
 
 

Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de Fundo de Pensões Aberto de Adesão 
Individual 

 

O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos Participantes sobre o Fundo abaixo indicado. Não é material promocional. 

Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento no mesmo. Aconselha-se a 

leitura do documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir. 

CAIXA REFORMA VALOR 
FUNDO DE PENSÕES ABERTO CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS EFECTUADAS POR PESSOAS SINGULARES 

Este Fundo é gerido pela CGD Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., integrada no Grupo Caixa Geral de 
Depósitos  

 

 

 
Objetivo e Política de Investimento  
 

Objetivo e Política de Investimento 
 
O objetivo do Fundo é o financiamento de complementos de reforma. A sua Polí-
tica de Investimento é dinâmica, tendo por objetivo potenciar a valorização dos 
investimentos e maximização do capital, através de uma estratégia de maior ex-
posição ao mercado acionista, baseando-se a gestão da carteira no seguinte ben-
chmark central e limites de investimento para cada classe de ativos: 

Classes de Activos 
Benchmark Central 

(%) 
Intervalos Permitidos 

(%) 

Obrigações 50 30 – 70 

Taxa Fixa  25 0 – 40 

Taxa Variável  25 0 – 40 
Ações  30 10 – 50 

Imobiliário  15 0 – 30 

Investimento Direto 5 0-30 

Investimento Indireto 10 0-30 
Investimentos Alternativos  0 0 – 10 

Liquidez  5 0 – 25 

Total 100 - 

Os intervalos definidos para as aplicações do Fundo poderão ser incumpridos se 
essa violação for efetuada de forma passiva, designadamente por (des)valoriza-
ção de ativos financeiros ou entradas e saídas de capital, ou for justificada por 
uma elevada instabilidade dos mercados financeiros, devendo a mesma ser deli-
mitada num período de tempo razoável. 
As obrigações incluem títulos representativos de dívida emitidos por entidades pú-
blicas ou privadas e unidades de participação de fundos de investimento mobiliário 
cuja Política de Investimento seja constituída maioritariamente por obrigações. As 
obrigações adquiridas deverão ter um rating mínimo de Investment Grade ou equi-
valente. Poderá no entanto existir, até ao limite de 10% da carteira total, o inves-
timento em obrigações de rating inferior a Investment Grade.  
Para além das ações detidas de forma direta, a classe de ações inclui warrants e 
obrigações convertíveis, bem como instrumentos que confiram o direito à subscri-
ção das mesmas ações tais como obrigações e unidades de participação em fun-
dos de investimento mobiliário constituídos maioritariamente por essas ações.  
A classe de imobiliário inclui aplicações em terrenos e edifícios, créditos decorren-
tes de empréstimos hipotecários, ações de sociedades imobiliárias e unidades de 
participação em fundos de investimento imobiliário, em fundos de fundos de in-
vestimento imobiliário ou em quaisquer outros organismos de investimento cole-
tivo que invistam maioritariamente, de forma direta ou indireta, em ativos imobiliá-
rios. 
Poderá investir em organismos de investimento alternativos dentro dos seguintes 
limites: 
(a) As aplicações em organismos de investimento alternativos de índices, que não 
façam uso do efeito de alavancagem, não poderão ultrapassar 30% do valor global 
do Fundo;  
(b) As aplicações em organismos de investimento coletivo não harmonizados que 
se enquadrem no âmbito da alínea e) do n.º 1 do artigo 50.º da Diretiva n.º 
2009/65/CEE, de 13 de julho, alterada pela Diretiva n.º 2010/78/EU, de 24 de no-
vembro, pela Diretiva n.º 2010/61/EU de 8 de junho e pela Diretiva 2013/14/EU de 
21 de maio não poderão representar mais que 30% do valor global do Fundo; 
(c) As aplicações em outros organismos de investimento alternativos não poderão 
ultrapassar 10% do Fundo. 
A classe de investimentos alternativos inclui aplicações, cujo objetivo é obter ren-
dimentos positivos, estáveis e independentes das direções dos mercados finan-
ceiros. Utilizam para atingir estes objetivos diferentes estratégias de investimento, 
nomeadamente Fundos de Retorno Absoluto, via investimento direto ou fundo de 
fundos (nas classes de ações, obrigações, moeda e matérias-primas), Fundos de 
Private Equity, Fundos de Private Debt, Fundos de Infraestruturas e Fundos de 
Matérias-primas.  
 

A classe liquidez inclui instrumentos do mercado monetário vocacionados para 
a gestão de tesouraria cujo prazo de vencimento residual é inferior a 18 meses 
(ex: Depósitos à ordem, depósitos a prazo, certificados de depósito e papel 
comercial). O limite máximo de exposição a esta classe poderá ser excedido 
em condições especiais de mercado, e sempre o mesmo vise rentabilizar as 
aplicações de curto prazo, através de uma gestão ativa. 
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados para cobertura do 
risco e para prossecução de outros objetivos de adequada gestão do seu pa-
trimónio nos termos e limites definidos na lei e nas normas regulamentares da 
ASF e na sua Política de Investimento. O Fundo poderá, designadamente, 
transacionar contratos de futuros e opções sobre índices ou sobre valores mo-
biliários individuais, poderá 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 utilizar “credit default swaps”. A exposição resul-
tante de instrumentos derivados, considerada conjuntamente com a exposição 
resultante dos ativos em carteira, terá que respeitar os limites de exposição 
estabelecidos. Adicionalmente, no caso dos produtos derivados serem utiliza-
dos no âmbito de uma gestão agregada dos riscos afetos aos ativos ou res-
ponsabilidades do Fundo, o acréscimo da perda potencial máxima resultante 
da sua utilização não poderá exceder, a todo o momento, 20% da perda po-
tencial máxima a que, sem a utilização desses produtos, a carteira do Fundo 
estaria exposta. 
O limite de exposição a valores mobiliários que não se encontrem admitidos à 
negociação em mercados regulamentados é de 15% do valor global da carteira 
do Fundo. 
O conjunto das aplicações expressas em moedas que não o Euro, sem cober-
tura cambial, não pode representar mais que 30% do valor global da carteira 
do Fundo.  

A taxa máxima de comissionamento suportada pelo Fundo em cada Orga-
nismo de Investimento Coletivo em que invista será no máximo de 2%. 

A Política de Investimento do Fundo não estabelece qualquer rendimento mí-
nimo garantido. 

Subscrição 

A adesão ao Fundo concretiza-se mediante a celebração de um contrato e 
pode revestir a forma de adesão individual ou adesão coletiva.  

A adesão individual ao Fundo efetua-se através da subscrição inicial de unida-
des de participação por Contribuintes. Os Planos de Pensões a financiar atra-
vés da adesão individual ao Fundo terão de ser obrigatoriamente de contribui-
ção definida. Em caso de adesão individual, a titularidade das unidades de 
participação cabe aos Participantes. 

A adesão coletiva ao Fundo efetua-se através da subscrição inicial de unida-
des de participação pelos Associados. Os Planos de Pensões a financiar, atra-
vés da adesão coletiva ao Fundo, podem ser de contribuição definida, de be-
nefício definido ou mistos, podendo ainda ser contributivos. Em caso de ade-
são coletiva, a titularidade das unidades de participação cabe ao Associado, a 
menos que o Plano de Pensões financiado por este determine o contrário. As 
pessoas coletivas poderão celebrar, simultaneamente, um Contrato de Adesão 
individual e um Contrato de Adesão coletiva.  

Com a assinatura do Contrato de Adesão os Contribuintes pessoas singulares 
dão o seu acordo escrito ao Regulamento de Gestão do Fundo e ao Plano de 
Pensões, e conferem um mandato à CGD Pensões para realizar todas as ope-
rações inerentes à gestão e administração do Fundo. 

Tendo em linha de conta a exposição a ações do Fundo, conforme descrito na 
sua Política de Investimento, os Contribuintes pessoas individuais poderão ce-
lebrar igualmente uma adesão individual ao Fundo de Pensões “Caixa Re-
forma Activa”, Fundo com uma exposição inferior a ações e/ou ao Fundo de 
Pensões “Caixa Reforma Prudente”, Fundo sem exposição a ações, ambos 
geridos pela CGD Pensões, tendo em vista a realização de contribuições para  



os vários Fundos, por forma a obterem, através da combinação do investimento 
nos mesmos, um perfil de investimento mais adequado ao perfil de risco global a 
que pretendem estar expostos.  
O Fundo é representado por unidades de participação, as quais poderão ser intei-
ras ou fracionadas. A subscrição de unidades de participação será efetuada ao 
último valor da unidade de participação conhecido e divulgado na data de subs-
crição. O número de unidades de participação subscritas resulta do quociente en-
tre o valor da contribuição efetuada e o valor da unidade de participação. Será 
ainda cobrada, adicionalmente, uma comissão de subscrição sobre o valor das 
contribuições efetuadas no máximo de 5%. Esta comissão não se aplica aos va-
lores entregues por transferências de outros Fundos de Pensões geridos pela 
CGD Pensões. 

Reembolso 

Os Participantes poderão exigir o reembolso das unidades de participação nos 
termos das condições estabelecidas nos Planos de Pensões, na lei e nas normas 
em vigor. O reembolso será feito pelo último valor da unidade de participação co-
nhecido à data em que a CGD Pensões efetuar o respetivo pagamento, deduzido 
da comissão de reembolso (ver Tabela de Encargos) e da tributação aplicável. A 
CGD Pensões procederá ao pagamento do valor do reembolso, num prazo má-
ximo de 30 dias a contar da data em que se reúnam todas as condições para a 
efetivação da transferência, nomeadamente a receção dos documentos necessá-
rios à prova das situações que originem o direito ao acesso aos benefícios previs-
tos no Plano de Pensões.  

Transferência 

Para outros Fundos: O Participante poderá ordenar a transferência de unidades 
de participação do Fundo para outro fundo de pensões, independentemente de 
ser ou não gerido pela CGD Pensões. O pedido de transferência será formulado  

por escrito e, nos casos em que a legislação em vigor assim o exija, a efetiva-
ção da transferência terá que ser previamente autorizada pela ASF. 

A transferência far-se-á diretamente entre fundos e entre Entidades Gestoras, 
e quando tal for aplicável, ao valor que cada unidade de participação tiver à 
data da conversão. A CGD Pensões procederá à efetivação da transferência 
num prazo máximo de 30 dias a contar da data em que se reúnam todas as 
condições para a mesma, nomeadamente a receção dos documentos exigidos 
por lei. Sobre o valor será cobrada uma comissão de transferência, no máximo 
de 5% do valor a transferir. 

As alterações ao Regulamento de Gestão do Fundo de que resulte um au-
mento das comissões, uma alteração substancial à Política de Investimento ou 
a transferência da gestão do Fundo para outra Entidade Gestora serão notifi-
cadas individualmente aos Participantes, sendo-lhes conferida a possibilidade 
de transferirem, sem encargos e no prazo de 15 dias a contar do envio daquela 
comunicação, o valor correspondente às suas unidades de participação para 
outro fundo de pensões. 

De outros Fundos: O Participante poderá, no momento da adesão ou posteri-
ormente, solicitar a transferência de valores que detenha, em outros fundos de 
pensões ou outros instrumentos que visem o financiamento de uma pensão de 
reforma, para a sua Adesão Individual ao Fundo, desde que tal seja permitido 
pelo veículo de origem desses valores e que sejam cumpridos os requisitos 
estabelecidos para o efeito. Os montantes transferidos ficarão sujeitos à legis-
lação aplicável aos fundos de pensões, bem como às condições estabelecidas 
no Regulamento de Gestão e no Contrato de Adesão Individual do Fundo. 

Período mínimo de investimento recomendado 

Recomenda-se a manutenção do investimento por um período mínimo de 5 
anos. 

 
Perfil de risco e de remuneração  
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador sintético: 

 Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil 
de risco futuro do Fundo,  

 A categoria de risco e de remuneração indicada não é garantida e pode 
variar ao longo do tempo,  

 A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento 
isento de risco, 

 O fundo apresenta-se na categoria 4, tratando-se de um fundo que investe 
em obrigações e ações, a categoria de risco e de remuneração obtida ba-
seia-se na dispersão histórica das rendibilidades observadas. 

Riscos materialmente relevantes para o Fundo: 

 Risco de crédito - risco de investir em obrigações com risco de crédito no-
meadamente, risco de descida das cotações devido à degradação da quali-
dade de crédito do emitente dos ativos, risco associado à possibilidade de 
ocorrer incumprimento por parte dos emitentes dos ativos; 

 
 Risco liquidez - as obrigações onde o Fundo investe tem um nível re-
duzido de liquidez; 

 Risco de taxa de juro - risco de variação da cotação das obrigações que 
compõem a carteira do Fundo, a qual depende da evolução das taxas de 
juro de curto e longo prazo. Assim, o Fundo está dependente das expec-
tativas de crescimento económico, evolução das taxas de inflação e de 
condução da política monetária; 

 Risco cambial - risco de investir em moeda estrangeira ou em ativos 
denominados em moeda estrangeira. A apreciação do euro face a essas 
moedas traduz-se numa perda de valor desses ativos; 

 Risco fiscal - uma alteração adversa do regime fiscal poderá diminuir 
os rendimentos pagos; 

 Risco derivados - risco associado à utilização de instrumentos e pro-
dutos financeiros derivados, nomeadamente o risco pelo facto de terem 
sido utilizados instrumentos derivados e desta forma se ter aumentado 
ou diminuído a exposição a um determinado ativo; 

 Risco mercado imobiliário - resulta da variação dos preços dos imó-
veis; qualidade e diversificação da carteira de imóveis; sectores de ativi-
dade económica; localização geográfica e qualidade dos inquilinos, 
quando se tratar de investimento para arrendamento. 

 Riscos Operacionais - o Fundo está exposto ao risco de perdas resul-
tantes de falhas de processos, pessoas e sistemas de informação ou as 
decorrentes de eventos externos. 

 

Encargos  
 

 

Os encargos suportados pelo participante são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do Fundo, incluindo custos de comercialização e 
distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento. 
 

Encargos cobrados ao Participante antes ou depois do seu investimento 

Encargos de subscrição1 Máximo 5% 

Encargos de transferência Máximo 5% 

Encargos de reembolso Máximo 5%  

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser 
investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento. 

Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano 

Taxa de Encargos Correntes 1,4594% 

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais 

Comissão de gestão variável nenhum  
1 não se aplica a valores entregues por transferências de outros Fundos Pensões 
geridos pela CGD Pensões. 

Os encargos de subscrição, transferência, resgate e reembolso cor-
respondem a montantes máximos. Em alguns casos o Participante poderá 
pagar menos, devendo essa informação ser confirmada junto das entida-
des comercializadoras. 

A taxa de encargos correntes (TEC) refere-se ao ano que terminou em 
2017. O valor pode variar de ano para ano. Este exclui, nomeadamente: 

- comissão de gestão variável, 

- custos de transação exceto no caso de encargos de subscrição/resgate 
cobrados ao Fundo aquando a subscrição/resgate de unidades de partici-
pação de outro Fundo. 

 

Para mais informações sobre encargos, consulte o regulamento de 
gestão do Fundo, disponível em www.cgdpensoes.pt  

Baixo Risco 
 
Remuneração potencialmente 
mais baixa 

inferior 

Elevado Risco 
 

Remuneração potencialmente 

mais elevada 

http://www.cgdpensoes.pt/


 
Rentabilidades históricas 
 

  

 

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não cons-
tituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades 
de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de 
risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco máximo). 

Os resultados anteriores são apresentados após a dedução dos en-
cargos cobrados ao Fundo. Não incluindo comissões de subscrição e 
resgate. 

O Fundo iniciou a sua atividade a 2 de dezembro de 2005. 

A moeda referência para o cálculo dos resultados anteriores foi o 
Euro.  

 
Informações práticas  
 

Entidades Comercializadoras: Caixa Geral de Depósitos S.A., através da sua rede de agências ou, para situações de reforço do investimento de 
contratos já existentes, no serviço telefónico Caixadirecta através da linha telefónica (707242424). 

Podem ser obtidas informações adicionais sobre o Fundo, incluindo o regulamento de gestão e relatórios e contas, bem como o valor das unidades 
de participação, nos locais e meios de comercialização do Fundo de Pensões. 

Nos 30 dias a contar da data da adesão individual ao presente fundo, pode o contribuinte, que não seja uma pessoa coletiva, renunciar aos efeitos do 
contrato. A comunicação de renúncia deve ser dirigida à CGD Pensões através de carta assinada pelo contribuinte e enviada para a sede daquela por 
correio registado. O exercício do direito de renúncia determina a resolução do presente contrato de adesão individual, extinguindo todas as obriga-
ções dele decorrente, com efeitos a partir da celebração do mesmo, havendo lugar à devolução do valor das unidades de participação à data da 
devolução ou, no caso de ter sido prestada qualquer garantia de rendimento, o valor das contribuições pagas. A entidade gestora tem direito a um 
montante igual à comissão de subscrição, revertendo para o fundo a parte dos custos de desinvestimento que aquela tenha comprovadamente su-
portado e que excedam a referida comissão de subscrição, ou a sua totalidade, se esta não tiver sido cobrada. 

A legislação fiscal portuguesa pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor. 

Entidade gestora: CGD Pensões: Av. João XXI, 63 1000-300 Lisboa; Tel: 217905436; Fax: 217905498; Email: cgdpensoes@cgd.pt  

Provedor dos Participantes e Beneficiários; Francisco de Medeiros Cordeiro: Cç. Nova de S. Francisco n.º 10 - 1º 1200-300 Lisboa; Tel: 213431045; 
Fax: 213420305; Email: provedor@apfipp.pt  

Banco Depositário: Caixa Geral de Depósitos S.A. Avenida João XXI, nº 63, 1000-300 Lisboa 

Auditor: Ernst & Young Audit & Associados - SROC S.A., Avenida da República 90 -6º, 1600-206 Lisboa  

Entidade subcontratada para a gestão dos ativos que integram a carteira do Fundo, com exceção dos ativos de investimento imobiliário direto:  

Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos S.A., Av. João XXI, 63 1000-300 Lisboa 

 

O Fundo foi autorizado em 2005-07-19 e constituído em 2005-12-02, com duração indeterminada. 

O Fundo encontra-se sujeito à supervisão da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões: www.asf.com.pt ; Tel: 217903100 / 
800201920 e da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: www.cmvm.pt ; Tel: 213177000, no que diz respeito aos deveres relativos à 
comercialização e à informação que deve ser prestada. 

A CGD Pensões está autorizada e encontra-se sujeita à supervisão da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 15 de maio de 2018. 
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