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CANDIDATURA

INVESTIMENTO RESPONSÁVEL
O Rendimento 

Flexível é 
destinado a 
reformados. 
Através da 

utilização dos 
três fundos 
de pensões 

obtém-se um 
complemento de 
reforma mensal, 

enquanto mantêm 
o património 

investido aplicado 
com potencial de 

valorização.

Em julho de 2018, a Ageas Pensões passou 
a ser em Portugal o primeiro signatário com 
distribuição ao público dos UN PRI – Princípios 
de Investimento Responsável das Nações 
Unidas. Em simultâneo, os Fundos de Pensões 
Horizonte tiveram uma revisão das suas políticas 
de investimento passando a ter um enfoque de 
investimento responsável, incluindo as vertentes 
de exclusão de investimento relacionadas com 
a indústria de armamento controverso, e a 
incorporar fatores ESG (Environmental Social 
and Governance) no processo de decisão de 
investimentos. Para este efeito subscreveram o 
serviço reo (Responsible Engagement Overlay) 
gerido pela BMO – Global Asset Management.
Os Fundos de Pensões Abertos Horizonte não 
têm garantia de rendimento ou de capital, mas 
apresentam fortes expectativas de preservação 
do capital e potencial de valorização. No produto 
Rendimento Flexível  os participantes, pelo menos 
uma vez por ano, têm a possibilidade de realocar 
o saldo da conta entre os três abertos ou optar 
pela solução de gestão, sugerida pela Ageas 
Pensões, em ciclo de vida (risco decrescente em 
função da idade do participante). 

Para fazer face às necessidades de rendimento 
adicional durante a reforma, em julho de 2019, 
a Ageas Pensões lançou o produto Rendimento 
Flexível e Rendimento Flexível – Mais-valia. 
Estes produtos são financiados pelos Fundos 
de Pensões Abertos Horizonte Segurança, 
Horizonte Valorização e Horizonte Ações. 
A conjugação dos três fundos de pensões 
num mesmo produto permite aos clientes ter 
uma escolha livre de fundos adaptada ao seu 
perfil de risco ou uma opção de ciclo de vida 
em que o risco vai sendo reduzido ao longo 
do contrato, permitindo conjugar de forma 
eficiente a proteção do capital com o potencial 
de valorização. O produto, para poupança 
individual, permite uma total flexibilidade 
de ajustamento do valor da pensão (com a 
restrição de um máximo legal nos planos 
ocupacionais e os 7,5% no reinvestimento 
de habitação permanente) e das opções de 
investimento e com a liberdade de escolha 
dos beneficiários. Existem vários milhares de 
subscritores e o valor subscrito no rendimento 
flexível ultrapassa já os 250 milhões de euros.
Estas medidas procuram contribuir para 

Trabalho digno e crescimento 
económico – O produto é 
adequado para as empresas 
apresentarem aos seus 
colaboradores, em sede de 
responsabilidade social e em 
linha com as melhores práticas 
de governance dos benefícios 
sociais. 

Reduzir as desigualdades 
– Perante o envelhecimento 
crescente da população e 
com taxas de substituição de 
rendimento cada vez mais baixas, 
incentivar os sistemas privados 
e voluntários de capitalização 
é importante para garantir o 
incremento do rendimento na 
idade da reforma.

QUAIS OS ODS QUE  
A INICIATIVA IMPACTA

assegurar no longo prazo a sustentabilidade 
do mercado como um todo e, por fim, assumir 
uma preocupação de envolvimento nas 
empresas em que os nossos fundos estão 
investidos.

A QUEM SE DESTINA?
Este produto é adequado para planos 
de pensões ocupacionais em que os 
colaboradores têm a receber uma prestação 
vitalícia e podem optar por uma renda 
vitalícia fixa ou rendimento flexível com toda 
a flexibilidade e com potencial para receber 
pensões mais elevadas; para quem pretenda 
utilizar a poupança financeira acumulada 
ao longo de uma vida de trabalho para com 
total flexibilidade receber um complemento 
de rendimento; ou para aqueles cuja principal 
poupança que fizeram foi a aquisição de casa 
própria e que podem mudar para uma casa 
mais reduzida ou fora dos grandes centros 
urbanos e converter o valor líquido realizado 
numa fonte de rendimento regular e ficar 
excluído de pagamento de imposto de  
mais-valias imobiliárias.

OPORTUNIDADE CRIADA COM ALTERAÇÃO 
FISCAL EM 2019 
O objetivo dos Fundos de Pensões Abertos 
Horizonte – Rendimento Flexível é transformar 
a poupança numa fonte de rendimento regular 
durante a reforma e beneficiar das vantagens 
fiscais introduzidos pelo Orçamento Geral do 
Estado de 2019 para os produtos que visem 
os pagamentos de prestações regulares 
periódicas: alteração ao Art.º 21º, Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, em que o tratamento fiscal 
dos rendimentos gerados durante o período 
de pagamento das pensões, que era feito 
pela Categoria H, passou a ser tributado pela 
Categoria E a 8%. 
A alteração ao Art.º 10º do Código do IRS 
permite a exclusão total ou parcial de tributação 
de imposto de mais-valias, quando o valor 
resultante da venda de habitação própria e 
permanente por parte de clientes na situação 
de reforma ou com mais de 65 anos de idade 
for total ou parcialmente reinvestido num 
produto que tenha como objetivo o pagamento 
de prestações regulares e periódicas e cujo 
valor anual dessas prestações não exceda 7,5% 
do valor investido. 
A exclusão do pagamento do imposto de mais-
valias pode facilmente atingir um valor entre 10% 
e 20% do valor líquido da venda. Desta forma, 
permite-se que a compra a crédito da habitação 
permanente possa contribuir para a melhoria do 
rendimento durante o período de reforma.

3 
Fundos de Pensões 

Horizonte.

5 
vezes merecedores dos 

Investment Pensions 
Europe Awards.

Empresa: Ageas 
Pensões (marca 
do Grupo Ageas 
Portugal)

Nome do projeto: 
Fundos de Pensões 
Abertos Horizonte – 
Rendimento Flexível

Data de início:  
15/07/2019

Data de conclusão:  
31/12/2999

Principais beneficiários 
da iniciativa: Pessoas 
na idade da reforma 
e que pretendam 
converter parte do 
seu património num 
complemento de 
reforma mensal.


