do Fundo é Caixagest Oportunidades Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto.  
 
O Fundo constituiu-se como Fundo de Investimento Alternativo em Valores Mobiliários Aberto com duração 
indeterminada.  
 
A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 13 de agosto de 
2009.  
 
O Fundo iniciou a sua atividade em 15 de setembro de 2009. 
 
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos diversificada 
constituída por diferentes ativos financeiros com vários níveis de risco.  
 
O Fundo poderá investir o seu património em fundos de investimento mobiliário, em fundos de investimento 
imobiliário, em hedge funds (fundos singlemanager e single strategy), em fundos de hedge funds (fundos 
multimanager e multiestratégia), em ações, em obrigações, em certificados indexados a índices e em outros 
valores mobiliários que se enquadrem nos objetivos do Fundo.  
 
O Fundo poderá utilizar fundos de investimento que podem não estar sujeitos a uma supervisão prudencial, ao 
contrário do que acontece com os fundos harmonizados. Esta situação terá maior expressão no caso do 
investimento em hedge funds, fundos de hedge funds, fundos de investimento imobiliário. Como exemplos de 
classes de ativos, que podem a vir a integrar o património desses fundos de investimento, temos commodities, 
energias renováveis, matérias-primas, arte, infraestruturas, empresas de capital de risco, não se esgotando as 
possibilidades de investimento nestes exemplos.  
 
O Fundo deverá respeitar os seguintes limites máximos, calculados sobre o seu Valor Líquido Global (VLGF):  
 

 20% em fundos imobiliários;  
 80% em fundos de ações ou ações;  
 100% em fundos de obrigações ou obrigações;  
 30% em hedge funds e fundos de hedge funds.  

 
O Fundo poderá investir, até ao limite de 100%, em fundos de investimento geridos pela própria entidade 
responsável pela gestão e por outras entidades do Grupo CGD (sem encargos adicionais para o participante, 
conforme disposto na Tabela de Custos).  
 
A título acessório, o Fundo pode ainda investir em Fundos de Mercado Monetário, Bilhetes do Tesouro, Papel 
Comercial, Certificados de Depósito e Depósitos Bancários, denominados em euros, na medida adequada para 
fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma gestão eficiente do Fundo. O 
Fundo poderá vir a efetuar a cobertura dos riscos de variação do preço dos ativos em carteira ou de 
variabilidade dos rendimentos. Para o efeito o Fundo poderá contratar derivados (Futuros, Opções, Swaps, 
Forward’s) de ações, de taxa de juro, de crédito e de câmbios. O Fundo poderá investir em ativos noutras 
moedas que não o euro, sendo que, por norma não será efetuada a cobertura cambial.  
 
Com o objetivo de obter uma exposição adicional aos diferentes mercados em que investe, o Fundo também 
poderá transacionar derivados.  
 
O Fundo pode recorrer a empréstimos, pontualmente, para fazer face a necessidades de liquidez esporádicas 
ou para obter exposição adicional mercado (o Fundo poderá investir em ativos num montante superior ao seu 
VLGF, recorrendo a empréstimos, esse investimento poderá ser feito através de investimentos diretos nos ativos 
ou através de utilização de derivados), até ao limite máximo de 20% do VLGF. 
 
Processo de seleção dos ativos/fundos:  
 
O processo de seleção dinâmica dos ativos, que compõem a carteira do Fundo, tem início na escolha dos ativos 
com base nos seguintes critérios:  
 

 Entidade responsável pela gestão: prestígio, reputação, acessibilidade e estrutura acionista.  
 Equipa de gestão: organização, dimensão, especialização e experiência.  
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 Activos geridos: tipologia de produtos e de estratégias, montantes e respetiva evolução.  
 Avaliação de desempenho: track record de rendibilidade e da rendibilidade ajustada ao risco.  
 Reporting: periodicidade e profundidade da informação prestada aos investidores.  
 Processo de investimento: qualidade, experiência acumulada, sistematização e consistência.  
 Gestão do risco: qualidade, mecanismos de controlo e atuação, segregação e autonomia de funções e 

risco operacional.  
 Condições de comercialização: comissões, mínimos de investimento e grau de liquidez.  

 
Em seguida, é efetuada a escolha dos valores mobiliários que otimizam a rendibilidade e o risco da carteira para 
o horizonte temporal pretendido.  
 
O Fundo investirá o seu património em ativos financeiros emitidos, originados e transacionados em mercados de 
países da UE ou membros da OCDE, sendo que o Fundo poderá também investir em países distintos dos 
anteriores.  
 
O Fundo poderá investir em mercados regulamentados e não regulamentados.  
 
O Fundo pode investir em fundos de investimento sedeados off-shore. 
 
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 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.  
 

 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. 
 
Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da 
unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão 
determinados às 17 horas de cada dia útil. 
 
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. 
 

 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 0,60%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo (excluindo o valor 
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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.  
 
O Fundo pagará ainda à entidade gestora uma comissão de gestão variável anual calculada diariamente sobre o 
valor do património líquido do Fundo, e liquidada anualmente no final de cada ano civil.  
Esta comissão variável só é devida caso a rendibilidade anualizada líquida de impostos e de comissões fixas de 
gestão e depositário do Fundo seja superior à Euribor 12 Meses, correspondente ao valor divulgado na 
Bloomberg com um desfasamento de 1 dia face à data de apuramento, líquida de impostos, adicionada de 
1,50%.  
 
A comissão de gestão variável corresponde a 20% de “rendibilidade adicional”. Esta comissão será no máximo 
de 1,2%/ano (taxa anual nominal). Entende-se por “rendibilidade adicional” o diferencial entre a rendibilidade 
anualizada líquida de impostos e de comissões fixas de gestão e depositário do Fundo e a taxa Euribor 12 
meses, nos termos descritos anteriormente.  
 
Para efeitos de apuramento anual, o cálculo da rendibilidade anualizada líquida de impostos e de comissões 
fixas de gestão e depositário do Fundo é efetuado desde o início do ano civil até à data de apuramento.  
Diariamente efetuar-se-á o cálculo da comissão variável devida. Será deduzida ao valor do património líquido do 
Fundo a comissão no período, correspondente à taxa anual nominal descrita nos parágrafos anteriores.  
A liquidação da comissão de gestão variável efetuar-se-á no final de cada ano civil e postecipadamente.  
 
A comissão de gestão variável aplicar-se-á apenas se a percentagem do VLGF do Fundo investida em 
obrigações emitidas pelo Grupo CGD for inferior a 50%. Para efeitos de apuramento da referência acima 
descrita, é realizada a média das 12 observações das percentagens do VLGF do Fundo investidas em 
obrigações emitidas pelo Grupo CGD. Esta média será efetuada com base na percentagem respetiva registada 
no último dia útil de cada mês, no ano civil anterior. 
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará 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 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 do mês. 
 

 Política de distribuição de rendimentos 
 
O Fundo não distribuirá rendimentos, sendo os mesmos capitalizados na totalidade. 
 

 Regime fiscal 
 
O Decreto-Lei n.º 7/2015 entrou em vigor no 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. 
 
No que respeita a mais-valias e menos-valias, o regime transitório estabelece que as mais-valias e menos-valias 
que não respeitem a bens imóveis, adquiridos na vigência do anterior regime (até 30 de Junho de 2015) são 
apuradas e tributadas nos termos do anterior regime, considerando-se como valor de realização o seu valor de 
mercado à data de 30 de Junho de 2015, devendo o respetivo imposto ser entregue através de declaração 
Modelo 22 correspondente ao período em que os ativos sejam resgatados, reembolsados, amortizados, 
liquidados ou transmitidos, sendo a diferença entre o valor da contraprestação e o valor de mercado a 30 de 
Junho de 2015 tributada nos termos do novo regime. 
 
A partir de 1 de Julho de 2015, o Fundo passou a ser tributado em IRC, à taxa geral prevista no Código do IRC 
(atualmente fixada em 21%), encontrando-se isento de derrama municipal e estadual. 
 
O lucro tributável do Fundo corresponde ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo com as normas 
contabilísticas legalmente aplicáveis, não sendo, em regra, considerados os rendimentos de capitais, prediais e 
mais-valias, os gastos ligados aqueles rendimentos ou previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC, bem como 
os rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que 
revertam para o Fundo. 
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Os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação são deduzidos aos lucros tributáveis, 
havendo-os, de um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores, aplicando-se o disposto no n.º2 do artigo 
52.º do Código do IRC.  
 
O Fundo encontra-se sujeito a tributação autónoma às taxas previstas no Código do IRC.  
 
O Fundo encontra-se igualmente sujeito, com as necessárias adaptações, às obrigações previstas nos artigos 
117.º a 123.º, 125.º, 128.º e 130.º do Código do IRC. (e.g. declaração Modelo 22 do IRC, IES, documentação 
fiscal, organização e centralização da contabilidade). 
 
No que respeita ao Imposto do Selo, os Fundos são tributados em sede deste imposto sobre o valor líquido 
global dos seus ativos à taxa de 0,0025%, por trimestre, relativamente aos Fundos que invistam exclusivamente 
em instrumentos de mercado monetário e depósitos bancários e à taxa de 0,0125%, por trimestre, para os 
restantes. 
 
 
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 está formalizado através de unidades de participação, desmaterializadas, com 
características iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais conferem aos seus titulares o 
direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de unidades que representam. 

  
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o primeiro semestre de 2017 foi o seguinte: 
 
 

 
 
 
 
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 2017 é apresentado da seguinte forma:  
 

 
 
 
 

Descrição Subscr. Resgates
Distribuição de 

Resultados
Outros

Resultados do 
Exercício

No Fim

Valor Base 18 702 709 279 032 2 544 309 16 437 433

Diferença p/ Valor Base (4 824 804) 68 007 620 693 (5 377 490)

Resultados Acumulados 8 398 930 907 510 9 306 440

Resultados do Período 907 510 (907 510) 422 179 422 179

Soma 347 039 3 165 002 422 179 20 788 562

3 740 542 55 806 508 862 3 287 487
6,1981 6,2186 6,2198 6,3235

Nº de unidades de participação   
Valor unidade participação       

No Início

23 184 346

VLGF Valor U.P.
Nº de Ups em 

Circulação
2017

Jan 22 113 760 6,1747 3 581 326
Fev 21 636 552 6,2186 3 479 308
Mar 21 314 596 6,2347 3 418 708
Abr 21 123 170 6,2749 3 366 297
Mai 20 916 920 6,3244 3 307 316
Jun 20 788 562 6,3235 3 287 487
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NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
Em 30 de junho de 2017, a carteira de títulos tem a seguinte composição: 
 

 
 
 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, no primeiro semestre de 2017 foi o seguinte: 
 

 
* Dada a natureza da rubrica, não foi efetuada a decomposição por aumentos e reduções. 

 
 
 
 
NOTA 4 - CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

 
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 em 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, desde que: 

Descrição Preço Aquisição Mais Valias Menos Valias Valor da Carteira Juros Corridos Soma

1.VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 19 260 805 748 297 -14 911 19 994 191 175 949 20 170 139
Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 14 990 816 440 151 -14 911 15 416 056 129 372 15 545 428

- Obrigações diversas 14 990 816 440 151 -14 911 15 416 056 129 372 15 545 428
BCPPL 0.75% 05/22 298 158 831 0 298 989 191 299 180
BRCORO 1.875 04/25 488 650 12 585 0 501 235 1 592 502 827
BRCORO 2% 03/23 1 849 851 30 249 0 1 880 100 9 962 1 890 062
BRCORO 2.375% 05/27 199 788 1 632 0 201 420 677 202 097
CXGD 10.75% 03/22 810 800 15 520 0 826 320 239 826 559
EDPPL 1.125% 02/24 989 505 0 -13 525 975 980 4 284 980 264
ELEPOR 2.625 01/2022 1 089 312 95 806 0 1 185 118 12 974 1 198 092
ELEPOR 4.125% 01/21 1 289 505 56 835 0 1 346 340 21 970 1 368 310
GALPNA 1.375% 09/23 696 619 0 -966 695 653 7 515 703 168
GALPPL 3% 01/2021 1 410 110 76 382 0 1 486 492 19 332 1 505 824
GALPPL 4.125% 01/19 2 013 793 0 -420 2 013 373 33 712 2 047 085
RENEPL 1.75% 06/23 2 488 425 54 325 0 2 542 750 3 596 2 546 346
RENEPL 2.5% 02/2025 1 366 300 95 986 0 1 462 286 13 329 1 475 615

Mercado de Bolsa Nacional 4 269 989 308 146 0 4 578 135 46 576 4 624 711
- Titulos de Dívida Pública 3 774 429 305 496 0 4 079 925 45 773 4 125 698

OT 2.2% 10/2022 890 780 54 981 0 945 761 14 019 959 780
OT 3.85% 04/2021 1 993 741 212 698 0 2 206 439 16 000 2 222 440
OT 4.125% 04/2027 889 908 37 817 0 927 724 15 754 943 478

- Obrigações diversas 495 560 2 650 0 498 210 803 499 013
SANTAN 0.875% 04/24 495 560 2 650 0 498 210 803 499 013

TOTAL 19 260 805 748 297 -14 911 19 994 191 175 949 20 170 139

Contas Saldo Inicial Aumentos Saldo Final

Depósitos à Ordem 830 813 * * 747 760

Total 830 813 0 0 747 760

Reduções
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i. A data de divulgação do mesmo não diste mais de 3 meses da data de referência; ou  

 
ii. Distando a data de divulgação do mesmo mais de 3 meses da data de referência, tal valor é o 

que reflete o justo valor atendendo às especificidades dos fundos de investimento mobiliário 
em que o Fundo invista; 

 
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; 

 
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. 

 
Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se vencem, 
independentemente do momento em que são recebidos.  
 
O critério de valorimetria de saída é o FIFO. 
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NOTA 9 - IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
No primeiro semestre de 2017, a rubrica de “Impostos” da demonstração dos resultados apresentava a seguinte 
composição:    
 

 
 
 
 
NOTA 12 - EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
Em 30 de junho de 2017, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa fixa, bem como as 
operações extrapatrimoniais efetuadas para a cobertura do risco de taxa de juro apresentam a seguinte 
composição: 
 

 
 
 

 
NOTA 15 - CUSTOS IMPUTADOS 
 
Os custos imputados ao Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017 apresentam o 
seguinte detalhe: 
 

 
 
* Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência. 
 
 
 
 
NOTA 17 – OUTROS 
 
Acréscimos e Diferimentos 
 
Em 30 de junho de 2017, as rubricas de acréscimos e diferimentos apresentam o seguinte detalhe: 
 

 

30-jun-17 30-jun-16
Impostos indiretos pagos em Portugal:

Imposto do selo 5 328 7 067

5 328 7 067

Montante

Em carteira (A) Forwards Futuros

De 1 a 3 anos 2 013 373 2 013 373

De 3 a 5 anos 5 039 271 5 039 271

De 5 a 7 anos 8 374 691 8 374 691

mais de 7 anos 4 566 855 4 566 855

Total 19 994 191 0 0 19 994 191

Extra Patrimonial (B)
Maturidades Saldo (A+B)

Custos Valor %VLGF*

Comissão de Gestão 63 980 0,2976%
Comissão de Depósito 10 663 0,0496%
Taxa de Supervisão 3 325 0,0155%
Custos de Auditoria 1 529 0,0071%
TOTAL 79 497

Valor médio global do Fundo 21 502 054
TAXA DE ENCARGOS CORRENTES 0,3697%

30-06-2017 30-06-2016

Acréscimos de Proveitos

Da Carteira de Títulos

Títulos de Dív.Pública  175 949  247 465

 175 949  247 465
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Terceiros 
 
Em 30 de junho de 2017, as rubricas de terceiros apresentam a seguinte composição: 
 

 
 

30-06-2017 30-06-2016

Credores

Resgates a Pagar a Participantes ( 11 268) ( 13 171)
Comissões a Pagar

Entidade Gestora ( 80 216) ( 117 637)
Entidade Depositária ( 1 716) ( 2 207)
Autoridade de Supervisão ( 1 084) (  796)
Outras Entidades - -

( 83 016) ( 120 639)
Outras Contas de Credores

Estado e Outros Entes Públicos ( 33 525) ( 85 879)
Operações de Mercado - -
Custos de Auditoria ( 1 529) ( 3 071)

( 35 054) ( 88 950)
( 129 338) ( 222 759)










