
PROSPECTO SIMPLIFICADO
(actualizado a 26 de Abril de 2012)

Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila

O Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila tem um objectivo de investimento em obrigações
numa percentagem de 75% do seu valor global. A carteira do fundo subjacente a este perfil de
investimento é composta maioritariamente por activos de mercado monetário e de dívida pública e
privada tendo como objectivo central de investimento em acções uma percentagem de 20%. O Fundo
poderá investir em unidades de participação de fundos de investimento imobiliário com o limite de
10% do seu valor liquido global.

Fundo de Pensões Aberto constituído em Portugal em 21 de Novembro de 2006

Evolução da Unidade de Participação
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Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 

Entidade Gestora: Crédito Agrícola Vida – Companhia de Seguros, S.A. (CA VIDA)

Tipo e Duração: Fundo de Pensões Aberto, constituído por tempo indeterminado

Tendo em consideração o regime legal e os objectivos subjacentes aos Fundos de Pensões, o Fundo é
dirigido a investidores com um horizonte de investimento de médio/longo prazo e que procurem
usufruir de benefícios fiscais. O participante no Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila possui
uma moderada tolerância ao risco, procurando estabilidade de retornos numa perspectiva de
médio/longo prazo.

Rendibilidade e Risco Históricos

Taxa Global de Custos (TGC 2011)

Custos    Valor (em €) % VLGF*

Comissão de Gestão Fixa 35.695,49 1,03%

Comissão de Deposito 2.749,64 0,08%

Custos de Auditoria 0 0,00%

Outros custos 167,12 0,00%

TOTAL 38.612,25

Taxa Global de Custos (TGC) 1,12%

Considerando a politica de investimentos, o Fundo autónomo está exposto a diferentes tipos de risco
de investimento, nomeadamente risco de variação do preço dos títulos, risco de taxa de juro, risco de
crédito e risco de câmbio. O fundo autónomo poderá recorrer a instrumentos derivados com o
objectivo de cobertura do risco de investimento.

*média relativa ao período de referência 

Advertências: Os dados que serviram de base ao apuramento da
rentabilidade e riscos históricos são factos passados que, como tal
poderão não se verificar no futuro, porque o valor do investimento
pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia
entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). As rentabilidades
apresentadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito e
excluem comissões de subscrição (2,5%) e reembolso (1%).

Rotação Media da Carteira

Volume de transacções (€) 11.353.697,84

Valor Médio da Carteira (€) 3.456.207,91

Rotação Media da Carteira % 328,5%

Ano Rendibilidade Escalão de Risco

2007 3,63% Médio Baixo

2008 -3,28% Médio Baixo

2009 9,07% Médio Baixo

2010 2,71% Médio Baixo

2011 -2,21% Médio
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Entidades Comercializadoras: As entidades comercializadoras do fundo de pensões são a Crédito Agrícola Vida e as 
Instituições de Crédito do universo Crédito Agrícola (Caixas de Crédito Agrícola Mútuo)



Imputáveis directamente ao participante 

Custos % da Comissão

Comissão de subscrição Máximo 2,5% do valor da entrega

Comissão de transferência Máximo 3,0%

Comissão de Reembolso Máximo 1,0%

Taxa de Supervisão Incluída na comissão de subscrição

Imputáveis directamente ao Fundo

Custos % da Comissão

Comissão de Gestão Fixa 1,25%/ano

Comissão de Depósito 0,08%/ano

Tabela de Custos

Reembolso

Subscrição

Transferência

A subscrição será efectuada pelo valor da unidade de participação que for calculado na primeira
avaliação subsequente à data efectiva de entrega ao fundo de pensões. Deste modo, a ordem de
subscrição será transmitida com desconhecimento do valor da unidade de participação a que será
concretizada.

O participante pode efectuar entregas mensais mínimas de 25€, trimestrais mínimas de 90€,
semestrais mínimas de 180€ e anuais mínimas de 360€.

O pagamento dos benefícios ou o reembolso serão processados logo que a seguradora tiver
recebido os documentos que fundamentem o direito ao seu recebimento. O valor a atribuir às
unidades de participação será referente ao da data de processamento do reembolso.
O participante poderá solicitar o reembolso das unidades de participação resultantes das suas
próprias contribuições nas seguintes condições: a pré-reforma, reforma antecipada, reforma por
velhice e invalidez, morte e ainda em caso de desemprego de longa duração, incapacidade
permanente para o trabalho e doença grave, este últimos três conceitos entendidos nos termos da
legislação aplicável aos planos de poupança reforma.
Se a adesão individual resultar da transferência de uma adesão colectiva, as condições de
reembolso são as que constam no plano de pensões definido no contrato de origem.

O valor das unidades de participação detidas no Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila
pode, a pedido expresso do Participante em caso de Adesão Individual, ou do Associado em caso
de Adesão Colectiva, ser transferido para outra entidade gestora habilitada para o efeito, através
de carta endereçada à Seguradora, acompanhada de cópia do documento onde conste a aceitação
da transferência por outra entidade gestora.
Os Participantes e Associados serão sujeitos a uma comissão de transferência máxima de 3%
sobre o valor das unidades de participação transferidas.
Em caso de transferência para outro fundo de pensões gerido pela CA VIDA, a comissão de
transferência é de 0%.
O valor a atribuir às unidades de participação, para efeitos de transferência, será o referente ao da
data em que a Seguradora efectuar o processamento.

Consulta de outra documentação

Divulgação do Valor da UP
O valor das unidades de participação do Fundo Autónomo é divulgado diariamente junto das
entidades comercializadoras, podendo ser igualmente obtido junto da Entidade Gestora.

O Relatório e contas pode ser obtido, sem encargos e mediante simples pedido, antes e após a
subscrição, junto da Entidade Gestora ou consultado em www.credito-agricola.pt. O Regulamento
de gestão pode ser consultado junto da entidade gestora ou no site www.credito-agricola.pt.

O regime fiscal que a seguir se descreve respeita ao regime fiscal em vigor na data do prospecto e assenta na
interpretação da Crédito Agrícola Vida sobre o mesmo.
Os rendimentos obtidos pelo fundo de pensões estão isentos de tributação. O fundo está também isento do imposto
municipal sobre transmissões onerosa de imóveis, bem como do imposto municipal sobre imóveis. Relativamente à
fiscalidade aplicável aos participantes individuais, as contribuições para fundos de pensões são dedutíveis à colecta de
IRS em 20% dos valores aplicados no respectivo ano, com os seguintes limites que variam por idade e/ou escalão de
rendimento colectável: a) 400€ por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos b) 350€ por sujeito passivo com idade
compreendida entre os 35 anos e os 50 anos c) 300€ por sujeito passivo com idade superior a 50 anos;

Não são dedutíveis à colecta os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data de passagem à reforma. No
momento do reembolso, o valor acumulado das contribuições está isento de tributação e os rendimentos têm uma
tributação reduzida dado que apenas 2/5 do rendimento total será tributado autonomamente em IRS à taxa de 20%, ou
seja, o rendimento será tributado apenas em 8%, se o reembolso for sob a forma de capital. Se o reembolso ocorrer sob
a forma de renda será tributado de acordo com as tabelas de retenção na fonte da Cat. H.
De salientar que o reembolso de entregas com menos de 5 anos, salvo em caso de morte do participante, implica que o
beneficio fiscal com as referidas subscrições fica sem efeito, sendo necessário fazer acrescer à colecta de IRS do ano em
que se efectua o reembolso, das importâncias deduzidas anteriormente, majoradas em 10% por cada ano ou fracção,
decorrido desde aquele em que foi exercido o direito a dedução.

Regime Fiscal

Contactos
Crédito Agrícola Vida – Companhia de Seguros, S.A.
Av. da República, 23, 5º 1050-185 Lisboa Telefone: 21 111 18 00  | Fax: 21 112 92 42

Rendimento colectável
(Em Euros)

Dedução à colecta de IRS 
sobre o valor aplicado

Limite Máximo de 
dedução à colecta

Valor da contribuição anual 
para atingir o limite fiscal

Até 7.410 20% Sem Limite

De 7.410 até 18.375 20% 100€ 500 €

De 18.375 até 42.259 20% 80 € 400 €

De 42.260 até 61.244 20% 60 € 300 €

De 61.244 até 153.300 20% 50 € 250 €

Superior a 153.300 20% 0 €


