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Informação sobre Mercado Alvo
Dado o regime legal específico deste tipo de
organismos de investimento coletivo, o Fundo
destina-se a todo o tipo de Investidores [1]
(incluindo Não Profissionais), com qualquer
nível de conhecimentos e experiência [2]
(incluindo o mais básico). O fundo destina-se a
investidores que entendem que o valor da
unidade de participação do Fundo pode flutuar
ao longo do tempo com possibilidade de perda
do capital [3]. O Fundo adequa-se a
investidores com média tolerância ao risco [5],
cujo objetivo seja a canalização de poupanças
numa perspetiva de longo prazo [4], ou como
complemento de reforma, com período
recomendado de investimento de 5 anos.

Horizonte temporal mínimo
recomendado [4]

Tolerância ao risco [5]

5 anos
Este Fundo não tem garantia de capital e/ou garantia de
rendibilidade.

O presente documento foi elaborado a 05 de maio de 2020.
[1] Tipo de Investidor

Investidores Não Profissionais.

Investidores Profissionais.

Contrapartes Elegíveis.
[2] Conhecimentos e Experiência

Básico – Clientes que conseguem tomar uma decisão com base na documentação que lhes é apresentada,
independentemente de terem ou não experiência passada de investimento no produto.

Informado – Clientes que conseguem tomar uma decisão com base na documentação apresentada e
compreendem riscos específicos da oferta baseados em experiência passada de investimento no produto ou
similares.

Avançado – Clientes com elevado conhecimento sobre mercados financeiros e/ou grande experiência no
investimento de produtos financeiros ou que contrataram Consultoria Financeira.
[3] Situação Financeira

Cliente que não tem capacidade para suportar perdas.

O investidor está disposto a aceitar flutuações no valor da unidade de participação do fundo, bem como a
possibilidade de perda do capital investido, pois não existe garantia de capital.
[4] Objetivos e Necessidades

O investidor pretende obter preservação do capital investido, tendo a expectativa de que o desempenho do
fundo permita concretizar esse objetivo.

O investidor pretende obter rendimento do capital investido, tendo a expectativa de que o desempenho do
fundo permita concretizar esse objetivo.

O investidor pretende obter crescimento do capital investido, tendo a expectativa de que o desempenho do
fundo permita concretizar esse objetivo.

Adicionalmente, o investimento será efetuado com a perspetiva de um horizonte temporal mínimo, que pode
variar entre 1 a 5 anos, consoante o fundo.
[5] Tolerância ao Risco

Baixa tolerância (corresponde ao nível 1 ou 2 do Indicador Sintético de Remuneração e Risco - ISRR).

Média tolerância (corresponde ao nível 3 ou 4 do ISRR).

Elevada tolerância (corresponde ao nível 5, 6 ou 7 do ISRR).

1

Referência: PTCXGHHM0011_20200505

CAIXA ARROJADO PPR / OICVM
Informação sobre custos e encargos associados ao produto
Custos e encargos ao longo do tempo
O quadro abaixo mostra o efeito cumulativo dos custos e encargos sobre a rendibilidade do investimento ao longo do tempo, em
diferentes cenários e inclui possíveis penalizações por reembolsos antecipados do produto (quando aplicáveis) partindo de um exemplo
de investimento de 1.000€.
Os valores dos custos e encargos apresentados em Euros são estimativas, pelo que podem mudar no futuro. A estimativa baseia-se
numa expectativa de custos e encargos ocorridos num fundo com uma política de investimento semelhante, pelo facto de este fundo
ter iniciado a sua atividade, recentemente.
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Cenários de Período de permanência
Prazo recomendado
1 ano
Custos totais
Impacto no rendimento (RIY)
anual

3 anos

5 anos

22,08 €

66,25 €

110,42 €

2,21%

2,21%

2,21%

A redução do rendimento (Reduction in yield, RIY) mostra o impacto que têm os custos totais em que os Clientes incorrem, de forma
direta ou indireta, no rendimento do seu investimento. Os custos totais têm em conta os custos e encargos iniciais, correntes e de saída.

Composição dos custos e encargos
O quadro seguinte detalha os diferentes tipos de custos e encargos e mostra o impacto anual que pode ter no rendimento do
investimento.

Custos e
Encargos
Iniciais

Custos e
Encargos
Correntes

Custos e
Encargos de
Saída

Detalhe dos custos e encargos com impacto sobre o rendimento
Todos os custos e
encargos associados à
Comissão de subscrição*
aquisição do
instrumento financeiro.

Todos os custos e encargos
que derivam da gestão do
próprio instrumento
financeiro.

Todos os custos e encargos de
saída relacionados com a
venda do instrumento
financeiro.

0,00%

Comissão de Gestão*

1,40%

Comissão de Depositário*

0,10%

Custos de research

0,001%

Custos de execução

0,000%

Custo de Auditoria
Taxa de supervisão CMVM

0,001%
0,0144%

Outros Custos

0,00%

Custos indiretos**

0,69%

Comissão de Desempenho

0,00%

Imposto de Selo

0,05%

Comissão de Reembolso*

1,0% até 89 dias;
0,5% de 90 a 179 dias;
0,0% para prazos iguais ou superiores a 180 dias.

* Sujeita às condições de reembolso previstas na lei e sujeita a Imposto do Selo à taxa legal
**Comissões dos Fundos onde o Fundo investe
*** Não incluí qualquer estimativa de qualquer eventual penalização fiscal que possa ocorrer

O presente documento foi elaborado a 05 de maio de 2020. Os dados simulados foram calculados com referência a 31 de dezembro
de 2019.

Outra informação
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará à entidade responsável pela gestão e às entidades
comercializadoras, uma comissão nominal fixa anual, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo antes de
comissões e taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente. O referido pagamento será efetuado observando uma
repartição de 30%/70% entre a entidade responsável pela gestão e a entidade comercializadora. Sobre esta comissão recai Imposto
do Selo, à taxa legalmente em vigor, a partir de 1 de janeiro de 2019.
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