Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos Participantes sobre este Fundo. Não é material promocional. Estas informações são
obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento neste Fundo. Aconselha-se a leitura do documento para que
possa decidir de forma informada se pretende investir.
FUNDO DE PENSÕES ABERTO PPR MDS EQUILÍBRIO
O Fundo de Pensões PPR MDS EQUILÍBRIO é gerido pela SGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Objetivos e Politica de Investimento
Prevê-se a utilização de diversas classes de ativos, de forma a aproveitar o potencial de valorização de investimentos com perfis de rentabilidade e risco
diferenciados e com uma baixa correlação entre si.
O quadro seguinte apresenta a estratégia seguida pelo Fundo em matéria de afetação de ativos.
Outras informações:

 Os OIC ou OII a utilizar serão organismos especializados numa determinada classe de ativos,

pelo que investem pelo menos 2/3 no tipo de ativos que os identifica. O comissionamento
máximo suportado será de 3% (encargos na subscrição de outros Fundos).
 Preferencialmente, o investimento não deverá ter um período de permanência inferior a 5
anos.
 O Fundo não tem garantia de rendimento mínimo nem de capital.

Classe de Ativos

Exposição
Mínima

Máxima

Titulos de Rendimento Fixo

50%

95%

Títulos de Rendimento Variável

0%

30%

Investimentos Alternativos

0%

10%

Liquidez

0%

20%

Condições de Movimentação
Subscrição
As subscrições serão efetuadas ao primeiro valor apurado para a Unidade de Participação após a data de subscrição.
Para as subscrições por Sistema Débito Direto existe um montante mínimo de 50€, cuja periodicidade pode ser mensal, trimestral, semestral, ou anual. Nas
restantes subscrições não existe montante mínimo.
Reembolso
O Participante pode exigir o reembolso das Unidades de Participação, numa das situações previstas no Decreto-Lei n.º 158/2002:
 Situações previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º:
a) Reforma por velhice, aplicável igualmente ao seu cônjuge no caso de o PPR ser um bem comum;
b) Desemprego de longa duração, aplicável igualmente a qualquer membro do seu agregado familiar;
c) Incapacidade permanente para o trabalho, aplicável igualmente a qualquer membro do seu agregado familiar;
d) Doença grave, aplicável igualmente a qualquer membro do seu agregado familiar;
e) A partir dos 60 anos de idade, aplicável igualmente ao seu cônjuge no caso de o PPR ser um bem comum;
f) Frequência ou ingresso em curso do ensino profissional ou do ensino superior, aplicável igualmente a qualquer membro do seu agregado familiar
(apenas para entregas efetuadas até 31 de dezembro de 2005);
g) Pagamento de prestações de contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinado à habitação própria e permanente.
O reembolso ao abrigo das alíneas a), e), f) e g) só se pode verificar quanto a entregas relativamente às quais já tenham decorrido 5 anos após as respetivas
datas de aplicação pelo Participante. No entanto, decorrido que esteja o prazo de 5 anos no que diz respeito à primeira entrega, o Participante pode exigir
o reembolso da totalidade das Unidades de Participação, se o montante das entregas efetuadas na primeira metade da vigência do plano representar, pelo
menos, 35% da totalidade das entregas.
As condições referidas no parágrafo anterior aplicam-se igualmente às situações de reembolso das alíneas b) a d), nos casos em que o sujeito em cujas
condições pessoais se funde o pedido de reembolso se encontrasse, à data de cada entrega, numa dessas situações.
Sem prejuízo do referido nos parágrafos anteriores, os reembolsos efetuados ao abrigo das situações acima referidas ficam sujeitos aos limites e condições
definidos na Lei em vigor.
O disposto dos parágrafos anteriores não invalida que as entregas com permanência inferior a 5 anos possam ficar sujeitas às consequências fiscais previstas
nos n.os 4 e 5 do artigo 21.o do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
 Fora das situações previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º:
A qualquer momento, ficando sujeito às consequências fiscais previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e à aplicação da
comissão de reembolso contratada e respetivos impostos.
Os Beneficiários definidos em cláusula beneficiária, ou na sua ausência os Herdeiros Legais, podem solicitar o reembolso das Unidades de Participação em caso de
morte do Participante. Por morte do cônjuge do Participante, e no caso de o PPR ser um bem comum, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais herdeiros
o reembolso da quota-parte respeitante ao falecido.
Modalidades de pagamento de benefícios: recebimento total ou parcial, de forma periódica ou não, ou em forma de pensão vitalícia mensal ou, ainda, ambos.
Transferência
O Participante poderá transferir o valor, total ou parcial, das Unidades de Participação por si detidas no Fundo para outro PPR ou PPR/E, devendo o pedido de
transferência ser apresentado por escrito com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data pretendida para a sua realização. A transferência farse-á entre Fundos e Entidades Gestoras.
Processamento de Reembolsos e Transferências
O reembolso ou transferência é efetuado nos 10 dias úteis após a data em que o pedido se encontra completo, ao valor da Unidade de Participação nesta data.
Regime Fiscal (sujeito à lei vigente)
Na esfera do Participante, no momento da Subscrição
Os montantes investidos podem ser deduzidos à coleta em sede de IRS em 20% dos mesmos no respetivo ano, por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos
cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens nos termos e limites definidos anualmente no Orçamento de Estado. Após a data de passagem à reforma
não se verifica este benefício.
O montante investido corresponde ao valor da entrega depois de deduzida a comissão de subscrição contratada e respetivos impostos.
Na esfera do Participante, no momento do Reembolso
A tributação sobre os rendimentos no momento do reembolso é feita consoante o enquadramento do mesmo nas situações previstas no Decreto-Lei n.º 158/2002:
 Situações previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º:
Para entregas efetuadas até 31.12.2005: tributação de 4% (isenção de 4/5 da matéria coletável)
Para entregas efetuadas a partir de 01.01.2006: tributação de 8% (isenção de 2/5 da matéria coletável)
 Fora das situações previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º:
A tributação é aplicada em função do tempo de permanência da entrega:
Menos de 5 anos

De 5 a 8 Anos

Mais de 8

21,5%

17,2%

8,6%

Caso o reembolso ocorra sob a forma de renda, o rendimento será tributado de acordo com as tabelas de retenção na fonte (Categoria H) em vigor.

Perfil de Risco e de Remuneração
Baixo Risco

Elevado Risco

Remuneração
potencialmente mais baixa

1

2

3

Remuneração
potencialmente mais alta

4

5

6

7

Advertências ao Participante:
Não existe garantia de capital nem de rendimento;
Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do
perfil de risco futuro do Fundo;
A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao
longo do tempo;
A categoria de risco mais baixa não significa que se trate de um
investimento isento de risco.

Para efeitos de investimento, o Fundo está sujeito aos seguintes riscos:
Risco de capital – risco de perda da totalidade do capital investido;
Risco de crédito – risco de incapacidade do reembolso do capital investido, por
parte do Fundo em virtude da falência ou insolvência do emitente;
Risco de liquidez – risco de ter de esperar (custo de oportunidade) ou de
incorrer em perdas (por venda do ativo a um preço inferior ao que seria o seu
real valor económico expectável) para converter um dado ativo em moeda;
Risco cambial – risco de impactos negativos na rentabilidade do Fundo por
movimentos adversos nas taxas de câmbio;
Risco de taxa de juro - risco de impactos negativos na rentabilidade do Fundo
por movimentos adversos nas taxas de juro;
Risco de mercado – risco de o valor de mercado de um determinado ativo ou
instrumento financeiro ter um impacto negativo na rentabilidade do Fundo por
movimentos adversos nos mercados financeiros;
Risco regulamentar e fiscal – risco de alterações relevantes da legislação
aplicável, incluindo a legislação fiscal e das demais normas aplicáveis, com
impacto negativo sobre a rentabilidade do Fundo.

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.
As comissões de subscrição, transferência e reembolso correspondem a
montantes máximos. Em alguns casos o Participante poderá pagar
Encargos cobrados ao Participante antes e/ou depois do seu investimento
menos, devendo essa informação ser confirmada junto das entidades
comercializadoras.
Enc argos de subsc riç ão
0%
A Taxa de Encargos Correntes (TEC) refere-se ao ano que terminou em
Enc argos de transferênc ia
0%
2017. O valor poderá variar de ano para ano.
Enc argos de reembolso
Até 2%
Este exclui, nomeadamente:
- Comissão de gestão variável;
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
- Custos de transação, exceto no caso de encargos de
investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento
subscrição/reembolso
cobrados
ao
Fundo
aquando
da
Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano
subscrição/reembolso de Unidades de Participação de outro Fundo.
Sobre os encargos e comissões cobrados incidirá imposto de selo à taxa de
Taxa de enc argos c orrentes
n.d.
4%, de acordo com a legislação em vigor.
Encargos cobrados ao Fundo em condições especificas
Comissão de gestão variável

0%

Para mais informações sobre encargos, consulte o Regulamento de
Gestão do Fundo disponível em www.sgf.pt

Rendibilidades Históricas
Por se tratar de um Fundo constituído apenas em 22.12.2017, não existem dados Históricos de rendibilidade e risco. A taxa de rentabilidade em 2018 foi de -7,15%.
Advertência:
As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.
As rentabilidades divulgadas são brutas de comissão de subscrição, reembolso e transferência (ver tabela dos encargos cobrados ao Participante), e
foram obtidas apenas por quem manteve o investimento durante a totalidade do período mencionado.
A rentabilidade depende do regime fiscal em vigor.

Informações Práticas
Entidade Gestora
Consultores de Investimento

SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Rua Laura Alves, 12 - 2º Dto., 1069-171 Lisboa. Tel: 213 240 640
A Sociedade Gestora não recorre a consultores externos para a gestão do Fundo

Bancos Depositários

Banco de Investimento Global, com sede na Avenida 24 de Julho, 74-76, em Lisboa

Provedor dos Participantes e
Beneficiários

Dr. Francisco Medeiros Cordeiro, com sede na Calçada Nova de S. Francisco, 10 - 1º,1200-300 Lisboa. Tel: 213 431 045 Fax:
213 420 305

Auditor

PKF & Associados – SROC, Lda. (Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o nº 20160434), com sede no Edifício Atrium
Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 – 4º Piso, Letras H e O, 1050-094 Lisboa. Tel: 213 182 720

Autoridade de Supervisão

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) – Supervisão Prudencial - www.asf.com.pt

Locais e meios de comercialização

A lista de entidades comercializadoras poderá ser consultada no Regulamento de Gestão do Fundo ou em www.sgf.pt
A informação adicional à constante do presente documento, nomeadamente o Regulamento de Gestão do Fundo, o Relatório
e Contas anual, e o valor da cotação da Unidade de Participação poderão ser obtidos junto da Entidade Gestora sem
quaisquer encargos, ou através do site www.sgf.pt

Obtenção de Informação Adicional
Condições de Exercício dos
Direitos de Renúncia e Resolução

Na qualidade de pessoa singular, o Participante dispõe de um prazo de 30 dias a contar da data da adesão individual ao
Fundo para renunciar aos efeitos do contrato, mediante comunicação escrita dirigida à SGF em suporte papel ou outro
suporte duradouro

Autorização, Constituição e
Duração

Autorizado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões em 29.12.2016 e constituído em 22.12.2017, por
tempo indeterminado

A SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. pode ser responsabilizada com base nas declarações constantes no presente documento,
nomeadamente as que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Regulamento de Gestão do Fundo de
Pensões.
A legislação fiscal do Estado-Membro de origem do Fundo pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do Participante.
A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 31.12.2018.

