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AVISO 
 

Publicação efetuada ao abrigo da alínea d) do nº5 do artigo 4º do Regulamento (EU) 
2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 relativos aos 

fundos do mercado monetário 

 
Fundo CA Monetário – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário 
 
A partir de 19 de junho de 2019 o Fundo CA Monetário assume o tipo de Fundo de Mercado 
Monetário Normal de Valor Líquido Variável, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/1131 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 e na sequência da autorização 
da CMVM. 
 
A partir dessa data o Fundo ficará sujeito às regras previstas no referido regulamento, regras 
estas uniformes em toda a União Europeia, nomeadamente em termos de ativos elegíveis, 
composição da carteira, procedimentos de avaliação interna da qualidade de crédito dos 
ativos em que o Fundo investe e procedimentos em matéria de testes de esforço que 
identifiquem possíveis acontecimentos ou futuras alterações nas condições económicas que 
possam ter efeitos desfavoráveis para o Fundo. 
 
Passará a estar disponível, com periodicidade semanal, no site www.imga.pt, uma factsheet 
sobre o Fundo que incluirá informação sobre a estrutura da carteira por maturidade, o perfil 
de crédito dos ativos do Fundo, a maturidade média ponderada e a duração média ponderada 
do Fundo e as 10 maiores aplicações do Fundo. 
 
Toda a documentação referente ao Fundo encontra-se à disposição dos participantes junto 
da entidade gestora, do seu banco depositário e da sua entidade comercializadora, a Caixa 
Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL. 
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