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FUNDO DE PENSÕES POUPANÇA REFORMA PPR BBVA 
Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma 

Data de constituição: 8 de Outubro de 1992 
Fim de comercialização: Indeterminado 

 

Entidade Gestora BBVA Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A, inserida no Grupo BBVA Portugal 
 

Consultores de Investimento Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
 

Locais e Meios de Comercialização Balcões do Banco BBVA Portugal 
 

Depositário Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. 
 

Provedor 
 

Francisco de Medeiros Cordeiro • Contactos: Calçada Nova de S. Francisco, 10 – 1º - 1200-300 Lisboa •  
Tel.: 213 431 045 • Fax: 213 420 305 • E-mail: provedor@apfipp.pt 

 

Auditor KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 
 

Autoridades de Supervisão 
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – Supervisão Prudencial 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Supervisão Comportamental (Comercialização) 

 

Política de Investimentos – O património do Fundo será composto por obrigações de emitentes públicos e privados, de taxa fixa e indexada emitidas 
por entidades cuja qualidade creditícia apresente uma notação mínima de investment grade, acções, obrigações convertíveis que confiram o direito à 
subscrição de acções ou noutros activos que permitam, directa ou indirectamente a exposição ao mercado accionista, incluindo warrants ou 
participações em instituições de investimento colectivo (OIC) cuja politica de investimento seja maioritariamente constituída por acções. O Fundo 
poderá ainda investir em participações de OIC cuja política de aplicações seja constituída maioritariamente por obrigações e em obrigações 
hipotecárias. O horizonte de investimentos do Fundo é de longo prazo, apresentando-se como uma alternativa de investimento que privilegia a 
valorização de longo prazo. Na data actual e até próxima revisão da política de investimentos, o Fundo será gerido respeitando a seguinte distribuição 
estratégica (Valores Centrais): Dívida Pública UE e OCDE – 10%; Dívida Privada – 30%; Acções – 25%; Liquidez e dívida de curto prazo – 30%; Outros – 
5%. O Fundo pode investir mais de 30% do seu valor líquido global em unidades de participação de OIC, dentro dos princípios definidos no 
Regulamento de Gestão e com uma taxa máxima de comissionamento em cada OIC de 2,5% do valor aplicado. 
 

Risco Associado aos Investimentos – O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco de taxa 
de juro – risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito – risco de incumprimento das empresas emitentes das 
obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de câmbio – risco de alterações, positivas ou 
negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em moeda. O Fundo poderá usar instrumentos derivados 
para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada gestão do seu património, caso em que se poderá registar um aumento 
da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num contexto de quebra de preço dos activos subjacentes, o Fundo poderá registar perdas 
superiores às que registaria se não usasse derivados ou não reflectir as variações positivas no valor dos activos em carteira, pelo facto de estes terem 
sido objecto de cobertura de risco de investimento. O Fundo não garante capital, existindo risco de perda dos montantes investidos. 
 

Perfil do Participante – O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao risco média, que apresentem fundamentalmente expectativa de 
valorização do capital investido a longo prazo. Os investidores deverão ter propensão para assumir possíveis perdas de capital e períodos de 
imobilização de longo prazo do capital investido, de acordo com as características do Fundo. 
 

Rendibilidade e Risco Históricos 
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rendibilidade 4,05% 3,70% 3,20% 2,47% -12,54% 13,55% -1,48% 
Classe de Risco (Mín. 1 – Máx. 6) 2 2 2 2 4 3 3 

Advertência: os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão não se 
verificar no futuro. O valor das Unidades de Participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco 
muito alto). Rendibilidades líquidas de comissão de gestão e depósito. 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – 2010  TABELA DE CUSTOS 
Custos Valor %VLGF (1)  Custos % da Comissão 

Comissão de Gestão (2)    Imputáveis directamente ao participante  
Componente Fixa 614.599,08 1,50%  Comissão de Subscrição 0% - 2% (1) 
Componente Variável    Comissão de Transferência 0% 

Comissão de Depósito 204.866,35 0,50%  Comissão de Reembolso 0% - 2% (1) 
Custos de Auditoria 3.308,40 0,01%  Taxa de Supervisão  
Outros Custos    Imputáveis directamente ao fundo  
TOTAL 822.773,83   Comissão de Gestão  
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 2,01%  Componente Fixa 1,50% 

Componente Variável  
Comissão de Depósito 0,50% 
Taxa de Supervisão  

(1) Média Relativa ao período de referência. 
(2) O Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos 
organismos de investimento (OIC) colectivo subscritos. O Fundo não 
investirá em OIC que tenham comissões de gestão superiores a 2,5%. Outros Custos 4.800,00 (2) 

ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA – 2010 
Volume de transacções 30.769.954,78 
Valor médio da carteira 40.970.005,27 
ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA (%) 75,10% 

  

(1) Subscrições eventuais < € 1.500 - 2%; subscrições eventuais ≥ €1.500 - 0%; subscrições 
periódicas < € 100/mês - 2% (ou equivalente anual para restantes periodicidades); subscrições 
periódicas ≥ € 100/mês - 0% (ou equivalente anual para restantes periodicidades); reembolsos por 
reforma por velhice, 60 anos de idade e financiamento de despesas com educação - 1%; reembolsos 
fora dos motivos - 2%; reembolsos por morte, incapacidade para o trabalho, desemprego de longa 
duração e doença grave - 0%.  
(2) Honorários de Auditor Externo – Valor Anual Estimado. 

 

Evolução da Unidade de Participação
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Subscrição – O valor de cada Unidade de Participação é o quociente do valor patrimonial líquido à data do cálculo pelo número de Unidades de 
Participação em circulação e é calculado diariamente. As subscrições serão efectuadas com base no valor unitário das Unidades de Participação que 
estiver em vigor no dia útil seguinte à da data de subscrição. As subscrições podem ser solicitadas por montante ou por número de Unidades de 
Participação, sendo efectuadas a cotação desconhecida. O valor mínimo a subscrever é de Eur. 25,00. Planos de subscrição periódicas a partir de Eur. 
25,00 com periodicidades mensal, trimestral, semestral ou anual, existindo a possibilidade de indexação anual do valor definido, mediante opção do 
Participante. Sobre o valor investido no fundo, podem acrescer, se existentes, os custos de subscrição, calculados em função da comissão de 
subscrição aplicável indicada na tabela de custos. 
 

Reembolso – O reembolso do valor do Plano Poupança Reforma pode ser exigido, total ou parcialmente, pelos participantes nos seguintes casos 
(Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho): 

a) Reforma por velhice do participante; 
b) Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar; 
c) Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar, qualquer que seja a sua 

causa; 
d) Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar; 
e) A partir dos 60 anos de idade do participante; 
f) Frequência ou ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar em curso do ensino profissional ou do ensino 

superior, quando geradores de despesas no ano respectivo (para entregas efectuadas antes de 01/01/2007). 
Fora das situações acima indicadas o reembolso do valor do Plano Poupança Reforma pode ser exigido pelos participantes a qualquer altura, com as 
penalizações previstas nos n.º 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
As penalizações previstas nos n.º 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais são extensíveis às seguintes situações: 
– Reembolsos de entregas com menos de 5 anos, com excepção dos efectuados por morte do participante; 
– Reembolsos de entregas efectuadas no ano de 2006 pelo motivo de frequência ou ingresso em curso do ensino profissional ou do ensino superior. 

A Sociedade Gestora obriga-se a proceder ao reembolso das Unidades de Participação no prazo de 10 dias úteis após a recepção da documentação 
necessária ao comprovativo dos termos em que o reembolso é processado, de acordo com a lei em vigor. O valor do reembolso será referido à data em 
que este se processa e será igual ao valor global das Unidades de Participação detidas (ou reembolsadas, quando em número inferior, no caso de 
reembolsos parciais) deduzido da comissão de reembolso e impostos devidos. Ao valor de reembolso podem acrescer, se existentes, os custos de 
reembolso, calculados em função da comissão aplicável indicada na tabela de custos. 
 

Transferências de Outras Entidades Gestoras – O valor líquido recebido será transferido directamente para o Fundo, sendo convertido em Unidades 
de Participação à cotação em vigor na data da transferência para o Fundo. A efectivação da transferência está condicionada à aceitação desta por parte 
da BBVA Fundos, a qual deve ser comunicada por escrito à Entidade Gestora de origem. Não são devidas à BBVA Fundos comissões nesta operação. 
Transferências para Outras Entidades Gestoras – O valor das Unidades de Participação pode, a pedido expresso do Participante, ser transferido, 
total ou parcialmente para um fundo de poupança diverso deste. O pedido de transferência das Unidades de Participação deverá ser formulado por 
escrito pelo Participante e dirigido à gestora, que se obriga a proceder à transferência do valor correspondente às Unidades de Participação transferidas 
no prazo de 10 dias úteis após a recepção da aceitação da nova entidade gestora, no caso do fundo destino não ser gerido pela mesma gestora. De 
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 158/2002 de 2 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 125/2009, de 22 de Maio, não 
serão cobradas comissões de transferência sobre o valor a transferir. 
 

Divulgação do Valor da UP – O valor da unidade de participação é divulgado diariamente junto da Entidade Gestora e da entidade comercializadora do 
fundo - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A., podendo também ser consultada através do site do mesmo em: www.bbva.pt. 
 

Rendimento mínimo – O valor das unidades de participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos activos que constituem o património 
do fundo de pensões. O Fundo não garante rendimento mínimo, existindo risco de perda dos montantes investidos. 
 

Consulta de outra documentação – O regulamento de gestão do fundo é disponibilizado no momento da subscrição ou da recepção de transferência 
de outra entidade gestora, podendo ser obtido sem encargos e a pedido do Participante junto da Entidade Gestora. A composição da carteira e 
informação adicional pode ser consultada através do site do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal) em: www.bbva.pt. 
 

Regime fiscal – A descrição do regime fiscal apresentado não dispensa a consulta da legislação em vigor nem constitui garantia de que tal informação 
se mantenha inalterada. 

Fundo 
- Sujeito ao regime fiscal aplicável aos Fundos de Pensões em geral, isenção de tributação sobre rendimentos e isenção do imposto municipal sobre 
transmissões onerosas de imóveis, bem como do imposto municipal sobre imóveis.  
Participante (adesões individuais) 
- Subscrição - São dedutíveis à colecta do IRS, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do respectivo Código, 20% dos valores aplicados 
no respectivo ano por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, tendo como limite 
máximo: 

a) € 400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos; 
b) € 350 por sujeito passivo com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos; 
c) € 300 por sujeito passivo com idade superior a 50 anos. 

Nos termos do artigo 88.º do CIRS, a soma dos benefícios fiscais dedutíveis à colecta está ainda sujeita aos seguintes limites: 
Escalão de rendimento colectável (euros) Limite (euros) 

• Até 4.898…………………………………………….... Sem limite 
• De mais de 4.898 até 7.410……………………….... Sem limite 
• De mais de 7.410 até 18.375……………………….. 100 
• De mais de 18.375 até 42.259……………………....  80 
• De mais de 42.259 até 61.244……………………....  60 
• De mais de 61.244 até 66.045……………………....  50 
• De mais de 66.045 até 153.300……………………..  50 
• Superior a 153.300……………………………….......   0 

Não são dedutíveis à colecta de IRS os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma. 
 
- Reembolso dentro de uma das situações definidas na lei (ver reembolso) - A tributação é autónoma, à taxa de 20%, sendo a matéria colectável 
constituída por dois quintos do rendimento. 
- Reembolso fora de qualquer uma das situações definidas na lei (ver reembolso) - A tributação é autónoma, à taxa de 20%. Se o montante das 
entregas pagas na primeira metade de vigência do plano representar pelo menos 35% da totalidade daquelas, a matéria colectável é constituída 
pela totalidade do rendimento antes de cinco anos de vigência do contrato, por quatro quintos do rendimento após cinco e antes de oito anos de 
vigência do contrato, ou por dois quintos do rendimento depois dos primeiros oito anos de vigência do contrato. Se o montante das entregas pagas 
na primeira metade de vigência do plano não representar pelo menos 35% da totalidade daquelas a matéria colectável é constituída pela totalidade 
do rendimento.  
Os reembolsos de entregas com menos de 5 anos, com excepção dos efectuados por morte do participante, e os reembolsos de entregas 
efectuadas no ano de 2006 pelo motivo de frequência ou ingresso em curso do ensino profissional ou do ensino superior estão sujeitos às 
penalizações previstas nos n.º 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

Contactos – BBVA Fundos - SGFP, S.A. – Av. Liberdade, 222 – 1250-148 Lisboa • Tel.: 21 311 7313 • Fax: 21 311 7329 • E-mail: cpfundos@bbva.pt  

 


