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TIPO / DURAÇÃO FUNDO DE PENSÕES / Indeterminada 
CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 11/05/2009 em Portugal 
ENTIDADE GESTORA ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões S.A. / Grupo BES 
CONSULTORES DE INVESTIMENTO Não existem consultores de investimento para o Fundo 
BANCO DEPOSITÁRIO Banco Espírito Santo 

PROVEDOR 
Dr. Francisco José Correia de Matos de Medeiros Cordeiro  
Morada:  Calçada Nova de S. Francisco, 10 – 1º 1200-300 Lisboa  
Telefone:  +351.21.343.10.45 / Telefax:  +351.21.342.03.05 / E-mail:  provedor@apfipp.pt  

AUDITOR DO FUNDO KPMG & ASSOCIADOS – Soc. de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 
AUTORIDADES de SUPERVISÃO Instituto de Seguros de Portugal ; Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 
  

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
 
A política de investimento do Fundo tem como principal objectivo a maximização do retorno potencial das aplicações do fundo a médio e a longo prazo. 
O Fundo manterá investido um mínimo de 35% do seu património em obrigações. 
O Fundo poderá ainda investir:  

a) um máximo de 20% do seu património em papel comercial; 
b) um máximo de 10% do seu património em fundos de investimento imobiliário 

Com o objectivo de se aumentar a eficiência dos investimentos do Fundo, é permitido o investimento até 10% em fundos alternativos, nomeadamente 
nos compartimentos pertencentes ao SICAV “Caravela Fund” ou qualquer outro fundo não harmonizado que venha a ser constituído e/ou gerido por 
entidades em relação de grupo com a Entidade Gestora 
Por princípio, o Fundo efectua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em divisas que não o euro, pelo que não existirá risco 
cambial relevante nas suas aplicações. Poderá no entanto não realizar tais operações se a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados 
cambiais assim o justificar. 
 
RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
 
No âmbito da política de investimento, o risco de maior expressão ao qual o Fundo está exposto é o risco de taxa de juro. 
O fundo poderá ficar exposto ao risco cambial. 
 
PERFIL DO PARTICIPANTE 
 
O fundo adequa-se a investidores cujo objectivo é a canalização das poupanças numa perspectiva de longo prazo, como complemento de reforma, 
usufruindo de uma atractiva poupança fiscal, quer do fundo quer do participante. 
 
EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EUROS  

 
Não Aplicável, dado o Fundo não ter histórico. 

 
RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
 

Não Aplicável, dado o Fundo não ter histórico. 
 
TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
 
Tabela de custos imputados ao Fundo durante o ano de 200_   Rotação média da Carteira no período de 200_ 

CUSTOS VALOR (Eur) % VLGF (1)   Volume de Transacções --- 
Comissão de Gestão     Valor Médio da Carteira --- 
         Componente Fixa --- ---   Rotação Média da Carteira (%) --- 
         Componente Variável --- ---     
Comissão de Depósito --- ---  
Auditoria --- ---  
Outros --- ---  
TOTAL ---   
TAXA GLOBAL DE CUSTOS  (TGC)  ---  

NOTA: Em virtude de não existir informação disponível sobre os 
custos indirectamente suportados pelo fundo para o cálculo da Taxa 
Global de Custos indirecta de forma completa, clara e objectiva 
respeitante ao investimento noutros Fundos, a TGC apresentada deve 
ser vista como um valor mínimo. 

(1) Média relativa ao período de referência. 

 

TABELA DE CUSTOS 
 

CUSTOS COMISSÃO 
Imputáveis directamente ao participante:  

Comissão de Subscrição Máx. 2,5% 
Comissão de transferência Máx. 2,5% 
Comissão de reembolso Máx. 2,5% 

Imputáveis directamente ao Fundo:  
Comissão de Gestão (Taxa nominal) Máx. 2,5% / ano – actualmente praticada: 1%/ano 
Comissão de Depósito (Taxa nominal) Máx. 0,2% / Mês – actualmente praticada: 0,1%/ano 
Taxa de Supervisão 0,048% sobre a totalidade das contribuições efectuadas 
Outros Custos Constituem também encargos do Fundo todas as despesas de compra e venda de 

valores por conta do Fundo. 
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SUBSCRIÇÃO 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o 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. 
A adesão ao Fundo é feita através da celebração de um contrato de adesão entre o Contribuinte no caso de adesão individual, ou o Associado no caso 
de adesão colectiva, e a ESAF, com a consequente aquisição das Unidades de Participação  
 
 
REEMBOLSO 
 
O valor da Unidade de Participação para efeitos de reembolso, será o conhecido e divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido de reembolso 
se refere. 
O reembolso das Unidades de Participação poderá ser exigido, pelos Participantes e pelos Associados, nas condições estabelecidas nos respectivos 
contratos de adesão, e ainda de acordo com a legislação e respectiva regulamentação aplicável, considerando que: 
Os pedidos de reembolso serão objecto de liquidação num prazo máximo de 15 dias a contar da data do pedido. Considera-se como data do pedido a 
data em que a ESAF recebe toda a documentação necessária à verificação das condições de reembolso;  
Tratando-se de contribuições próprias do Participante, no âmbito de adesões individuais ou colectivas, os Beneficiários poderão: 
i) solicitar o reembolso com fundamento em incapacidade permanente para o trabalho, desemprego de longa duração ou doença grave, nos termos e 
condições legalmente previstas; e 
ii) optar por qualquer das formas de pagamento legalmente previstas, nomeadamente renda, capital ou ambas. 
Em caso de morte de um Participante de uma adesão individual, o reembolso das Unidades de Participação por si detidas poderá ser solicitado pelos 
Beneficiários designados. Não existindo Beneficiários designados, os Beneficiários serão os herdeiros legais; 
No caso das adesões colectivas, o pagamento do reembolso será efectuado nos termos dos respectivos planos de pensões. 
 
TRANSFERÊNCIA 
 
Os Participantes, em caso de adesão individual, ou no caso de adesão colectiva os Associados e, quando previsto no contrato de adesão os 
Participantes Contribuintes ou Participantes com direitos adquiridos, têm o direito de transferir em qualquer momento as Unidades de Participação que 
detêm, para outro fundo de pensões, mediante um aviso prévio de 30 dias por escrito e em carta registada. 
 
DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UP 
 
O valor da Unidade de Participação estará disponível diariamente em todos os locais e através dos meios de comercialização do Fundo e será 
publicado no sítio na Internet da ESAF.  
 
RENDIMENTO MÍNIMO 
 
Para todas as subscrições ocorridas, a ESAF garante o valor de subscrição de cada Unidade de Participação. A garantia incide sobre o valor da 
Unidade de Participação subscrita por um prazo de um ano. A garantia ocorrerá no final do prazo, desde que as condições fiscais relativas ao 
rendimento gerado pelos activos que compõem o Fundo e as normas legais de valorização da Unidade de Participação não sejam mais penalizadoras 
desse rendimento e/ou dessa valorização que as verificadas aquando da subscrição. Se no final do prazo de garantia, e só neste caso, o valor da 
Unidade de Participação for inferior ao valor garantido, a ESAF adquirirá as Unidades de Participação necessárias em nome do Participante, de forma 
a perfazer o montante garantido. Se no final do prazo de garantia o valor da Unidade de Participação for igual ou superior ao garantido o Participante 
manterá o número de Unidades de Participação A garantia será renovada anualmente por períodos de um ano, salvo deliberação em contrário da 
ESAF, sendo nesse caso o Participante informado com 30 dias de antecedência da data de renovação da garantia.  
 
CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
 
O Prospecto Simplificado só contém a informação essencial sobre o Fundo, não dispensando a consulta do Regulamento de Gestão. O Regulamento 
de Gestão, os Relatórios e Contas anuais, serão disponibilizados pelas entidades comercializadoras, a pedido do participante, sem quaisquer ónus ou 
encargos. Mensalmente são publicados no sítio na Internet da ESAF a composição discriminada das aplicações do Fundo e o número de Unidades de 
Participação em circulação. 
 
REGIME FISCAL 
 
Do Fundo: 
São isentos de IRC os rendimentos dos Fundos de Pensões e equiparáveis que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional. No 
entanto, podem vir a ser tributados autonomamente, à taxa de 20%, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a Fundos de Pensões, quando 
as partes sociais a que respeitam os dividendos não tenham permanecido na titularidade do mesmo sujeito passivo, de modo ininterrupto, durante o 
ano anterior à data da sua colocação à disposição e não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período. 
Do participante:  
O participante será tributado nos termos do Código do IRS, por remissão do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em função nomeadamente da duração do 
investimento. 
 
O REGIME FISCAL AQUI DESCRITO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NEM REPRESENTA QUALQUER GARANTIA 
QUE O MESMO SE MANTENHA ESTÁVEL PELO PERÍODO DE INVESTIMENTO. 
 
CONTACTOS 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através da Linha ESAF – 800 20 66 92. 
 


