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● CARTA DE MISSÃO DA FUTURO 

1. Constituída em 14 de janeiro de 1988, a Futuro foi criada com o objetivo de realizar todas as operações 

de gestão e investimento relacionadas com a gestão dos fundos de pensões para empresas e particulares. 

2. A missão da Futuro é a de assegurar a proteção na reforma, disponibilizando produtos e serviços 

diversificados e inovadores que excedam as expectativas de Clientes individuais e institucionais e que 

ofereçam a máxima rendibilidade, de acordo com o perfil de risco selecionado, tendo subjacente uma 

política de melhoria no desempenho da organização. 

3. Desde o início da sua atividade, a Futuro tem-se adaptado à procura existente por parte do mercado, 

através da constituição de novos fundos, sendo a sua qualidade reconhecida com a atribuição de prémios 

aos variados fundos por entidades de referência. 

4. A Futuro dispõe de competências e conhecimentos, adquiridos durante mais de três décadas de atividade, 

e tem uma Equipa com diversas valências e com vários anos de experiência, contando com a confiança 

de milhares de clientes, entre particulares, algumas das principais empresas nacionais e importantes 

multinacionais. 

5. A Futuro tem como visão ser um dos líderes no mercado de gestão de Fundos de Pensões em Portugal, 

reconhecida pela qualidade que imprime aos seus serviços e como uma entidade de referência no mercado 

e uma escolha relevante para quem necessita dos serviços prestados pela mesma. 

6. A Futuro tem como orientações estratégicas: manter um elevado padrão de qualidade no serviço 

prestado; obter um crescimento sustentável e impactar, de modo positivo, a sociedade e ir ao encontro 

das necessidades dos variados stakeholders criando valor para os mesmos.  

7. A gestão e a atuação da Futuro assenta em dois vetores fundamentais: Orientação para o cliente - 

mantendo uma atitude focada no cumprimento dos compromissos assumidos, disponibilizando todos os 

serviços e procurando a maximização da rendibilidade dos fundos que lhe estão confiados – e Segurança 

e credibilidade, atuando de forma consistente, com integridade, profissionalismo e ética,  salvaguardando 

e projetando a boa imagem da Futuro no exterior. 

8. Na gestão de Fundos Pensões, os valores da confiança, idoneidade e credibilidade são essenciais ao 

desenvolvimento da atividade. Estes valores refletem os comportamentos que os colaboradores devem 

demonstrar no desempenho da sua função, de modo a apresentarem níveis superiores de desempenho. 

Por esta razão, a Futuro dedica uma atenção especial à sua Equipa, promovendo o desenvolvimento e a 

evolução profissional de todos os colaboradores que a integram. As competências nucleares são comuns 

a todas as funções da Empresa e constituem a base da gestão e o reflexo da cultura e dos valores da 

Futuro. 

9. Dado que a Futuro se insere no perímetro da Associação Mutualista, e tendo em consideração a estrutura 

e constituição da mesma, os associados são considerados stakeholders,  levando-se em conta os seus 

interesses no âmbito da condução do negócio da Empresa e na forma como os colaboradores desenvolvem 

o seu trabalho, sem prejuízo de ser dada prevalência aos interesses dos fundos de pensões sob sua 

gestão, em conformidade com o regime jurídico da constituição e do funcionamento dos Fundos de 

Pensões  
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