
 
 

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL 

 

 

Finalidade 

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de 
promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os 
ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos. 
 
Produto 

Produto – SIXTY DEGREES AÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 

Produtor do Produto - Sixty Degrees, Sociedade Gestora de Organismo de investimento coletivo, S.A.  

Para mais informações ligue para +351 211 390 210  

ISIN - CATEGORIA I (- PTSXYFHM0005) com início de atividade a 13 de setembro de 2021 

Website do Produtor do documento - www.sixty-degrees.com 

Entidade de Supervisão – CMVM 

Este fundo está autorizado em Portugal 

A SIXTY DEGREES-SGOIC está autorizada a operar em Portugal sob o nº de registo 395 junto da CMVM.   

Data de Produção do DIF – 25 de janeiro de 2023 
 
Em que consiste este produto 

Tipo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 

Prazo - Produto foi constituído por tempo indeterminado 

Objetivo - O objetivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que 
integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade agregada do 
mercado acionista nacional, norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. O 
Fundo é denominado na moeda Euro. O Fundo investe predominantemente em ações de empresas cotadas na bolsa de Lisboa 
(Euronext Lisbon) e outros mercados regulamentados de alguns países da União Europeia. O Fundo deverá assegurar direta ou 
indiretamente a manutenção em permanência de um mínimo de 85% do seu valor líquido global investido em ações nacionais, não 
investindo preferencialmente em nenhum setor de atividade específico. O Fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos 
derivados com o objetivo de cobertura do risco financeiro ou otimização dos parâmetros de investimento (preço, liquidez, outros), 
desde que tal se deva à detenção de instrumentos derivados cujos ativos subjacentes sejam idênticos aos referidos na política de 
investimento. Não existem Garantias de rentabilidade. 

Política de Distribuição - O Fundo visa apenas a acumulação de capital, refletida no valor líquido de cada unidade de participação, 
não sendo distribuídos os rendimentos e mais valias que possam ter sido gerados. Os rendimentos do Fundo são integralmente 
reinvestidos.  

Padrão de referência – A política de investimentos definida para o Fundo tem em consideração a composição do índice PSI 20. Este 
índice que serve de referência para afeitos da avaliação e desempenho do fundo, sendo um compósito dos títulos das empresas que 
integram o mercado nacional, ponderado pelas respetivas capitalizações bolsistas. O gestor do Fundo gere a carteira 
discricionariamente e não se limita a investir de acordo com a composição do índice. (Gestão Ativa). 

Ciclo de Valorização - O Fundo tem cotação diária, podendo o valor da unidade de participação, ser consultada nas plataformas de 
informações financeiras (ex. Bloomberg), site da CMVM, Banco Depositário, site da SIXTY DEGREES-SGOIC ou junto das entidades 
distribuidoras.  

Tipo de Investidor - O Fundo destina-se a investidores profissionais, não profissionais e contrapartes elegíveis, que assumam uma 
perspetiva de valorização do seu capital no longo prazo, sendo dirigido para investidores que pretendam um crescimento do seu 
investimento, num horizonte temporal de investimento mínimo de 3 anos. 

Entidade Depositária - O Banco Depositário do Fundo é a Caixa Geral de Depósitos S.A Avenida João XXI, n.º 63, Lisboa registada 
com o número de pessoa coletiva 500960046 

Auditor - KRESTON&ASSOCIADOS-SROC, Lda. com sede na Avenida Eng. Duarte Pacheco, 19 4º Esq, 1070-100 em Lisboa 

Entidades comercializadoras - • As entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do OIC junto dos 
investidores são o BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, SA, e a Sixty Degrees SGOIC enquanto entidade gestora. O Fundo é 
comercializado pela SIXTY DEGREES SGOIC diretamente nas suas instalações até às 14h00 (hora portuguesa) de cada dia útil de 
forma a serem considerados efetuados no dia útil em que são apresentados, exceto os pedidos apresentados junto do Banco BEST, 
que deverão ser feitos até às 12h00, hora portuguesa desse mesmo dia ou através da banca telefónica (218 505 775), nos dias úteis, 
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das 8h às 22h ou da Internet do BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, SA em www.bancobest.pt, para os clientes que tenham 
aderido a este serviço. Os pedidos efetuados após as 14H ou as 12h, no caso do Banco BEST, ou em dias não úteis, serão considerados 
como aceites no início do dia útil seguinte. 

Informação adicional sobre o Fundo (Prospeto, relatórios e contas) podem ser obtidos sem encargos no sítio da SIXTY DEGREES 
SGOIC (www.sixty-degrees.com) ou diretamente nas suas instalações, junto do Banco Depositário e das entidades colocadoras 
(Banco Best). 

Quais são os riscos e qual poderá ser o seu retorno? 

Indicador de Risco: 

 

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido 
durante 3 anos (prazo de investimento recomendado). 

 

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o 
nível de risco deste produto quando comparado com outros 
produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas 
financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados. 
Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, 
que corresponde a uma categoria de risco médio. Este Indicador 
não inclui os riscos de Rendimento, Operacional, Fiscal, 
Derivados, Cambial, Liquidez ou outros, que possam afetar o 
desempenho do OIC. Para detalhes ver o Prospeto. Este produto 
não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro 
do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade 
do seu investimento.

 
Cenários de desempenho: 
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista 
com precisão. Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos. Os 
valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto e não têm em conta impactos fiscais, nomeadamente ao nível da 
tributação dos rendimentos. A Sixty Degrees não assume qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes de eventuais 
alterações do regime fiscal atualmente em vigor. 
 

Período de detenção recomendado 3 anos 
Exemplo de investimento 10.000€ 

CENÁRIOS Se sair após 1 ano Se sair após 36 meses (1) 
Mínimo Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Cenário de stress 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 6.438€ 5.926€ 
Retorno médio anual -35.6% -16% 

Cenário Desfavorável 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 6.438€ 5.926€ 
Retorno médio anual -35.6% -16% 

Cenário moderado 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 10.088€ 9.578€ 
Retorno médio anual 0.9% -1.4% 

Cenário Favorável 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 14.917€ 13.077€ 
Retorno médio anual 49.2% 9.4% 

(1)  Período de detenção recomendado 
 
Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos (período de detenção recomendado), em diferentes cenários, pressupondo que investe 
10,000€. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários 
apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário 
de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados e não inclui a situação em que o produto não está em condições de lhe pagar. Os valores 
apresentados incluem todos os custos do próprio produto. 
 

O que sucede se a Sixty Degrees não puder pagar? 

Este produto não está protegido por um plano de compensação ou garantia de investidores. Este produto possui autonomia 
patrimonial pelo que não responde, em caso algum, pelas dividas dos participantes, da sociedade gestora, depositário, entidades 
comercializadoras ou de outros OIC, mas sim apenas pelas dividas relativas ao seu património. 
 
Quais são os custos? 

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta 
pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento. 
 
A redução do rendimento mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O 
total dos custos inclui os custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos 
acumulados do próprio produto, para períodos de detenção diferentes. Incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os 
valores pressupõem que investe 10.000 EUR. Os valores apresentados são estimados, podendo alterar-se no futuro. 
 
Custos ao longo do tempo 
Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes 
dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui 
apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. 
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Os cenários apresentados consideram um montante de investimento de 10 000 EUR e assumem um retorno de 0% no cenário de 
resgate após 1 ano e o desempenho igual ao apresentado para o cenário de performance moderado para o outro período de 
detenção. Os valores apresentados são estimativos podendo alterar-se no futuro. 
 
 

 Se sair após 1 ano Se sair após 3 anos (2) 
Custos Totais 232€ 680€ 
Impacto dos custos anuais (3) -2.32% -2.32% 

 

Custos Pontuais 
Custos de entrada 2.00% (4) Cobrada quando se subscrevem as unidades de participação 

do fundo 
Custos de saída 0.50% até 90 dias, decorridos sobre a data da subscrição 

    
 
 
Custos Recorrentes 

Comissões de gestão e outros custos 
administrativos ou operacionais 

2.20% Estimativa dos custos que o fundo suportará ao longo de um 
ano tendo por base  
os custos efetivos cobrados ao fundo ao longo do último ano. 

Custos de transação 0.12% Impacto estimado dos custos incorridos quando são 
transacionados os investimentos subjacentes ao fundo. 

Custos acessórios Comissão Variável (Performance) Não aplicável 

 
(2) Período de detenção recomendado 
(3) Ilustra o impacto que o total de custos poderá ter no seu investimento ao longo do período de detenção indicado. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção 
recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 0,9% antes de custos e -1,4% depois de custos. 
(4) Esta comissão não se aplica devido à campanha de promoção que está em vigor até 31/03/2023 
 
Por quanto tempo devo manter o Fundo? Posso fazer mobilizações antecipadas de capital? 

O prazo de investimento recomendado terá como horizonte temporal mínimo 3 anos. As unidades de participação poderão ser 
resgatadas em qualquer dia útil sendo o seu valor para efeitos de resgate o que vier a ser apurado no fecho do dia de pedido, pelo 
que o pedido é efetuado a preço desconhecido não lhe sendo cobrada qualquer comissão de resgate. A probabilidade de perda de 
capital decresce com o aumento do prazo de investimento.  
 
Como posso apresentar queixa? 

As reclamações relativas ao FUNDO devem ser colocadas via: carta para a Sixty Degrees SGOIC SA, morada Av. João Crisóstomo, 30 
6º esq. 1050-127 Lisboa. Email: reclamacoes@sixty-degrees.com; Telefone: 211 390 210. Caso a reclamação incida sobre a entidade 
comercializadora, esta deve ser enviada para o endereço da respetiva entidade: BEST - Banco Electrónico de Serviço Total com sede 
Praça Marquês de Pombal, nº 3 3º andar 1250-161 Lisboa, S.A. www.BancoBest.pt. Podem também ser apresentadas reclamações 
junto da CMVM - Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa. 
 
Outras informações relevantes 

Em www.sixty-degrees.com,  pode consultar o gráfico de desempenho ou outra informação relativa ao fundo. 
A legislação fiscal portuguesa pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do participante. 
A Sixty Degrees – SGOIC pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento 
que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo. 
Banco depositário: Caixa Geral de Depósitos S.A. co.banco.depositario@cgd.pt  
Auditor: portugal@kreston.pt  
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Finalidade 

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de 
promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os 
ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos. 
 
Produto 

Produto – SIXTY DEGREES AÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 

Produtor do Produto - Sixty Degrees, Sociedade Gestora de Organismo de investimento coletivo, S.A.  

Para mais informações ligue para +351 211 390 210  

ISIN - CATEGORIA R (PTSXYGHM0004) com início de atividade a 21 de outubro de 2021 

Website do Produtor do documento - www.sixty-degrees.com 

Entidade de Supervisão – CMVM 

Este fundo está autorizado em Portugal 

A SIXTY DEGREES-SGOIC está autorizada a operar em Portugal sob o nº de registo 395 junto da CMVM.  

Data de Produção do DIF – 25 de janeiro de 2023 

 

Em que consiste este produto 

Tipo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 

Prazo - Produto foi constituído por tempo indeterminado 

Objetivo - O objetivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que 
integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade agregada do 
mercado acionista nacional, norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. O 
Fundo é denominado na moeda Euro. O Fundo investe predominantemente em ações de empresas cotadas na bolsa de Lisboa 
(Euronext Lisbon) e outros mercados regulamentados de alguns países da União Europeia. O Fundo deverá assegurar direta ou 
indiretamente a manutenção em permanência de um mínimo de 85% do seu valor líquido global investido em ações nacionais, não 
investindo preferencialmente em nenhum setor de atividade específico. O Fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos 
derivados com o objetivo de cobertura do risco financeiro ou otimização dos parâmetros de investimento (preço, liquidez, outros), 
desde que tal se deva à detenção de instrumentos derivados cujos ativos subjacentes sejam idênticos aos referidos na política de 
investimento. Não existem Garantias de rentabilidade. 

Política de Distribuição - O Fundo visa apenas a acumulação de capital, refletida no valor líquido de cada unidade de participação, 
não sendo distribuídos os rendimentos e mais valias que possam ter sido gerados. Os rendimentos do Fundo são integralmente 
reinvestidos.  

Padrão de referência - A política de investimentos definida para o Fundo tem em consideração a composição do índice PSI 20. Este 
índice que serve de referência para afeitos da avaliação e desempenho do fundo, sendo um compósito dos títulos das empresas que 
integram o mercado nacional, ponderado pelas respetivas capitalizações bolsistas. O gestor do Fundo gere a carteira 
discricionariamente e não se limita a investir de acordo com a composição do índice. (Gestão Ativa). 

Ciclo de Valorização - O Fundo tem cotação diária, podendo o valor da unidade de participação, ser consultada nas plataformas de 
informações financeiras (ex. Bloomberg), site da CMVM, Banco Depositário, site da SIXTY DEGREES-SGOIC ou junto das entidades 
distribuidoras. 

Tipo de Investidor - O Fundo destina-se a investidores profissionais, não profissionais e contrapartes elegíveis, que assumam uma 
perspetiva de valorização do seu capital no longo prazo, sendo dirigido para investidores que pretendam um crescimento do seu 
investimento, num horizonte temporal de investimento mínimo de 3 anos. 

Entidade Depositária - O Banco Depositário do Fundo é a Caixa Geral de Depósitos S.A Avenida João XXI, n.º 63, Lisboa registada 
com o número de pessoa coletiva 500960046 

Auditor - KRESTON&ASSOCIADOS-SROC, Lda. com sede na Avenida Eng. Duarte Pacheco, 19 4º Esq, 1070-100 em Lisboa 

Entidades comercializadoras - • As entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do OIC junto dos 
investidores são o BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, SA, e a Sixty Degrees SGOIC enquanto entidade gestora. O Fundo é 
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comercializado pela SIXTY DEGREES SGOIC diretamente nas suas instalações até às 14h00 (hora portuguesa) de cada dia útil de 
forma a serem considerados efetuados no dia útil em que são apresentados, exceto os pedidos apresentados junto do Banco BEST, 
que deverão ser feitos até às 12h00, hora portuguesa desse mesmo dia ou através da banca telefónica (218 505 775), nos dias úteis, 
das 8h às 22h ou da Internet do BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, SA em www.bancobest.pt, para os clientes que tenham 
aderido a este serviço. Os pedidos efetuados após as 14H ou as 12h, no caso do Banco BEST, ou em dias não úteis, serão considerados 
como aceites no início do dia útil seguinte. 

Informação adicional sobre o Fundo (Prospeto, relatórios e contas) podem ser obtidos sem encargos no sítio da SIXTY DEGREES 
SGOIC (www.sixty-degrees.com) ou diretamente nas suas instalações, junto do Banco Depositário e das entidades colocadoras 
(Banco Best). 

Quais são os riscos e qual poderá ser o seu retorno? 

Indicador de Risco:  

 

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido 
durante 3 anos (prazo de investimento recomendado). 

 

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o 
nível de risco deste produto quando comparado com outros 
produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas 
financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados. 
Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, 
que corresponde a uma categoria de risco médio. Este Indicador 
não inclui os riscos de Rendimento, Operacional, Fiscal, 
Derivados, Cambial, Liquidez ou outros, que possam afetar o 
desempenho do OIC. Para detalhes ver o Prospeto. Este produto 
não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro 
do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade 
do seu investimento.

 
Cenários de Desempenho: 
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista 
com precisão. Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos. Os 
valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto e não têm em conta impactos fiscais, nomeadamente ao nível da 
tributação dos rendimentos. A Sixty Degrees não assume qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes de eventuais 
alterações do regime fiscal atualmente em vigor. 
 

Período de detenção recomendado 3 anos 
Exemplo de investimento 10.000€ 

CENÁRIOS Se sair após 1 ano Se sair após 36 meses (1) 
Mínimo Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Cenário de stress 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 6.374€ 5.748€ 
Retorno médio anual -36.3% -16.9% 

Cenário Desfavorável 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 6.374€ 5.748€ 
Retorno médio anual -36.3% -16.9% 

Cenário moderado 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 9.990€ 9.294€ 
Retorno médio anual -0.1% -2.4% 

Cenário Favorável 
Valor que poderá receber após dedução dos custos 14.750€ 12.738€ 
Retorno médio anual 47.5% 8.4% 

 
(1) Período de detenção recomendado 
 
Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos (período de detenção recomendado), em diferentes cenários, pressupondo que investe 
10,000€. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários 
apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário 
de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados e não inclui a situação em que o produto não está em condições de lhe pagar. Os valores 
apresentados incluem todos os custos do próprio produto 
 

O que sucede se a Sixty Degrees não puder pagar? 

Este produto não está protegido por um plano de compensação ou garantia de investidores. Este produto possui autonomia 
patrimonial pelo que não responde, em caso algum, pelas dividas dos participantes, da sociedade gestora, depositário, entidades 
comercializadoras ou de outros OIC, mas sim apenas pelas dividas relativas ao seu património. 
 
Quais são os custos? 

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta 
pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento. 
 
A redução do rendimento mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O 
total dos custos inclui os custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos 
acumulados do próprio produto, para períodos de detenção diferentes. Incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os 
valores pressupõem que investe 10.000 EUR. Os valores apresentados são estimados, podendo alterar-se no futuro. 
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Custos ao longo do tempo 
Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes 
dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui 
apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. 
Os cenários apresentados consideram um montante de investimento de 10 000 EUR e assumem um retorno de 0% no cenário de 
resgate após 1 ano e o desempenho igual ao apresentado para o cenário de performance moderado para o outro período de 
detenção. Os valores apresentados são estimativos podendo alterar-se no futuro. 
 

 Se sair após 1 ano Se sair após 3 anos (2) 
Custos Totais 301€ 876€ 
Impacto dos custos anuais (3) -3.01% -3.01% 

 

Custos Pontuais 
Custos de entrada 2.00% (4) Cobrada quando se subscrevem as unidades de participação 

do fundo 
Custos de saída 0.50% até 90 dias, decorridos sobre a data da subscrição 

    
 
 
Custos Recorrentes 

Comissões de gestão e outros custos 
administrativos ou operacionais 

2.89% Estimativa dos custos que o fundo suportará ao longo de um 
ano tendo por base os custos efetivos cobrados ao fundo ao 
longo do último ano. 

Custos de transação 0.12% Impacto estimado dos custos incorridos quando são 
transacionados os investimentos subjacentes ao fundo. 

Custos acessórios Comissão Variável (Performance) Não aplicável 

 
(2) Período de detenção recomendado 
(3) Ilustra o impacto que o total de custos poderá ter no seu investimento ao longo do período de detenção indicado. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção 
recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 0,6% antes de custos e -2,4% depois de custos 
(4) Esta comissão não se aplica devido à campanha de promoção que está em vigor até 31/03/2023 
 
Por quanto tempo devo manter o Fundo? Posso fazer mobilizações antecipadas de capital? 

O prazo de investimento recomendado terá como horizonte temporal mínimo 3 anos. As unidades de participação poderão ser 
resgatadas em qualquer dia útil sendo o seu valor para efeitos de resgate o que vier a ser apurado no fecho do dia de pedido, pelo 
que o pedido é efetuado a preço desconhecido não lhe sendo cobrada qualquer comissão de resgate. A probabilidade de perda de 
capital decresce com o aumento do prazo de investimento 
 
Como posso apresentar queixa? 

As reclamações relativas ao FUNDO devem ser colocadas via: carta para a Sixty Degrees SGOIC SA, morada Av. João Crisóstomo, 30 
6º esq. 1050-127 Lisboa. Email: reclamacoes@sixty-degrees.com; Telefone: 211 390 210. Caso a reclamação incida sobre a entidade 
comercializadora, esta deve ser enviada para o endereço da respetiva entidade: BEST - Banco Electrónico de Serviço Total com sede 
Praça Marquês de Pombal, nº 3 3º andar 1250-161 Lisboa, S.A. www.BancoBest.pt. Podem também ser apresentadas reclamações 
junto da CMVM - Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa. 
 
Outras informações relevantes 

Em www.sixty-degrees.com,  pode consultar o gráfico de desempenho ou outra informação relativa ao fundo. 
A legislação fiscal portuguesa pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do participante. 
A Sixty Degrees – SGOIC pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento 
que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo. 
Banco depositário: Caixa Geral de Depósitos S.A. co.banco.depositario@cgd.pt  
Auditor: portugal@kreston.pt 


