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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 

A economia mundial alcançou em 2018 o nono ano consecutivo de expansão, embora com um menor grau 

de sincronia entre os EUA e os restantes países desenvolvidos. De acordo com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a economia mundial registou um crescimento real de 3.7% em 2018 (3.8% em 2017). 

A desaceleração marginal deveu-se à moderação observada quer no bloco desenvolvido, que registou um 

ritmo de expansão anual de 2.3% após 2.4% em 2017, quer no emergente, onde se assistiu também a um 

arrefecimento de 0.1 p.p. do ritmo de progressão do crescimento, neste caso para 4.6%. 

Na economia norte-americana, a implementação de estímulos fiscais resultou numa aceleração do 

consumo das famílias, que beneficiou para além disso do aumento da massa salarial. Ao inverso, na 

Europa e nas restantes geografias desenvolvidas, a atividade económica foi moderada, devido ao 

agravamento de diversos fatores com impacto negativo no sentimento das famílias, dos empresários e dos 

investidores financeiros. Não obstante, o aumento do emprego e, aliado a isso, do rendimento disponível, 

permitiram que o consumo privado permanecesse também nestas regiões como o principal pilar da 

expansão, num ano em que a formação bruta de capital fixo foi mais moderada, ainda que tenha mantido 

um registo de expansão.  

INDICADORES ECONÓMICOS 
Taxas (em %) 

 

  PIB  Inflação  Desemprego 

 
 2017 2018  2017 2018  2017 2018 

União Europeia  2.4 1.9  1.7 1.9  7.6 6.9 

Área do Euro  2.4 1.9  1.5 1.7  9.1 8.4 

Alemanha  2.2 1.5  1.7 1.9  3.8 3.5 

França  2.2 1.5  1.2 2.1  9.4 9.0 

Reino Unido  1.8 1.4  2.7 2.5  4.4 4.3 

Espanha  3.0 2.5  2.0 1.7  17.2 15.6 

Itália  1.6 
 

1.0  1.3 1.2  11.2 10.7 

EUA  2.2 2.9  2.1 2.4  4.4 3.8 

Japão  1.9 0.9  0.5 1.2  2.9 2.9 

Rússia  1.5 1.7  3.7 2.8  5.2 5.5 

China  6.9 6.6  1.6 2.2  3.9 4.0 

Índia  6.7 7.3  3.6 4.7  n.d. n.d. 

Brasil  1.1 1.3  3.4 3.7  12.8 11.8 

          
Fontes: FMI: World Economic Outlook – Update; Comissão Europeia: Previsões do inverno de 2018.  

n.d. – não disponível 

 

No bloco emergente, apesar das incertezas decorrentes das tensões comerciais e dos receios relacionados 

com o impacto da normalização da política monetária levada a cabo pelos principais bancos centrais do 

bloco desenvolvido, com destaque para a Reserva Federal dos EUA (Fed), o crescimento económico 

permaneceu robusto. Destacando-se a Ásia emergente e em desenvolvimento, devido à aceleração da 

Índia, num ano em que a atividade abrandou na China, assim como na América Latina e no conjunto dos 

principais países do leste europeu. 

Nos EUA, a conjuntura melhorou em 2018 devendo o ritmo de expansão ter correspondido a um valor 

ligeiramente inferior a 3.0%, alicerçado nos estímulos fiscais expansionistas e no contributo, uma vez mais 

muito positivo, do consumo privado. Este encontrou uma vez mais suporte num mercado de trabalho que 

continuou a evidenciar sinais de forte robustez, assistido a uma aceleração dos salários, num ano em que 

a taxa de desemprego chegou ao valor mais baixo desde 1969.  
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No Japão, a economia registou em 2018 o sétimo ano sucessivo de expansão. O abrandamento dos fluxos 

de comércio internacional, a par de fatores adversos que afetaram o país, nomeadamente relacionados 

com condições climatéricas muito desfavoráveis, terão ditado um arrefecimento da atividade cujo ritmo de 

expansão de 1.4% foi inferior ao do ano anterior (1.8%).  

De acordo com as projeções intercalares mais recentes divulgadas pelo FMI, o ritmo de crescimento mais 

elevado continuou a ser registado entre os países pertencentes ao bloco  

De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Eurostat e as Previsões do Outono da Comissão 

Europeia, a atividade económica na Área Euro abrandou em 2018. Depois de ter crescido 2.4% em 2017, 

a região registou uma expansão de 2.1% nos primeiros três trimestres do ano, uma desaceleração que se 

deveu, sobretudo, ao impacto negativo do arrefecimento da procura externa e à existência de fatores 

pontuais em alguns países que afetaram a procura interna, como foi o caso da produção industrial, face às 

novas imposições de novas medidas e regulamentos na indústria de produção automóvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo as Projeções do Outono de 2018 divulgadas pela Comissão Europeia, em 2018 registaram-se 

taxas de crescimento positivas do PIB em todos os Estados Membros da UE, sem exceção, tendo os 

valores oscilado entre 1.1% em Itália e 7.8% na Irlanda. O desempenho das restantes economias foi 

positivo, destacando-se a manutenção da retoma em Espanha e em Portugal segundo valores acima da 

média da Área Euro, com a primeira, inclusivamente, a registar melhor desempenho entre as quatro 

maiores economias da União Económica e Monetária. 

O mercado de trabalho na Área Euro continuou a revelar melhorias, com o desemprego na região a registar 

uma nova redução em 2018. A taxa de desemprego cifrou-se em 8.4%, menos 0.7 pontos percentuais do 

que 2017, e o melhor resultado da última década. A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços 

no Consumidor (IHPC), em termos anuais, cifrou-se em 1.8%, valor acima dos 1.5% observados em 2017. 

A economia portuguesa registou em 2018 o quinto ano consecutivo de expansão. De acordo com o Instituto 

Nacional de Estatística, o PIB registou nos primeiros três trimestre do ano um crescimento de 2.2%, em 

termos reais, superior ao resultado da Área Euro, mas inferior em 0.5 p.p. ao verificado durante igual 

período de 2017. O abrandamento do PIB resultou do contributo mais reduzido da procura interna, 

sobretudo devido à desaceleração do investimento fixo, cujo crescimento decresceu de 10.3% para 4.3%, 

INDICADORES ECONÓMICOS DA UNIÃO EUROPEIA E ÁREA DO EURO 
 

  União Europeia  Área do Euro 

Taxas de variação (em %)  
2017 2018 

 
2017 2018    

Produto Interno Bruto (PIB) (a)  2.4 2.1  2.4 
 

2.1 
 
 

Consumo privado  1.9 1.8  1.6 1.6 

Consumo público  1.0 1.2  1.2 1.3 

FBCF  3.1 3.2  2.6 3.3 

Procura Interna  1.9 2.0  1.7 1.8 

Exportações  5.4 3.4  5.2 3.3 

Importações  4.2 3.2  3.9 3.0 

       

Taxas (em %)       

Taxa de Inflação (IHPC) (a)  1.7 2.0  1.5 1.8 

Taxa de desemprego (a)  7.6 6.9  9.1 8.4 

Saldo do Setor Púb. Adm. (em % do PIB)  -1.0 -0.7  -1.0 -0.6 

       Fonte: Comissão Europeia: Previsões do outono de 2018 – novembro de 2018 

(a) Valores observados 
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e ao contributo negativo da procura externa. Neste período, o consumo privado acelerou de 2.3% para 

2.4%, enquanto o consumo público aumentou 0.7%, mais 0.6 p.p. do que em 2017. 

O peso das exportações no PIB voltou a aumentar em 2018. Nos primeiros três trimestres do ano atingiu 

47.2%, valor que compara favoravelmente com o observado em igual período de 2017 (46.0%). As 

importações registaram de igual forma um incremento no peso do PIB, passando de 48.7% em 2017, para 

com 50.3% em 2018. O peso da componente das importações de bens e serviços no produto alcançou 

pela primeira vez, desde o início da série, um valor igual ou superior a 50%. 

 

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 
 

Taxas de variação (em %) 2016 2017 2018 

Produto Interno Bruto 1.9 2.8 2.1 

Consumo privado 2.5 2.4 2.6 

Consumo público 0.8 0.2 0.8 

FBCF  2.3 9.2 4.4 

Procura Interna (b) 2.0 3.0 2.7 

Exportações 4.4 7.8 3.7 

Importações 4.7 8.1 4.9 

    

Taxas (em %)    

Taxa de Inflação (IHPC) 0.6 1.4 1.0 

Taxa de desemprego 11.1 8.9 7.0 

Défice do SPA (em % do PIB) -2.0 -3.0 -0.7* 

Dívida Pública (em % do PIB) 129.2 124.8 121.5* 

    
Fonte: INE, Comissão Europeia    

(a) Previsões do outono de 2018 - novembro de 2018, quando identificados com (*) 

(b) Contributo para o crescimento do PIB (pontos percentuais)  

 

A economia portuguesa conservou em 2018 uma capacidade de financiamento face ao exterior pelo sexto 

ano consecutivo. Segundo o Banco de Portugal, o excedente conjunto das balanças corrente e do capital 

deverá ter revelado um decréscimo, ao passar de 1.4% para 1.3% do PIB. 

A retoma da atividade económica levou em 2018 a uma melhoria da notação de rating soberano de Portugal 

por parte da agência Moody’s, em outubro, de “Ba1” (primeiro nível de “risco especulativo”) para “Baa3” 

(primeiro nível de “risco de investimento”). A decisão assentou na expectativa de uma trajetória gradual, 

mas sustentável, de descida da dívida pública, na extensão dos fatores de suporte ao crescimento e na 

melhoria estrutural da posição externa da economia.  

O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor português registou, em 2018, uma taxa de variação anual 

de 1.0%, após 1.4% em 2017.  

O mercado de trabalho continuou a progredir favoravelmente, com a taxa de desemprego média dos três 

primeiros trimestres a atingir 7.1%, registo que corresponde ao mais baixo desde 2004, num ano em que 

a criação de emprego manteve um ritmo de crescimento considerável, destacando-se o contributo do setor 

dos serviços, nomeadamente do segmento relacionado com o turismo. 

Relativamente à situação das finanças públicas, de acordo com as recentes Estimativas do Outono da 

Comissão Europeia, o défice das Administrações Públicas deverá ter-se cifrado em 0.7% do PIB em 2018, 

um resultado mais favorável do que em 2017 (3.0%), enquanto o rácio da dívida se aproximou de 120% 

ao estabelecer-se em 121.5%, menos 3.3 p.b. do que em 2017. 
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MERCADOS DE CAPITAIS 

Os mercados acionistas registaram desvalorizações acentuadas em 2018, com o índice MSCI Global a 

descer -11.2%, depois dos máximos históricos alcançados em 2017. Esta depreciação deveu-se ao 

abrandamento de determinadas economias, com destaque para a Europa e a China, assim como aos 

receios quanto aos impactos das alteração de política comercial aplicadas por parte dos EUA, as quais se 

traduziram num aumento do protecionismo e numa alteração de expetativas em sentido negativo no que 

concerne aos lucros futuros das empresas. 

  2017  2018 

  
Índice Variação 

 
Índice Variação 

    

Dow Jones (Nova Iorque)  24719.2 25.1%  23327.5 -5.6% 

Nasdaq (Nova Iorque)  6903.4 28.2%  6635.3 -3.9% 

FTSE (Londres)  7687.8 7.6%  6728.1 -12.5% 

NIKKEI (Tóquio)  22764.9 19.1%  20014.8 -12.1% 

CAC (Paris)  5312.6 9.3%  4730.7 -11.0 

DAX (Frankfurt)  12917.6 12.5%  10558.9 -18.3% 

IBEX (Madrid)  10043.9 7.4%  8539.9 -15.0% 

PSI-20 (Lisboa)  5388.3 15.2%  4731.5 -12.2% 

       

O nível crescente de incerteza e volatilidade que caraterizou os índices acionistas em 2018 foi motivado 

pelo agravamento das tensões comerciais entre EUA e China, pela política de normalização monetária por 

parte da Reserva Federal e pelo consequente receio quanto ao aumento do serviço de dívida. 

A queda acentuada dos índices acionistas norte-americanos no quarto trimestre, os quais até ao final do 

terceiro trimestre ainda registavam fortes apreciações, interrompeu dois anos de valorização no caso do 

S&P500 (-6.2%) e do Dow Jones (-5.6%). 

A nível europeu, o índice Eurostoxx600 registou uma descida de 13.2% em 2018, embora o destaque mais 

negativo tenha ido para o DAX alemão, com uma perda de 18.3%, em consequência do abrandamento 

das exportações para o Reino Unido como resultado da instabilidade com o Brexit, e da atividade industrial, 

afetada nomeadamente pelo setor automóvel. Ainda em termos setoriais, o setor financeiro que 

desvalorizou -28.0%, afetado pelo fim do programa de compra de ativos por parte do BCE e por diversos 

episódios de instabilidade política.  

Os índices dos países periféricos da Área Euro estiveram igualmente sob forte pressão, com o PSI20 

português a descer -12.2%, anulando os ganhos de 2017, tendo o setor do retalho tido um dos principais 

contributos negativos. Ainda assim, a queda foi menos acentuada do que no caso do IBEX espanhol (-

15.0%) e o MIB italiano (-16.0%), principalmente devido à valorização de empresas que foram alvo de 

OPAs. 

Os mercados dos países emergentes foram os que registaram maiores desvalorizações em 2018, com o 

índice MSCI Emerging a cair 16.6%, liderado pela China onde se assistiu a uma depreciação de 24.6% do 

índice Shanghai, devido aos receios de abrandamento económico e restrições de liquidez, e o índice Topix 

japonês desvalorizou -17.8%. Em sentido contrário, o índice Sensex indiano averbou um ganho pelo 

terceiro ano consecutivo, desta feita +5.9%. 

Em 2018, as taxas de juro de dívida soberana registaram, em geral, uma diminuição numa conjuntura 

marcada pela gradual redução das expetativas de crescimento económico, congruente com um aumento 

dos níveis de aversão ao risco, e consequentemente uma maior procura por ativos mais defensivos.  

Nos EUA, assistiu-se uma tendência de incremento das yields a 10 anos que encerraram nos 2.68%, e 

que se traduziu num aumento anual da taxa de 27.9 p.b.  

Na Europa, as taxas soberanas revelaram um comportamento volátil ao longo de 2018. Contudo, na 

maioria dos países ocorreu uma descida de taxas, tendo em consideração o menor ritmo de expansão 
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económica. Na Alemanha e em França, em particular, as obrigações de dívida soberana, a 10 anos, 

atuaram como ativo de refúgio para os investidores, encerrando o ano de 2018 em níveis inferiores ao final 

de 2017, com variações de -18.5 p.b. e -7.5 pb., respetivamente.  

Em Portugal, a confiança dos investidores em relação à divida soberana de Portugal continuou a beneficiar 

de um ritmo de expansão do PIB superior ao da Área Euro, e dos efeitos da consolidação orçamental. 

Estes aspetos resultaram, ainda, numa melhoria da classificação de crédito (rating) pela agência de 

notação de risco Moody’s, que passou a qualificar a dívida soberana como “investimento de qualidade”, e 

na alteração da perspetiva de “estável” para “positivo”, por parte da S&P. Face ao exposto, a taxa de 

Portugal, a 10 anos, variou -22.1 p.b. em 2018, encerrando num nível de 1.72%.  

Em relação ao mercado de dívida privada, 2018 ficou marcado por um desempenho menos positivo, dado 

o aumento dos prémios de risco relativamente ao ano anterior, para o qual contribuíram diversos fatores, 

com destaque para os receios de prosseguimento de uma politica monetária mais restritiva por parte dos 

bancos centrais dos países desenvolvidos, a incerteza associada às tensões comerciais entre EUA e 

China, a descida dos preços do petróleo e as perspetivas menos favoráveis dos resultados das empresas.  

 

 

MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM PORTUGAL 

Em 2018, os fundos mobiliários portugueses fecharam o ano com 11.221 Milhões de Euros sob gestão, o 

que correspondeu a um decréscimo de 8,7% face ao ano anterior. 

Os Fundos Multiativos representam o principal segmento de mercado com uma quota de 28% que 

registaram um crescimento de 20% no decorrer do ano. Em segundo lugar, os fundos de Curto Prazo com 

uma quota de 24%, sofreram um significativo número de resgates que se saldou numa perda de 904 

milhões de euros nos ativos sob gestão. Em terceiro lugar, com uma quota 19%, o segmento dos fundos 

PPR, que registaram um decréscimo de montante na ordem dos 6%.  

 

 

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

 

Ao longo do ano em análise foram lançados 12 novos fundos e foram liquidados 9 fundos, geridos por 

diversas gestoras, aumentando o número de fundos mobiliários em atividade de 154 para 157 fundos. 

No final do ano, as quatro maiores gestoras de fundos mobiliários portuguesas concentravam 91,4% do 

mercado, valor semelhante ao do ano anterior, 91,9%. A Caixagest (33,4%) reforçou a liderança do 

mercado, seguida pelas gestoras: BPI GA (25,6%), IM GA (17,0%) e Santander (16,5%). 
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ATIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O CAIXAGEST OBRIGAÇÕES - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (adiante 

designado por Fundo), iniciou a sua atividade em 15 de novembro de 1993 e é comercializado na Caixa 

Geral de Depósitos e no Banco Best. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o 

acesso a uma carteira constituída predominantemente por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de 

participação, denominados em divisa euro e maioritariamente cotados em mercados da União Europeia.  

Os ativos cotados em países fora da União Europeia, não poderão representar mais de 10% do valor 

líquido global do Fundo.  

O Fundo investirá, direta ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações, 

sendo que as obrigações de Taxa Variável representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.  

Estratégia de investimento 

O ano de 2018 foi caracterizado pelo  alargamento expressivos dos spreads de crédito ao longo de todo o 

ano, mas com dois períodos mais negativos: um em maio, consequência das incertezas políticas 

verificadas em Itália e outro no último trimestre do ano, decorrente das preocupações relacionadas com 

uma possível saída desordeira do Reino Unido da UE e do impacto económico da guerra comercial entre 

os vários blocos, nomeadamente entre os E.U.A e a China. Estes desenvolvimentos refletiram-se 

negativamente nos resultados do Fundo, que registou rentabilidade negativa em 2018. 

Ao longo do ano, o Fundo investiu em obrigações de taxa variável, em obrigações de taxa fixa e em 

instrumentos de mercado monetário. Sectorialmente destaca-se uma subexposição aos setores de 

Financeiro e Consumo Cíclico por contrapartida de uma sobre-exposição a Industriais, Telecomunicações 

e Utilities. O Fundo manteve uma duração baixa em consequência da cobertura parcial do risco de taxa de 

juro.  

Os contributos negativos mais significativos para a rendibilidade foram registados em Industriais, Energia 

e em emissões subordinadas não financeiras. Por outro lado, os principais contributos positivos foram em 

Financeiras (no segmento sénior e subordinado) e em Consumo Cíclico.  

No final do ano, com o objetivo de tornar o Fundo ainda mais conservador, foi aumentado o investimento 

em segmentos mais defensivos, nomeadamente em mercado monetário, por contrapartida da redução do 

segmento de obrigações, em particular a emitentes dos setores Automóvel e Financeiro.  

Ao longo de 2019, é expectável que se mantenham níveis elevados de volatilidade. Alguns eventos a 

monitorizar são as políticas monetárias dos principais bancos centrais, a evolução política, económica e 

fiscal de Itália, a forma como se irá desenrolar a saída do Reino Unido da UE e os impactos do incremento 

do protecionismo comercial entre alguns países. Nesse sentido, a estratégia para 2019 deverá ser 

conservadora, tentando mitigar os efeitos negativos de um sentimento de mercado mais adverso e, ao 

mesmo tempo, explorar oportunidades que se considerem serem atrativas numa ótica de rendibilidade 

ajustada pelo risco. Um dos pilares de atuação será também a política ativa de geração de valor através 

da participação seletiva no mercado primário de obrigações. 

Avaliação do desempenho 

Em 31 de dezembro de 2018, o valor líquido global do Fundo ascendia a 251.591.094,01 euros, repartidos 

por 57.156.598,0733 unidades de participação, detidas por 12.405 participantes. O fundo teve uma 

rendibilidade de -  1,83 % nos últimos doze meses e uma volatilidade de 0,58% (classe de risco 2). 
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Demonstração do património 

O quadro seguinte apresenta a demonstração do património em 31 de dezembro de 2018: 

Valores em euros 

Valores Mobiliários 232.537.338 

Saldos bancários 18.368.031 

Outros Ativos 975.176 

Total dos Ativos 251.880.545 

Passivo -289.451 

Valor Líquido de Inventário 251.591.094 
 

 
Composição da Carteira a 31 de dezembro de 2018 

 
Dados Históricos 

     valores em euros 

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

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

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

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

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

2013 250.815.576,37 59.198.282,7244   4,2369 €   5,19% 2 

2014 198.600.201,80 45.745.851,1237   4,3414 €   2,95% 2 

2015 235.266.983,41 53.939.262,1623   4,3617 €   0,47% 2 

2016 227.008.108,02 51.173.202,0495   4,4361 €   1,70% 2 

2017 313.529.210,85 69.918.579,1647   4,5166 €   1,09% 1 

2018 251.591.094,01 57.156.598,0733   4,4018 € -  1,83% 2 
 

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP).  
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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 da classe de risco 

que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). 

 
 

    valores em euros 

 2015 2016 2017 2018 

Proveitos e Ganhos 12.584.983 11.329.417 15.574.207 8.412.949 

Custos e Perdas 11.722.197 7.619.847 12.813.721 13.517.223 

Resultado Líquido 862.786 3.709.570 2.760.486 -5.104.273 

     

Impostos, Comissões e Taxas  2015 2016 2017 2018 

- Impostos 598.564 110.779 130.976 142.219 

- Comissão de Gestão  987.487 889.939 1.040.879 1.144.643 

- Comissão de Gestão variável   0   0   0   0 

- Outras Comissões e taxas 438 247 896 14.123 

- Comissão de Depósito 246.872 222.485 260.220 286.161 

- Comissões e Taxas indiretas   0   0    0 

- Taxa de Supervisão 39.817 35.358 37.696 40.957 

- Custos de Auditoria 4.920 4.920 2.706 2.706 

- Custos de Transação   0   0   0   0 

   

Custos suportados pelos participantes  2015 2016 2017 2018 

- Comissões de Subscrição 0 0 0 0 

- Comissões de Resgate  20.663 2.753 3.897 21.363 

 

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, 28 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

Fernando Maximiano       Paula Geada  

 



 CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

 
 

9 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

  



CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

RELATÓRIO E CONTAS 2018  
10 

 

BALANÇOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

                 (Montantes expressos em Euros) 

 

  

CAPITAL E PASSIVO

31-12-2018 31-12-2017

Bruto Mv mv/P Líquido Líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO OIC
21 Obrigações 3 228.691.656 427.340 3.081.658 226.037.338 278.318.918 61 Unidades de Participação 1 285.095.909 348.752.403 
22 Ações - - - - - 62 Variações Patrimoniais 1 65.308.603 58.485.953 
23 Outros Títulos de Capital - - - - - 64 Resultados Transitados 1 -93.709.145 -96.469.631 
24 Unidades de Participação - - - - - 65 Resultados Distribuidos - - 
25 Direitos - - - - - 67 Dividendos Antecipados das SIM - - 
26 Outros Instrumentos de Dívida 3 6.500.000 - - 6.500.000 7.994.445 66 Resultados Líquidos do Exercício 1 -5.104.273 2.760.486 

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 235.191.656 427.340 3.081.658 232.537.338 286.313.363 TOTAL DO CAPITAL DO OIC 251.591.094 313.529.211

OUTROS ACTIVOS
31 Outros Ativos da Carteira - - - - - 48 PROVISÕES ACUMULADAS

TOTAL DE OUTROS ATIVOS - - - - - 481 Provisões para Encargos - - 

TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS - - 

TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores 17 298.388 - - 298.388 583.305 TERCEIROS

421 Resgates a Pagar a Participantes 17 139.136 129.176

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 298.388 - - 298.388 583.305 422 Rendimentos a Pagar a Participantes - -
423 Comissões a Pagar 17 116.360 142.002

DISPONIBILIDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 17 33.955 41.998
11 Caixa - - - - - 43+12 Empréstimos Obtidos - - 
12 Depósitos à Ordem 3 18.368.031 - - 18.368.031 22.685.337 44 Pessoal - - 
13 Depósitos a Prazo e com pré-aviso 3 - - - - 3.503.238 46 Acionistas - - 
14 Certificados de Depósito - - - - - TOTAL DOS VALORES A PAGAR 289.451 313.176
18 Outros Meios Monetários - - - - - 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 18.368.031 - - 18.368.031 26.188.575 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de Custos - -
51 Acréscimos de Proveitos 17 676.298 - - 676.298 764.164 56 Receitas com Proveito Diferido - - 
52 Despesas com Custo Diferido - - - - - 58 Outros Acrécimos e Diferimentos 17 - 7.020
58 Outros Acrécimos e Diferimentos 17 490 - - 490 - 59 Contas Transitórias Passivas - - 
59 Contas Transitórias Activas - - - - - 

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 676.788 - - 676.788 764.164 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS - 7.020

254.534.863 427.340 3.081.658 251.880.545 313.849.407 TOTAL DO CAPITAL E DO PASSIVO 251.880.545 313.849.407

Total do Nº de Unidades de Participação 1 57.156.598 69.918.579 Valor Unitário da Unidade de Participação 1 4,4018 4,4842

31-12-2018 31-12-2017DESIGNAÇÃO

TOTAL DO ACTIVO

NOTAS

ATIVO

CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS CÓDIGO
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

                (Montantes expressos em Euros) 

 

 

 

CÓDIGO NOTAS 31-12-2018 31-12-2017 CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS 31-12-2018 31-12-2017

OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS

911 À vista - - 911 À vista - - 

912 A prazo (Forwards cambiais) - - 912 A prazo (Forwards cambiais) - - 

913 Swaps cambiais - - 913 Swaps cambiais - - 

914 Opções - - 914 Opções - - 
915 Futuros - - 915 Futuros - - 

TOTAL - - TOTAL - - 

OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
921 Contratos a prazo (FRA) - - 921 Contratos a prazo (FRA) - - 
922 Swap de taxa de juro - - 922 Swap de taxa de juro - - 
923 Contratos de garantia de taxa de juro - - 923 Contratos de garantia de taxa de juro - - 
924 Opções - - 924 Opções - - 
925 Futuros - - 925 Futuros 12 6.493.480 30.796.740

TOTAL - - TOTAL 6.493.480 30.796.740

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
934 Opções - - 934 Opções - - 

935 Futuros - - 935 Futuros - - 

TOTAL - - TOTAL - - 

COMPROMISSOS DE TERCEIROS COMPROMISSOS COM TERCEIROS
942 Operações a prazo (reporte de valores) - - 941 Subscrição de títulos - - 

944 Valores recebidos em garantia - - 942 Operações a prazo (reporte de valores) - - 

945 Empréstimo de títulos - - 943 Valores cedidos em garantia - - 

TOTAL - - TOTAL - - 

TOTAL DOS DIREITOS - - TOTAL DAS RESPONSABILIDADES 6.493.480 30.796.740

99 Contas de Contrapartida 6.493.480 30.796.740 99 Contas de Contrapartida - - 

RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROSDIREITOS SOBRE TERCEIROS

DESIGNAÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

                 (Montantes expressos em Euros) 

 

PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS 31-12-2018 31-12-2017 CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS 31-12-2018 31-12-2017

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

712+713 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 86.834 248.206 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 2.011.281 2.167.987

711+714+717+718 De Operações Correntes 5 - 127.710 811+814+817+818 De Operações Correntes 5 1.050 136

719 De Operações Extrapatrimoniais 5 7.605 3.693 819 De Operações Extrapatrimoniais - - 

COMISSÕES E TAXAS

722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos - - RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 5 1.485.884 1.339.691 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos - -

729 De Operações Extrapatrimoniais 5 1.673 2.042 829 De Operações Extrapatrimoniais - - 

PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 8.530.260 8.276.805 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

731+…+738 Outras, em Operações Correntes - - 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 3.608.685 10.812.330

739 Em Operações Extrapatrimoniais 5 3.260.042 2.681.680 831+838 Outras Operações Correntes - -

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 5 2.791.913 2.593.700

7411 + 7421
Impostos Sobre o Rendimento de Capitais e Incrementos 

Patrimoniais
- 

-

7412 + 7422 Impostos Indirectos 9 142.219 130.976 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES

7418 + 7428 Outros Impostos - - 851 Para Riscos e Encargos - - 

75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO

751 Provisões para Encargos - - 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 21 54

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2.706 2.918

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 13.517.223 12.813.721 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 8.412.950 15.574.207

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

781 Valores Incobráveis - - 881 Recuperação de Incobráveis - - 

782 Perdas Extraordinárias - - 882 Ganhos Extraordinários - - 

783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores - - 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores - - 

788 Outros Custos e Perdas Eventuais - - 888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais - - 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) - - 

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) - 2.760.486 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) 5.104.273 - 

TOTAL 13.517.223 15.574.207 TOTAL 13.517.223 15.574.207

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Ativos -2.997.128 4.455.306 F-E Resultados Eventuais - - 

8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais -477.407 -93.715 B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos -5.104.273 2.760.486 

B-A Resultados Correntes -5.104.273 2.760.486 B+D+F-A-C-E+63 Resultado Líquido do Período -5.104.273 2.760.486 

CUSTOS E PERDAS
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017    

(Montantes expressos em Euros) 

 

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

RECEBIMENTOS:

Subscrição de unidades de participação 26.166.634 84.546.249 

Subscrição de unidades de participação - Fusão - 9.544.590 

PAGAMENTOS:

Resgates de unidades de participação 82.990.517 52.494.152 

-56.823.883 41.596.687 

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 130.757.859 132.112.536 

Reembolso de títulos e outros ativos da carteira 13.009.028 30.323.047 

Juros e proveitos similares recebidos 2.099.010 2.245.054 

Outros recebimentos relacionados com a carteira 21 53 

PAGAMENTOS:

Compra de títulos e outros activos 94.912.436 183.868.770 

Juros e custos similares pagos 86.834 375.916 

Comissões de Bolsa suportadas - - 

Comissões de corretagem - - 

Outras taxas e comissões 2.455 895 

Outros pagamentos relacionados com a carteira - - 

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 50.864.193 -19.564.891 

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:

Operações cambiais - - 

Margem inicial em contratos de futuros e opções - - 

Outras comissões - - 

PAGAMENTOS:

Operações cambiais - 670.000 

Margem inicial em contratos de futuros e opções 200.000 - 

Outras comissões pagas - - 

Fluxo das operações a prazo e de divisas -200.000 -670.000 

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

Juros de depósitos bancários 1.186 - 

Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso 8.503.238 - 

PAGAMENTOS:

Comissão de gestão 1.166.440 1.042.889 

Comissão de depósito 291.003 259.623 

Juros devedores de depósitos bancários - - 

Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso 5.000.000 3.503.238 

Imposto e taxas 200.538 159.148 

Auditoria 4.059 3.813 

Outros pagamentos correntes - - 

Fluxo das operações de gestão corrente 1.842.384 -4.968.711 

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - - 

PAGAMENTOS:

Perdas imputáveis a exercícios anteriores - - 

Fluxo das operações eventuais - - 

Saldo dos fluxos de caixa do período (A) -4.317.306 16.393.085 

Efeito das Diferenças de Câmbio - - 

Disponibilidades no início do período (B) 3 22.685.337 6.292.252 

Disponibilidades no fim do período (C) = (B) + (A) 3 18.368.031 22.685.337 

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC

NOTAS 31-12-2018 31-12-2017



 CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

 14 

DIVULGAÇÕES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2018 E 2017 

 

(montantes expressos em Euros) 

 

INTRODUÇÃO 

O CAIXAGEST OBRIGAÇÕES - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (adiante 

designado por “Fundo”) foi autorizada pela Portaria de 24 de março de 1992 do Ministério das Finanças e 

iniciou a sua atividade em 15 de novembro de 1993. 

Em 22 de julho de 2002, incorporou o Fundo BNU Renda Mensal e em 07 de fevereiro de 2011 incorporou 

o Fundo Caixagest Moeda e o Fundo Caixagest Rendimento. 

No dia 18 de dezembro de 2017, ocorreu a fusão por incorporação do fundo Caixagest Curto Prazo - Fundo 

de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações. 

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos indexados 

às taxas de juro de curto prazo, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo, 

dependente da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito 

dos emitentes em carteira. 

Sendo um Fundo de obrigações de taxa variável, o seu património é constituído por obrigações, obrigações 

hipotecárias e títulos de participação, denominados em divisa euro e maioritariamente cotados em 

mercados da União Europeia. 

O Fundo investe, direta ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações, 

sendo que as obrigações de Taxa Variável representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo. 

O Fundo pode deter ativos de curto prazo, nomeadamente bilhetes do tesouro, certificados de depósito, 

depósitos bancários, papel comercial e aplicações nos mercados interbancários na medida adequada para 

fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma gestão eficiente do 

Fundo. 

Os ativos cotados em países fora da União Europeia, não podem representar mais de 10% do valor líquido 

global do Fundo. 

O Fundo não investe o seu património em ações, obrigações convertíveis ou obrigações que confiram o 

direito de subscrição de ações ou de aquisição a outro título de ações.  

Adicionalmente, não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação 

de fundos de investimento. 

Por princípio o Fundo não utiliza instrumentos e produtos financeiros derivados para cobrir riscos de 

variação do preço dos ativos em carteira ou riscos de variabilidade dos rendimentos. No entanto, o Fundo 

poderá vir a efetuar a cobertura dos riscos mencionados, sempre que a gestão antecipe alterações das 

condições do mercado. Com o objetivo de obter uma exposição adicional aos diferentes mercados em que 

investe, o Fundo poderá transacionar contratos de futuros e opções sobre índices obrigacionistas ou sobre 

valores mobiliários individuais. O Fundo pode realizar operações de permuta de taxas de juro e de taxas 

de câmbio (swaps), celebrar acordos de taxas de juro, câmbios a prazo (FRA’s e forwards) e pode utilizar 

“credit default swaps”. 

O Fundo investe o seu património em valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário admitidos 

à cotação ou negociados em Bolsas de valores e mercados regulamentados de um Estado membro da 

União Europeia, no Zurich Stock Exchange, no Oslo Stock Exchange, no New York Stock Exchange, no 

American Stock Exchange, no National Association of Securities Dealers Automatic Quotations e na Bolsa 

de Valores de Tóquio. 
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Os valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário podem ser transacionados em mercados não 

regulamentados, que utilizando sistemas de liquidação internacionalmente reconhecidos pelos mercados 

financeiros (p.ex. Clearstream e Euroclear), assegurem liquidez e garantam a correta e adequada 

avaliação dos títulos transacionados. 

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 DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLITICAS 

CONTABILISTICAS 

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: 

a) 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.  

b) Unidades 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. 

Na determinação da composição da carteira são consideradas todas as transações efetuadas e 

confirmadas até esse momento. 

O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será conhecido e divulgado no dia 

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. 

c) Títulos 

No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, os mesmos são valorizados de acordo com 

as regras estabelecidas no Prospeto do Fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. 

O critério valorimétrico para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de custeio FIFO. 
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d) Comissão de gestão 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de 

gestão de seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora, sendo registada na rubrica 

de “Comissões”.  

Assim, o Fundo paga à entidade responsável pela gestão uma comissão nominal fixa anual de 

0,40%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo antes de comissões e 

taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente. 

e) Comissão de depositário 

Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços 

prestados ao Fundo.  

O Fundo paga ao depositário uma comissão nominal fixa anual de 0,10%, calculada diariamente 

sobre o valor do património líquido do Fundo antes de comissões e taxa de supervisão, e liquidada 

mensal e postecipadamente. 

f) Outros encargos 

Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suporta 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. 

Adicionalmente, o Fundo paga 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. 

g) Política de rendimentos 

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

h) Regime fiscal 

O Decreto-Lei n.º 7/2015 entrou em vigor no dia 1 de julho de 2015, tendo estabelecido que 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. 

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 nº2 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. 

 

 



 CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

 17 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regulamento da CMVM n.º 6/2013 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.  

 

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 exercício de 2018 foi o seguinte: 

 

 

O valor líquido global do Fundo, em termos globais e unitários, assim como o número de unidades 

de participação em circulação apresentaram a seguinte evolução:  

 

  

Valor base 348.752.403 29.302.828 -92.959.322 - - 285.095.909 

Diferença p/ Valor Base 58.485.953 -3.136.194 9.958.844 - - 65.308.603 

Resultados transitados -96.469.631 2.760.486 - -93.709.145 

Resultados distribuídos - - - - 

Resultado líquido do exercício 2.760.486 -2.760.486 -5.104.273 -5.104.273 

  313.529.211 26.166.634 -83.000.477 - -5.104.273 251.591.094 

Nº de unidades de participação 69.918.579 5.874.690 -18.636.671 57.156.598 

Valor da unidade de participação 4,4842 4,4541 4,4536 4,4018 

31-12-201831-12-2017 Subscrições Resgates Outros
Res. líq. do 

exerc.

Ano Mês VLGF Valor da UP
N.º Ups em 

Circulação

2018 Mar 294.858.986 4,4724 65.927.909 

Jun 290.859.130 4,4477 65.395.217 

Set 287.176.059 4,4507 64.523.357 

Dez 251.591.094 4,4018 57.156.598 

2017 Mar 260.467.426 4,4487 58.549.044 

Jun 271.390.701 4,4596 60.855.271 

Set 267.437.998 4,4808 59.685.633 

Dez 313.529.211 4,4842 69.918.579 

2016 Mar 227.100.581 4,3688 51.982.247 

Jun 220.865.266 4,3811 50.413.469 

Set 218.127.193 4,4232 49.314.175 

Dez 227.008.108 4,4361 51.173.202 
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A 31 de dezembro de 2018 e a 31 de dezembro de 2017 a divisão do número de participantes por 

escalão do Fundo era a seguinte: 

 

 

 

2. TRANSAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, SUBSCRIÇÕES E RESGATES 

Durante os exercícios de 2018 e 2017, o volume de transações efetuadas pelo fundo, por tipo de 

valor mobiliário, são os que se seguem: 

 

 

Subscrições e resgates 

No resgate de unidades de participação será cobrada ao participante uma comissão destinada a 

cobrir os custos de resgate. Esta comissão será deduzida do montante resgatado, variando em 

função dos prazos de detenção das unidades de participação, nos termos seguintes: 

a) 1,0% até 89 dias; 

b) 0,5% de 90 a 179 dias; 

c) 0,0% para prazos iguais ou superiores a 180 dias. 

Escalões 31-12-2018 31-12-2017

UPs < 0,5% 12.396 13.986

0,5% ≤ UPs < 2% 6 7

2% ≤ UPs < 5% - 3

5% ≤ UPs < 10% 2 3

10% ≤ UPs < 25% 1 - 

UPs ≥ 25% - - 

12.405 13.999

Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc.

Fundos Publicos Equip. - - 2.103.381 - 2.103.381 - 

Obrigações Diversas 78.012.436 - 123.269.061 - 201.281.497 - 

Contratos de Futuros 111.431 - 86.659 - 198.090 - 

Papel Comercial 16.900.000 - 18.400.000 - 35.300.000 - 

95.023.867 - 143.859.101 - 238.882.968 - 

Compras Vendas Total

31-12-2018

Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc.

Dívida Pública 2.988.619 - 3.800.207 - 6.788.826 - 

Obrigações Diversas 172.685.551 - 158.435.220 - 331.120.771 - 

Contratos de Futuros 104.484 - 135.192 - 239.676 - 

Papel Comercial 8.194.601 - 200.156 - 8.394.756 - 

183.973.254 - 162.570.775 - 346.544.029 - 

31-12-2017

Compras Vendas Total



 CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2018 

 19 

Quando o participante for um fundo de fundos administrado pela Caixagest - Técnicas de Gestão 

de Fundos, S.A., não há lugar ao pagamento desta comissão. Adicionalmente, não são cobradas 

comissões de subscrição. 

 

No apuramento da comissão de resgate, é utilizado o método contabilístico FIFO, ou seja, as 

unidades de participação subscritas em primeiro lugar são as primeiras a ser consideradas para 

efeitos de resgate. 

O proveito proveniente da comissão de resgate, reverteu a favor da Entidade Comercializadora do 

Fundo. 

Durante os exercícios de 2018 e 2017, o valor das subscrições e dos resgates, bem como as 

comissões de resgate cobradas aos participantes, foram os seguintes: 

 

As subscrições do exercício de 2017 incluem 11.537.933 unidades de participação, no valor de 

51.798.396 euros, relativas à fusão por incorporação do Caixagest Curto Prazo - Fundo de 

Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações, ocorrida em 18 de dezembro de 2017. 

 
 

3. INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 

A 31 de dezembro de 2018, a carteira do Fundo decompõe-se conforme se apresenta no Anexo I.  

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, durante exercício de 2018 foi o seguinte: 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os depósitos à ordem (todos expressos em euros) 

encontram-se domiciliados nas seguintes instituições financeiras: 

 

 

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Subscrições 26.166.634 136.344.645 - - 

Resgates 83.000.477 52.584.028 21.363 3.897 

Valor Comissão cobrada

31-12-2017 Aumentos Reduções 31-12-2018

Depósitos à ordem 22.685.337 18.368.031 

Depósitos a prazo e com 

pré-aviso 3.503.238 5.000.000 -8.503.238 - 

26.188.575 5.000.000 -8.503.238 18.368.031 

31-dez-18 31-dez-17

Caixa Geral de Depósitos 13.348.186 22.665.175 

Millennium BCP 5.015.016 14.191 

Banco Bilbau Vizcaya 4.459 5.515 

Novo Banco 370 456 

18.368.031 22.685.337 
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4. CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

4.1 Momento de referência da valorização 

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.  

Na determinação da composição da carteira, são consideradas todas as transações efetuadas e 

confirmadas, até esse momento.  

O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será conhecido e divulgado no dia 

útil seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido de subscrição é realizado a 

preço desconhecido. 

O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será conhecido e divulgado no dia útil 

seguinte aquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço 

desconhecido. 

4.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da unidade de participação 

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; 

a. desde que a data de divulgação do mesmo não diste mais de 3 meses da data de 

referência; ou  
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b. desde que, 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. 
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5. COMPONENTES DOS RESULTADOS DO FUNDO 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os proveitos decorrentes das posições 

detidas nos mercados a contado e a prazo têm a seguinte decomposição: 

 

 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os custos decorrentes das posições 

detidas nos mercados a contado e a prazo, bem como as comissões suportadas pelo Fundo têm a 

seguinte decomposição: 

 

Mais Valias 

Potenciais

Mais Valias 

Efectivas
Soma Juros vencidos

Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Obrigações 3.080.370 528.315 3.608.685 1.331.530 676.085 - 2.007.615

Instr. De dívida c/przo - - - 3.453 213 - 3.666

Depósitos - - - 1.050 - - 1.050

OPERAÇÕES A PRAZO

Taxa de Juro

Futuros - 2.791.913 2.791.913 - - - - 

3.080.370 3.320.228 6.400.598 1.336.033 676.298 - 2.012.331

Natureza
Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de Juro  

Rendimento de 

Títulos
Soma

31-12-2018

Mais Valias 

Potenciais

Mais Valias 

Efectivas
Soma Juros vencidos

Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Obrigações 9.801.867 1.010.463 10.812.330 1.403.949 759.799 - 2.163.748

Instr. De dívida c/przo - - - 11 4.228 - 4.239

Depósitos - - - - 136 - 136

OPERAÇÕES A PRAZO

Taxa de Juro

Futuros - 2.593.700 2.593.700 - - - - 

9.801.867 3.604.163 13.406.030 1.403.960 764.163 - 2.168.123

Natureza
Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de Juro  

Rendimento de 

Títulos
Soma

31-12-2017

Menos Valias 

Potenciais

Menos Valias 

Efectivas
Soma

Jur. vencidos e 

Comissões

Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Obrigações 7.467.512 1.062.748 8.530.260 86.834 - 86.834

OPERAÇÕES A PRAZO

Taxa de Juro

Futuros - 3.260.042 3.260.042 7.605 - 7.605

COMISSÕES

De Gestão - - - 1.144.643 - 1.144.643

De Depósito - - - 286.161 - 286.161

De Supervisão - - - 40.957 - 40.957

De OpExtrapatrimoniais - - - 1.673 - 1.673

Outras Comissões - - - 14.123 - 14.123

7.467.512 4.322.790 11.790.302 1.581.996 - 1.581.996

Juros e Comissões SuportadosPerdas de Capital

31-12-2018

SomaNatureza
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9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2018 e 2017 foram os seguintes: 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

A 31 de dezembro de 2018 e 2017, o total de ativos de taxa de juro fixa detidos diretamente pelo 

Fundo, bem como os de instrumentos financeiros derivados sobre operações de taxa de juro, 

decompõem-se pelos seguintes prazos residuais até à maturidade: 

 

Menos Valias 

Potenciais

Menos Valias 

Efectivas
Soma

Jur. vencidos e 

Comissões

Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Obrigações 3.989.662 4.287.143 8.276.805 248.206 - 248.206

Empréstimos 127.710 - 127.710

OPERAÇÕES A PRAZO

Taxa de Juro

Futuros - 2.681.680 2.681.680 3.693 - 3.693

COMISSÕES

De Gestão - - - 1.040.879 - 1.040.879

De Depósito - - - 260.220 - 260.220

De Supervisão - - - 37.696 - 37.696

De OpExtrapatrimoniais - - - 2.042 - 2.042

Outras Comissões - - - 896 - 896

3.989.662 6.968.823 10.958.485 1.721.342 - 1.721.342

31-12-2017

SomaNatureza

Juros e Comissões SuportadosPerdas de Capital

31-12-2018 31-12-2017

Impostos indiretos

Pagos em Portugal

    Imposto do selo 142.219 130.976 

142.219 130.976 

Swaps Futuros Opções

de 0 a 1 ano 5.949.229 - - - 5.949.229 

de 1 a 3 anos 17.861.368 - - - 17.861.368 

de 3 a 5 anos 49.688.418 - -6.493.480 - 43.194.938 

de 5 a 7 anos 4.318.690 - - - 4.318.690 

mais de 7 anos 3.748.401 - - - 3.748.401 

81.566.106 - -6.493.480 - 75.072.626 

Montante em 

Carteira (€)

31-12-2018

Extra-Patrimoniais
Maturidades Saldo
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15.  CUSTOS IMPUTADOS 

Os custos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

apresentavam o seguinte detalhe: 

 

 

* Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência. 

 

 

17.  OUTROS 

Terceiros - Ativo 

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estas rubricas têm a seguinte composição:  

 

Swaps Futuros Opções

de 0 a 1 ano - - - - - 

de 1 a 3 anos 13.839.293 - - - 13.839.293 

de 3 a 5 anos 36.049.848 - -30.796.740 - 5.253.108 

de 5 a 7 anos 58.186.220 - - - 58.186.220 

mais de 7 anos 2.151.530 - - - 2.151.530 

110.226.891 - -30.796.740 - 79.430.151 

31-12-2017

Extra-Patrimoniais
Maturidades Saldo

Montante em 

Carteira (€)

Valor % VLGF * Valor % VLGF *

Comissão de Gestão 1.144.643 0,4000% 1.040.879 0,4131%

Comissão de Depósito 286.161 0,1000% 260.220 0,1026%

Taxa de Supervisão 40.957 0,0143% 37.696 0,0149%

Taxa de Majoração 11.668 0,0041% - - 

Custos de Auditoria 2.706 0,0009% 2.706 0,0016%

Outros Custos Correntes - - - - 

1.486.135 1.341.501 

Valor Médio Global do Fundo 286.152.472 260.212.115 

Taxa Encar. Correntes (TEC) 0,5194% 0,5155%

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017

Terceiros - Ativo

Devedores

Operações em Futuros sobre Taxa de Juro

Margem 298.388 583.305 

298.388 583.305 
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Terceiros - Passivo 

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estas rubricas têm a seguinte composição:  

 

 
 

Acréscimos e diferimentos - Ativo 

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estas rubricas têm a seguinte composição:  

 

 

  

31-12-2018 31-12-2017

Terceiros - Passivo

Resgates a pagar a participantes 139.136 129.176 

Comissões a pagar

Entidade Gestora 86.300 108.096 

Entidade Depositária 21.575 26.417 

Autoridade de Supervisão 8.485 7.489 

116.360 142.002 

Outras Contas de Credores

Estado e Outros Entes Públicos

Imposto de selo 32.602 39.292 

Outros Valores a Pagar

Auditoria 1.353 2.706 

33.955 41.998 

289.451 313.176 

31-12-2018 31-12-2017

Acréscimos e Diferimentos - Ativo

Acréscimos de Proveitos

De disponibilidades

Depósitos a prazo e com pré-aviso - 136 

Da carteira de títulos

Obrigacoes diversas 676.085 759.445 

Papel comercial 213 4.228 

Outros fundos públicos equiparados - 355 

676.298 764.164 

Outros acréscimos e diferimentos

Ajustamentos de margem 490 - 

676.788 764.164 
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Acréscimos e diferimentos - Passivo 

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

18. CUSTOS EFETIVOS DE PESSOAL AO SERVIÇO DA SOCIEDADE GESTORA 

Dando cumprimento ao exigido do n.º2 do art.º 161 do RGOIC, apresenta-se de seguida o montante 

total de remunerações do exercício de 2018 suportadas pela Caixagest – Técnicas de Gestão de 

Fundos, S.A.: 

 

 

 

O número de Colaboradores não inclui os Colaboradores cedidos por outras empresas do Grupo, 

cujos respetivos gastos se encontram registados na rubrica “Outros encargos administrativos". 

 

31-12-2018 31-12-2017

Acréscimos e Diferimentos - passivo

Outros acréscimos e diferimentos

 Ajustamentos de margem - 7.020 

- 7.020 

Remunerações fixas:

     Orgão de gestão  430 640

     Empregados 3 603 248

4 033 888

Remunerações variáveis:

     Orgão de gestão  6 300

     Empregados  82 400

 88 700

Nº médio de Colaboradores remunerados:

     Orgão de gestão   4

     Empregados   89

  93
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ANEXO I 

Inventário da carteira de títulos 

 

 

 

Preço de

aquisição

Mais 

valias

menos

 valias

Valor da

carteira

Juros 

corridos
Total

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.1 - Mercado de Bolsa Nacional

1.1.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados

GOVMAD Float 06/22 2.500.000 78.750 - 2.578.750 2.434 2.581.184 

Sub-Total: 2.500.000 78.750 - 2.578.750 2.434 2.581.184 

1.1.3 - Obrigações diversas

VERSE 5 SEN 02/2022 1.343.629 - -13.876 1.329.752 574 1.330.326 

BPSM - TOPS 1S /97 663.004 - -201.837 461.166 749 461.915 

Sub-Total: 2.006.633 - -215.714 1.790.919 1.323 1.792.242 

1.3 - Mercado de Bolsa de Estados Membros UE

1.3.3 - Obrigações diversas

NOSPL 1.125% 05/23 1.098.469 - -4.739 1.093.730 8.273 1.102.003 

BCPPL 0.75% 05/22 2.484.650 43.425 - 2.528.075 11.045 2.539.120 

EDPPL Var.5.375%9/75 1.128.750 - -82.110 1.046.640 42.853 1.089.493 

GALPPL 1% 02/23 2.093.511 - -79.611 2.013.900 18.411 2.032.311 

CXGD 5.75% 06/28 Var 199.480 3.686 - 203.166 5.892 209.058 

GALPPL 4.125% 01/19 3.428.042 - -220.906 3.207.136 123.321 3.330.457 

RWE 2.75% 04/75 1.039.900 - -60.400 979.500 5.425 984.925 

VW Float 07/19 701.050 - -1.463 699.587 53 699.640 

VW Float 07/21 2.400.000 - -42.960 2.357.040 748 2.357.788 

SCBGER 0.75% 10/22 597.894 - -4.692 593.202 937 594.139 

VW Float 06/21 900.000 - -17.559 882.441 41 882.482 

VW 0.75% 06/23 998.990 - -35.760 963.230 4.110 967.340 

SAPGR Float 03/21 2.013.880 - -15.400 1.998.480 - 1.998.480 

VW 0.875% 04/23 1.194.060 - -28.368 1.165.692 7.595 1.173.287 

CMZB Flt .134% 12/20 1.001.010 - -760 1.000.250 104 1.000.354 

SAPGR 0.25% 03/2022 499.145 1.150 - 500.295 75 500.370 

BFCM Float 06/2020 1.800.000 5.220 - 1.805.220 223 1.805.443 

RENAULT Float 08/20 300.000 - -2.025 297.975 94 298.069 

BNP Float 09/22 2.508.750 - -34.125 2.474.625 300 2.474.925 

RENAULT Float 04/21 1.400.000 - -19.936 1.380.064 1.046 1.381.110 

SAFFP Float 06/21 1.500.000 - -7.043 1.492.958 44 1.493.001 

GFCFP Float 06/22 400.000 - -6.756 393.244 1 393.245 

PSABFR 0.625% 10/22 597.006 - -10.950 586.056 853 586.909 

ALDFP Float 11/20 600.000 - -4.332 595.668 67 595.735 

RENAULT Float 01/23 2.000.000 - -106.200 1.893.800 504 1.894.304 

ENGIFP 1.375% Perp 496.880 - -38.890 457.990 4.897 462.887 

SANFP 1% 03/2026 1.494.270 24.825 - 1.519.095 11.753 1.530.848 

BNP Float 05/23 2.000.000 - -55.920 1.944.080 676 1.944.756 

HSBC 0.2% 09/21 1.498.080 - -2.145 1.495.935 978 1.496.913 

CS 1.25% 04/2022 1.209.984 - -1.068 1.208.916 10.767 1.219.683 

F Float 08/20 1.400.000 - -29.344 1.370.656 258 1.370.914 

RBS Float 06/20 1.000.000 - -6.860 993.140 70 993.210 

GSK 0% 08/2020 1.499.370 - -1.785 1.497.585 1.497.585 

LLOYDS Var 0.625% 1.987.280 - -84.140 1.903.140 12.021 1.915.161 

RBS 0.625% 03/22 1.596.160 - -43.504 1.552.656 8.356 1.561.012 

ROLLS 0.875% 05/24 2.482.325 - -66.775 2.415.550 14.204 2.429.754 

RBS Float 09/21 2.000.790 - -29.890 1.970.900 164 1.971.064 

SANSCF Float 01/19 1.500.000 - -15 1.499.985 451 1.500.436 

BBVASM Float 04/22 2.000.000 - -14.520 1.985.480 1.269 1.986.749 

CRUNAV Float 06/2022 2.500.000 - -12.138 2.487.863 260 2.488.123 

SABSM 0.875% 03/2023 1.987.500 - -85.520 1.901.980 14.479 1.916.459 

SANSCF 0.875% 05/23 997.520 - -9.450 988.070 5.178 993.248 
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Inventário da carteira de títulos (cont.): 

 

Preço de

aquisição

Mais 

valias

menos

 valias

Valor da

carteira

Juros 

corridos
Total

AMSSM Float 03/22 700.000 - -7.399 692.601 38 692.639 

SBAB 0.25% 09/2022 994.560 - -2.970 991.590 795 992.385 

ISPIM Float 04/22 1.797.300 - -58.320 1.738.980 2.338 1.741.318 

FCABNK 0.25% 10/20 1.096.172 - -13.112 1.083.060 610 1.083.670 

WINTRE Float 01/24 1.542.225 - -112.449 1.429.776 8.678 1.438.454 

FCABNK Float  06/21 1.000.000 - -34.730 965.270 8 965.278 

ACEIM Float  06223 1.000.000 - -51.890 948.110 80 948.190 

C 1.375% 10/2021 2.281.620 - -23.364 2.258.256 5.470 2.263.726 

C Float 05/21 1.800.000 9.126 - 1.809.126 925 1.810.051 

GS Float 07/2021 2.522.917 - -23.642 2.499.275 3.036 2.502.311 

BAC Float 07/2019 600.000 924 - 600.924 204 601.128 

MS Float 01/22 3.100.000 - -18.042 3.081.958 2.111 3.084.069 

BAC Float 02/22 2.504.520 - -3.295 2.501.225 1.841 2.503.066 

PCLN 0.8% 03/22 1.397.130 16.002 - 1.413.132 9.113 1.422.245 

BAC Float 05/23 3.200.000 - -56.928 3.143.072 2.341 3.145.413 

MS Float 11/22 2.500.000 - -32.575 2.467.425 1.436 2.468.861 

GM Float 05/21 1.203.813 - -40.017 1.163.796 595 1.164.391 

K 0.8% 11/22 1.449.232 7.874 - 1.457.105 1.430 1.458.535 

GE 0.375% 05/22 1.595.888 - -90.736 1.505.152 3.764 1.508.916 

TMO Float 07/2019 501.025 - -955 500.070 - 500.070 

BATSLN Float 08/21 1.500.000 - -31.575 1.468.425 353 1.468.778 

BAC Float 09/21 2.500.000 - -19.175 2.480.825 47 2.480.872 

GS Float 09/23 1.800.000 - -85.158 1.714.842 78 1.714.920 

UPS 0.375% 11/23 498.490 - -3.775 494.715 241 494.956 

C Float 03/23 1.750.000 - -35.823 1.714.178 102 1.714.280 

T Float 0.534% 09/23 511.100 - -17.338 493.763 208 493.970 

NDASS Float 09/21 1.521.390 - -18.240 1.503.150 40 1.503.190 

SCANIA Float 03/21 2.000.000 - -9.440 1.990.560 116 1.990.676 

ELEPOR 4.125% 01/21 1.933.374 7.510 - 1.940.884 70.424 2.011.308 

NOMURA 1.125% 06/20 996.860 14.440 - 1.011.300 6.534 1.017.834 

RENEPL 1.75% 06/23 1.990.740 73.520 - 2.064.260 20.521 2.084.781 

NIBCAP 2.25% 09/19 2.799.616 - -57.523 2.742.093 16.477 2.758.570 

MYL 1.25% 11/20 2.016.817 2.643 - 2.019.460 2.671 2.022.131 

NNGRNV 0.875% 01/23 298.209 2.289 - 300.498 2.539 303.037 

ANNGR 0.75% 01/22 1.298.219 - -871 1.297.348 9.109 1.306.457 

JPM Float 01/20 1.800.000 - -3.299 1.796.701 799 1.797.500 

INTNED 0.75% 03/22 996.680 1.980 - 998.660 6.123 1.004.783 

MYL Float 05/20 1.200.000 - -8.064 1.191.936 233 1.192.169 

RACE 0.25% 01/21 398.228 - -3.472 394.756 959 395.715 

DAIGR Float 01/23 2.008.020 - -60.180 1.947.840 - 1.947.840 

ADNA Float 03/21 703.143 - -4.571 698.572 - 698.572 

BAYNGR 0.625% 12/22 399.088 - -816 398.272 116 398.388 

BAYNGR Float 06/22 600.000 - -4.308 595.692 20 595.712 

ABNANV 0.5% 07/2023 1.690.650 - -2.924 1.687.726 3.912 1.691.638 

INTNED Float 09/23 1.700.000 - -32.164 1.667.836 305 1.668.141 

VW Float 11/24 1.600.000 - -7.456 1.592.544 2.523 1.595.067 

INTNED Float 11/21 1.800.000 828 - 1.800.828 187 1.801.015 

DANBNK 0.875% 05/23 1.494.165 - -47.010 1.447.155 8.055 1.455.210 

SRBANK 0.375% 02/22 1.490.610 5.115 - 1.495.725 5.009 1.500.734 

SCBNOR 0.375% 02/20 400.678 - -18 400.660 1.307 401.967 

MINGNO 0.5% 03/22 2.994.240 3.180 - 2.997.420 12.247 3.009.667 

SCBNOR 0.75% 03/23 695.772 - -1.379 694.393 4.401 698.794 

SPBKPL Float 05/21 1.004.570 - -3.740 1.000.830 288 1.001.118 

SPOLNO Float 09/21 2.000.000 - -2.240 1.997.760 59 1.997.819 

DNBNO 0.375% 11/23 498.690 2.865 - 501.555 247 501.802 

NOKIA 1% 03/21 499.475 4.485 - 503.960 4.000 507.960 

CBSBKF Float 03/21 1.005.180 - -3.995 1.001.185 113 1.001.298 

FREGR 0.875% 01/22 1.399.982 - -3.048 1.396.934 11.243 1.408.177 

FCABNK 1% 11/21 796.520 - -6.112 790.408 1.030 791.438 

GALPPL 3% 01/2021 1.587.680 - -41.555 1.546.125 43.397 1.589.522 

DE Float 09/20 401.840 - -2.636 399.204 399.204 

SUMIBK Float 06/22 2.000.000 - -18.000 1.982.000 138 1.982.138 

MIZUHO Float 04/23 1.000.000 - -13.700 986.300 420 986.720 

MUFG 0.98% 10/2023 600.000 - -342 599.658 1.353 601.011 

NAB Float 04/2021 3.500.000 18.620 - 3.518.620 1.813 3.520.433

WSTP 0.25% 01/22 1.993.660 - -5.680 1.987.980 4.781 1.992.761
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Inventário da carteira de títulos (cont.): 

 

  

Preço de

aquisição

Mais 

valias

menos

 valias

Valor da

carteira

Juros 

corridos
Total

WSTP 0.375% 03/2018 2.189.176 - -14.938 2.174.238 6.826 2.181.064 

ASBBNK 0.5% 06/22 2.795.072 - -8.064 2.787.008 7.863 2.794.871 

BZLNZ 0.5% 05/23 799.184 - -11.024 788.160 2.553 790.713 

BNS 0.375% 04/22 2.296.366 8.464 - 2.304.830 6.380 2.311.210 

BNS FLOAT 10/22 2.037.660 - -27.340 2.010.320 1.379 2.011.699 

PEMEX Float 08/23 1.000.000 - -84.870 915.130 2.084 917.214 

CAFP Float 10/21/19 1.307.150 - -1.521 1.305.629 1.502 1.307.131 

CAFP Float 04/21 800.000 - -2.352 797.648 573 798.221 

SANTAN Float 03/2020 3.001.620 5.190 - 3.006.810 663 3.007.473 

UPS Float 07/2020 1.200.000 3.156 - 1.203.156 291 1.203.447 

DE Float 04/20 1.200.000 - -1.392 1.198.608 78 1.198.686 

JPM Float 01/2020 1.997.800 9.560 - 2.007.360 828 2.008.188 

ABBEY Float 05/2019 697.578 3.269 - 700.847 240 701.087 

GS Float 29/05/2020 2.000.000 - -260 1.999.740 704 2.000.444 

SAPGR Float 04/2020 1.000.000 700 - 1.000.700 - 1.000.700 

MMM Float 05/20 1.600.000 - -416 1.599.584 - 1.599.584 

ARRFP Float 01/2020 1.300.000 4.758 - 1.304.758 1.245 1.306.003 

POHBK Float 03/20 2.998.737 5.043 - 3.003.780 - 3.003.780 

NYKRE Float 09/19 1.800.000 3.132 - 1.803.132 259 1.803.391 

SKYLN Float 04/20 2.505.475 - -1.075 2.504.400 2.760 2.507.160 

AT&T Float 06/19 3.708.928 - -5.820 3.703.108 760 3.703.868 

UCGIM Float 02/2020 1.003.500 - -3.660 999.840 817 1.000.657 

SEB Float 09/2020 1.500.000 6.945 - 1.506.945 99 1.507.044 

ISPIM Float 04/2019 5.606.132 532 - 5.606.664 8.654 5.615.318 

ISPIM Float 06/20 2.795.856 112 - 2.795.968 862 2.796.830 

GE Float 01/2020 1.000.000 - -13.230 986.770 124 986.894 

Sub-Total: 207.135.067 300.568 -2.570.070 204.865.564 654.686 205.520.251 

1.5 - Mercados Bolsa de Estados Nao Membro UE

1.5.3 - Obrigações diversas

AMGN 1.25% 02/22 999.710 21.650 - 1.021.360 10.616 1.031.976 

AXP 0.625% 11/21 1.394.176 17.108 - 1.411.284 959 1.412.243 

MCK 0.625% 08/21 1.498.431 9.264 - 1.507.695 3.519 1.511.214 

F Float 12/21 800.000 - -56.776 743.224 35 743.259 

F Float 11/23 500.000 - -66.760 433.240 270 433.510 

F Float 05/21 2.000.000 - -89.460 1.910.540 304 1.910.844 

UBS Float 09/22 2.100.000 - -18.333 2.081.667 272 2.081.939 

AGN Float 06/19 1.001.020 - -1.850 999.170 27 999.197 

AGM Float 11/20 1.000.000 - -6.070 993.930 44 993.974 

SUMIBK Float 09/20 1.507.620 - -1.425 1.506.195 55 1.506.250 

TACHEM Flt.784 11/22 1.500.000 - -9.780 1.490.220 1.339 1.491.559 

TACHEM Flt.234%11/20 750.000 - -2.100 747.900 200 748.100 

GE Float 05/2020 1.999.000 - -43.320 1.955.680 - 1.955.680 

Sub-Total: 17.049.957 48.022 -295.874 16.802.105 17.642 16.819.747 
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Inventário da carteira de títulos (cont.): 

 

  

Preço de

aquisição

Mais 

valias

menos

 valias

Valor da

carteira

Juros 

corridos
Total

2 - OUTROS VALORES

2.1 - Val. Mobiliários Nacionais não Cotados

2.1.3 - Obrigações diversas

Cetec 88 B - - - - - - 

Tetra Estil 89 - - - - - - 

R Vinicola 88 - - - - - - 

R C Velha 88 2 - - - - - - 

Tx L Correia 87 - - - - - - 

Tx L Correia 88 E - - - - - - 

Tx L Correia 88 F - - - - - - 

Tx L Correia 88 H - - - - - - 

Tx L Correia 88 G - - - - - - 

Turopa 89 - - - - - - 

Vilatextil 88 - - - - - - 

AGEF 90 - - - - - - 

AGEF 91 - - - - - - 

Coimbras  1/91 - - - - - - 

FOC 91 - - - - - - 

GUIMAR 91 - - - - - - 

Turopa 91 - - - - - - 

C.Campo Alegre   /91 - - - - - - 

Copinaq 87 - - - - - - 

Fnacinv 91 - - - - - - 

Ladricer 91 - - - - - - 

Mako Jeans  A/87 - - - - - - 

Mako Jeans  B/87 - - - - - - 

Resopal 91 1 E - - - - - - 

Sointal 92 - - - - - - 

Somec 91 - - - - - - 

ERG 87 - - - - - - 

Sub-Total: - - - - - - 

2.3 - Outros Intrumentos de Dívida

2.3.2 - Papel Comercial

P.COM.UNILEVER 55ªEM 500.000 - - 500.000 23 500.023 

P.C.SOGRAPE 51ª EM. 1.150.000 - - 1.150.000 22 1.150.022 

P.COM.C.AMORIM 14ªEM 500.000 - - 500.000 24 500.024 

P.COM.UNILEVER 55ªEM 500.000 - - 500.000 30 500.030 

P.C.SOGRAPE 51ª EM. 350.000 - - 350.000 8 350.008 

PC AMORIM INV 17 500.000 - - 500.000 44 500.044 

PAP.COM. EDA 27ª EM. 3.000.000 - - 3.000.000 63 3.000.063 

Sub-Total: 6.500.000 - - 6.500.000 213 6.500.213 

Total 235.191.656 427.340 -3.081.658 232.537.338 676.298 233.213.637 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Áuditámos as demonstrações financeiras anexas do Caixagest Obrigações - Fundo de
Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (adiante também designado simplesmente por
Fundo), gerido pela sociedade gestora Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, SÃ.
(adiante também designada simplesmente por Entidade Gestora), que compreendem o
balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 251 880 545 euros e um total
de capital do Fundo de 251 591 094 euros, incluindo um resultado Líquido negativo de
5 104 273 euros), a demonstração de resultados, e a demonstração dos fluxos de caixa
relativas ao ano findo naquela data, e as divulgações que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Caixagest Obrigações —

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações em 31 de dezembro de 2018 e o seu
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento
mobiliário.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISÁ) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos
independentes do Fundo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos
do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram
maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas
matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como
um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas
matérias.

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10V, 1069-211 Lisboa, Registada na conservatória do Registo comercial de
Lisboa, NIp 501 340 467, capital ioo 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de contas inscrita na OROC sob o número 29 e na cMvM sob o número 20161384.

A BDO & Associados, SROc, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.
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Matéria relevante de auditoria Síntese da resposta de auditoria

1. Valorização dos ativos mobiliários

A carteira de títulos corresponde a cerca de 92% Testes de conformidade ao processo de
do ativo, sendo a sua valorização diária importação e registo das cotações diárias dos
determinada pela cotação dos respetivos títulos títulos em carteira. Testes substantivos para
em carteira, representando as menos-valias e validação da valorização dos títulos em carteira e
mais-valias potenciais uma parte significativa dos do cálculo das respetivas mais e menos-valias
custos e proveitos reconhecidos no período. Assim, potenciais, com base nas cotações oficiais.
a verificação das cotações constitui uma área
significativa de auditoria. Os procedimentos
adotados na valorização dos títulos em carteira são
descritos na nota 4 das Divulgações.

2. Cumprimento de regras e limites legais e regulamentares

A confirmação do cumprimento das regras e limites Analisámos os procedimentos e ferramentas de
previstos no Regime Geral dos Organismos de controlo do cumprimento das regras e limites
Investimento Coletivo, nos Regulamentos da CMVM legais e das políticas de investimento do Fundo.
e no Regulamento de Gestão do Fundo assume uma Recalculámos os limites legais e regulamentares e
particular importância na auditoria, com potencial verificámos o impacto de eventuais situações de
impacto na autorização do Fundo e na incumprimento reportadas nesses mapas,
continuidade das suas operações. incluindo a verificação da comunicação!

autorização da CMVM em caso de incumprimento.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão da Entidade Gestora é responsável pela: (i) preparação de demonstrações
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Fundo de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento mobiliário;
(ii) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares; (iii) criação e
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; (iv) adoção
de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e (v) avaliação da
capacidade do Fundo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização da Entidade Gestora é responsável pela supervisão do processo de
preparação e divulgação da informação financeira do Fundo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoáveL é um níveL elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISÁ
detetará sempre uma distorção material quando exista. Ás distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
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razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;

(ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Entidade Gestora do Fundo;

(iii) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade do Fundo para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o
Fundo descontinue as suas atividades;

(v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma
apresentação apropriada;

(vi) comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização
da Entidade Gestora, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as matérias relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

(vii) das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização da Entidade Gestora, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto
quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública;

(viii) declaramos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora que cumprimos os requisitos
éticos relevantes relativos à independência e comunicamos todos os reLacionamentos
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e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência
e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

Á nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014

Nos termos do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:

(i) Fomos nomeados auditores do Fundo, pela Entidade Gestora, para um mandato
compreendido entre 2017 e 2020.

(ii) O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria para
responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido
a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção
materiaL nas demonstrações financeiras devido a fraude.

(iii) Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora
em 8 de março de 2019.

(iv) DecLaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77•0,

n.° 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a
nossa independência face ao Fundo e respetiva Entidade Gestora durante a realização

da auditoria.

(v) Informamos que não prestámos ao Fundo quaisquer serviços distintos da auditoria.

Sobre as matérias previstas no n.° 8 do artigo 161.0 do Regime Geral dos Organismos de
Investimento Coletivo

Nos termos do n.° 8 do artigo 161.° do Regime GeraL dos Organismos de Investimento Coletivo,
aprovado pela Lei n.° 16/201 5, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte:

(i) O adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos
resultados definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento
coletivo;
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(ii) Á adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos
instrumentos financeiros transacionados fora de mercado regulamentado e de sistema
de negociação multilateral e aos ativos imobiliários;

(iii) O controlo das operações com as entidades referidas no n.° 1 do artigo 147.° do
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo;

(iv) O cumprimento dos critérios de valorização definidos nos documentos constitutivos e
o cumprimento do dever previsto no n.° 7 do art.° 161.0 do Regime Geral dos
Organismos de Investimento Coletivo;

(v) O controlo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de
negociação multilateral;

(vi) O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação;

(vii) O cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando
aplicável.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a relatar.

Lisboa, 8 de março de 2019

Joâo Paulo Torres Cunha Ferreira, em representação de
BDO & Associados - SROC
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o 00 20161384)

/—
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