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ESAF-PPR VINTAGE, Fundo de Pensões Aberto de Poupança Reforma (anteriormente denominado ESAF-PPR/E VINTAGE) 
 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, 
não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque 
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). As rendibilidades aqui 
divulgadas são rendibilidades não líquidas de comissões de 
subscrição e de resgate (ver ponto “Tabela de Custos”) 

 

TIPO / DURAÇÃO FUNDO DE PENSÕES DE POUPANÇA-REFORMA / Indeterminada 

INÍCIO DE ACTIVIDADE 30/10/1995 em Portugal 

ENTIDADE GESTORA ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões S.A. / Grupo BES 
Morada: Av. Alvares Cabral, 41, 1250-015 Lisboa; /  Site: www.esaf.pt  

CONSULTORES DE INVESTIMENTO Não existem consultores de investimento para o Fundo 

BANCO DEPOSITÁRIO Banco Espírito Santo 

ENTIDADES COMERCIALIZADORAS ESAF - Espírito Santo Fundos de Pensões (nas suas instalações); Banco Espírito Santo, S.A. (através dos seus balcões); 
BEST (através dos Centros de Investimento, do serviço telefónico do BEST e do site www.bancobest.pt); AON Portugal – 
Correctores de Seguros, S.A. (nas suas instalações). 

PROVEDOR Dr. Francisco José Correia de Matos de Medeiros Cordeiro  
Morada: Calçada Nova de S. Francisco, 10 – 1º 1200-300 Lisboa  
Telefone: +351.21.343.10.45 / Telefax: +351.21.342.03.05 / E-mail: provedor@apfipp.pt  

AUDITOR DO FUNDO KPMG & ASSOCIADOS – Soc. de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Instituto de Seguros de Portugal ; Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 
A LEITURA DESTE PROSPECTO NÃO DISPENSA A CONSULTA DO REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
A política de investimento do Fundo tem como principal objectivo a maximização do retorno potencial das aplicações do fundo a longo prazo. 
O Fundo investirá um máximo de 15% do seu património em acções de empresas admitidas à cotação em mercados regulamentados, com um valor de referência 
de 7,5%. O investimento em obrigações de taxa fixa será sempre superior a 50% do seu património total, com um valor de referência de 80% e em obrigações de 
taxa variável não poderá exceder 20% do património do Fundo, com um valor de referência de 12,5%. O investimento em acções e/ou obrigações poderá ser feito 
através de Fundos de Investimento. O Fundo não investirá em fundos que tenham comissões de gestão fixas superiores a 5%. O investimento em obrigações deverá 
seguir a prudência adequada ao perfil do Fundo. Assim, serão privilegiadas emitentes da União Europeia ou outros emitentes internacionais e emitentes nacionais, 
com credibilidade, nomeadamente empresas cotadas, grandes empresas ou empresas participadas pelo Estado. Por princípio, o Fundo efectua a cobertura do risco 
cambial inerente aos valores expressos em divisas que não o euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas aplicações. No entanto, o investimento em 
obrigações denominadas em moedas dos chamados “países da convergência para o euro”, poderá não ter o risco coberto. O Fundo poderá ainda investir o máximo 
de 25% do seu património em instrumentos financeiros e do mercado monetário e cambial, papel comercial, instrumentos financeiros derivados, fundos de 
investimento imobiliário e fundos de investimento mobiliário não harmonizados e/ou especiais, incluindo Hedge Funds, desde que legalmente susceptíveis de 
negociação, ou quaisquer outros instrumentos financeiros ou equiparados legalmente ou regulamentarmente admissíveis, e ainda terrenos e edifícios. A título 
acessório o Fundo poderá ainda investir em liquidez até um máximo de 10% do seu património. O investimento em valores mobiliários, que não se encontrem 
admitidos à negociação numa bolsa de valores ou em outro mercado regulamentado de Estado membro da União Europeia ou em mercado análogo de País da 
OCDE, não pode representar mais do que 10% do valor patrimonial do fundo. Para todas as subscrições ocorridas após 10 de Dezembro de 2002, a Entidade 
Gestora garante o valor de subscrição de cada Unidade de Participação. Esta garantia incide sobre o valor da Unidade de Participação subscrita e pelo prazo de um 
ano (com referência à data aniversaria da subscrição). A garantia ocorrerá no final do prazo, desde que no decurso do mesmo não se verifiquem alterações 
significativas i) às condições fiscais relativas ao rendimento gerado pelos activos que compõem o Fundo e ii) às normas legais de valorização da Unidade de 
Participação. Verificando-se quaisquer alterações significativas que se revelem mais penalizadoras desse rendimento e/ou dessa valorização, que as verificadas 
aquando da subscrição, a garantia não será aplicável. Se no final do prazo de garantia, e só neste caso, o valor da Unidade de Participação for inferior ao valor 
garantido, a Entidade Gestora adquirirá as Unidades de Participação necessárias em nome do Participante, de forma a perfazer o montante subscrito. Se no final do 
prazo de garantia o valor da Unidade de Participação for igual ou superior ao garantido o Participante manterá o número de Unidades de Participação. A garantia 
do valor de subscrição será renovada anualmente por períodos de um ano, salvo deliberação em contrário da Entidade Gestora, sendo nesse caso os Participantes 
informados com 30 dias de antecedência da data de renovação da garantia. A garantia não esta sujeita a qualquer prazo promocional ou de outra natureza, 
dependendo exclusivamente de deliberação da Entidade Gestora a respectiva manutenção ou cessação. 

RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
No âmbito da política de investimento, o risco de maior expressão ao qual o Fundo está exposto é o risco de taxa de juro. No entanto, o Fundo poderá também 
estar exposto ao risco de crédito associado ao emitente das obrigações em carteira, risco de liquidez, risco de preço associado às acções em carteira, risco cambial, 
risco de investimento em activos alternativos, risco de investimento em activos imobiliários. Dada a flexibilidade de opções de investimento e o prazo da aplicação, 
a volatilidade da carteira do ESAF – PPR Vintage tende a ser reduzida. O Fundo poderá investir em Instrumentos Financeiros Derivados com fins diferentes de 
cobertura, podendo daí resultar um acréscimo de risco no património do Fundo. Poderão igualmente ser realizadas operações de empréstimo dos valores 
mobiliários detidos pelo Fundo. 

PERFIL DO PARTICIPANTE 
Considerando a política de investimento e o regime legal específico, o Fundo adequa-se a investidores com perfil de risco baixo / médio baixo, com propensão para 
assumir perdas de capital e com uma perspectiva de valorização da sua poupança a longo prazo, como complemento de reforma. Considerando o regime fiscal 
aplicável, o fundo adequa-se a investidores que pretendam usufruir de uma poupança fiscal na aplicação das suas poupanças, quer do fundo quer do participante.  

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EUROS (desde 1/1/2004) 

 
RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS (desde 1/1/2004) 

 
TABELA GLOBAL DE CUSTOS 

Tabela de custos imputados ao Fundo durante o ano de 2010:   Rotação média da Carteira no período de 2010: 

CUSTOS VALOR (Eur) % VLGF (1)   Volume de Transacções 24.313.544 

Comissão de Gestão     Valor Médio da Carteira 7.832.158 

         Componente Fixa 78.296,77 1,00%   Rotação Média da Carteira (%) 310,43% 

         Componente Variável ---- ---   (1) Média relativa ao período de referência.
 

Comissão de Depósito 7.126,98 0,09%  NOTA: Em virtude de não existir informação disponível sobre os custos 
indirectamente suportados pelo fundo para o cálculo da Taxa Global de 
Custos indirecta de forma completa, clara e objectiva respeitante ao 
investimento noutros Fundos, a TGC apresentada deve ser vista como um 
valor mínimo. 

Auditoria 0,00 0,00%  

Outros 443,02 0,01%  

TOTAL 85.866,77   

TAXA GLOBAL DE CUSTOS  (TGC)  1,10%  
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2004 3,68% 1

2005 5,12% 1

2006 6,32% 2

2007 4,16% 1

2008 1,97% 2

2009 4,33% 1

2010 4,57% 1

http://www.esaf.pt/
http://www.bancobest.pt/
mailto:provedor@apfipp.pt


 

*A informação contida neste prospecto diz respeito a adesões individuais relativas a contribuições efectuadas por pessoas singulares. 2 

PROSPECTO SIMPLIFICADO* 
Actualizado a 16 de Janeiro de 2012 

ESAF-PPR VINTAGE, Fundo de Pensões Aberto de Poupança Reforma (anteriormente denominado ESAF-PPR/E VINTAGE) 
 

TABELA DE CUSTOS 
 

CUSTOS COMISSÃO 
Imputáveis directamente ao participante:  

Comissão de Subscrição Máx. 3,5% 
Comissão de transferência* 
Comissão de reembolso 

Máx. 0,5%* 

Máx. 1,5% 
Imputáveis directamente ao Fundo:  
Comissão de Gestão (Taxa nominal) Máx. 2,5% / ano – actualmente praticada: 1%/ano 
Comissão de Depósito (Taxa nominal) Máx. 0,2% / Mês – actualmente praticada: 0,1%/ano 
Taxa de Supervisão 0,048% sobre a totalidade das contribuições efectuadas 
Outros Custos Constituem também encargos do Fundo todas as despesas de compra e venda de valores por conta do Fundo. 

*A Comissão de Transferência será aplicável apenas aos montantes subscritos que tenham beneficiado da garantia de capital prestada pela ESAF. 
SUBSCRIÇÃO 

O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o conhecido e divulgado no dia útil àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido de 
subscrição é realizado a preço conhecido. A adesão ao Fundo é feita através da celebração de um contrato de adesão entre o Contribuinte e a ESAF, com a 
consequente subscrição das Unidades de Participação e não dá direito à emissão de títulos representativos, sendo estes títulos substituídos por um registo 
informático de Unidades de Participação desmaterializadas. 

REEMBOLSO 
O valor da Unidade de Participação para efeitos de reembolso será o conhecido e divulgado no dia útil aquele a que o pedido de reembolso se refere.  
Os participantes só podem exigir o reembolso do valor capitalizado das unidades de participação nos casos de (i) Reforma por velhice, (ii) Desemprego de longa 
duração, (iii) Incapacidade permanente para o trabalho, (iv) Doença grave ou (v) A partir dos 60 anos de idade. Fora das situações previstas anteriormente o 
reembolso do valor capitalizado das unidades de participação pode ser exigido a qualquer tempo, nos termos contratualmente estabelecidos e com as penalizações 
fiscais previstas no Estatuto dos Benefícios fiscais. Os participantes cujos contratos de adesão tenham sido celebrados até 31 de Dezembro de 2006 podem ainda 
exigir o reembolso do valor do seu plano de poupança nas situações de frequência ou ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado 
familiar em curso do ensino profissional ou do ensino superior, sem prejuízo da perda do benefício fiscal relativamente ao reembolso de valores correspondentes a 
entregas efectuadas após 31 de Dezembro de 2005.No reembolso total ou parcial das unidades de participação, a Sociedade Gestora obriga-se a proceder ao 
reembolso num prazo não superior a dez dias úteis, a contar da data do respectivo pedido e entrega da correspondente documentação necessária. Serão 
reembolsadas as unidades de participação detidas em função da antiguidade da subscrição, sendo a selecção efectuada das mais antigas para as mais recentes. O 
reembolso dos valores resgatados será efectuado por crédito em conta. 

TRANSFERÊNCIA 
O valor de um plano de poupança pode, a pedido expresso do participante, ser transferido, total ou parcialmente, para um fundo de poupança diverso do originário, 
não havendo lugar, por esse facto, à atribuição de novo benefício fiscal. A transferência parcial do valor do plano de poupança deve ser imputada às unidades de 
participação mais antigas. A ESAF ao receber um pedido de transferência deve executá-lo no prazo máximo de 10 dias úteis e informar o participante, nos 5 dias 
úteis subsequentes à execução, do valor do plano de poupança, deduzido da eventual comissão de transferência e, bem assim, da data a que este valor se reporta e 
em que foi efectuada a transferência. Só se pode verificar o reembolso, por Reforma por velhice do participante e a partir dos 60 anos de idade do participante, do 
montante capitalizado no plano que seja resultante de entregas efectuadas antes da transferência referida acima, quanto àquelas quantias relativamente às quais 
já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as respectivas datas de aplicação pelo participante. 

DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UP 
O valor da Unidade de Participação estará disponível diariamente em todos os locais e meios de comercialização do Fundo e será publicado no sítio na Internet da 
ESAF e Boletim da Bolsa Euronext Lisbon. 

RENDIMENTO MÍNIMO 
 Não existe qualquer garantia de rendimento. 

CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
O Prospecto Simplificado só contém a informação essencial sobre o Fundo, não dispensando a consulta do Regulamento de Gestão. O Regulamento de Gestão, os 
Relatórios e Contas anuais, serão disponibilizados pelas entidades comercializadoras, a pedido do participante, sem quaisquer ónus ou encargos. No último dia útil 
de cada mês são publicados no Boletim da Euronext a composição dos activos que integram o Património do Fundo, o valor da Unidade de Participação e o número 
de Unidades de Participação em circulação. 

REGIME FISCAL  
Do Fundo: São isentos de IRC os rendimentos dos Fundos de Poupança-Reforma que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional. No entanto, são 
tributados autonomamente, à taxa de 25%, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a Fundos de Poupança-Reforma, quando as partes sociais a que 
respeitam os dividendos não tenham permanecido na titularidade dos mesmos, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição 
e não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período. Ficam isentos de IMI e de IMT os prédios integrados em Fundos de 
Poupança -Reforma que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional. 
Do participante: O participante será tributado nos termos do Código do IRS, por remissão do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em função nomeadamente da duração 
do investimento. No momento da contribuição: São dedutíveis à colecta de IRS, nos termos e condições previstos no 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, em planos de poupança-reforma, 
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. Considera-se a idade do sujeito passivo à data de 1 de Janeiro do ano em que efectue a aplicação. Não 
são dedutíveis à colecta de IRS os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma. As deduções são cumulativas com as previstas para 
as contribuições para Fundos de Pensões, concorrendo para os mesmos limites. As deduções são também cumulativas com as previstas para as contribuições 
individuais dos participantes para contas individuais geridas em regime público de capitalização não concorrendo para os limites de € 300, € 350 e € 400 atrás 
mencionados. Contudo, concorrem para os limites globais a seguir referidos. Em 2012 os limites globais para a dedução à colecta dos benefícios fiscais previstos no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (onde se incluem, entre outros, os relativos a PPR, Fundos de Pensões, regime público de capitalização e seguros de saúde), mantêm-
se a partir do 3º escalão de rendimentos (rendimento colectável superior a € 7.410) nos termos seguintes: limite de €100 para o 3º escalão (mais de € 7.410 até € 
18.375); limite de €80 para o 4º escalão (mais de € 18.375 até € 42.259); limite de €60 para o 5º escalão (mais de € 42.259 até € 61.244); limite de €50 para o 6º 
escalão (mais de € 61.244 até € 66.045); limite de €50 para o 7º escalão (mais de € 66.045 até € 153.300); e limite de €0 para o 8º escalão (mais de € 153.300). A 
consolidação do benefício fiscal de cada entrega, só se verifica, se não houver lugar a reembolso no prazo mínimo de 5 anos a contar da data da aplicação e ocorra 
qualquer uma das condições definidas na lei. A excepção verifica-se para situações de morte do subscritor. No momento do recebimento do benefício em forma 
de capital: 
1) Dentro das condições legais: As importâncias pagas pelo Fundo de Poupança-Reforma, mesmo nos casos de reembolso por morte do participante, ficam sujeitas 
a tributação nos seguintes termos: a) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria H de IRS, incluindo as relativas a retenções na fonte, quando 
a sua percepção ocorra sob a forma de prestações regulares e periódicas; b) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria E de IRS, incluindo as 
relativas a retenções na fonte, em caso de reembolso total ou parcial, devendo, todavia, observar-se o seguinte: A tributação é autónoma sendo efectuada à taxa 
de 20 % e a matéria colectável é constituída por 1/5 ou 2/5 do rendimento consoante as contribuições tenham sido efectuadas até ou depois de 31 de Dezembro 
de 2005 (Taxas efectivas de 8% ou 4%, sendo aplicáveis vários regimes transitórios); 
2) Fora das condições legais: Em 2012 a taxa de tributação autónoma aumenta para 21,5%. Quando o montante das entregas efectuadas na primeira metade da 
vigência do plano seja igual ou superior a 35% do total das entregas efectuadas as taxas efectivas aplicáveis podem ascender a 17,2% (taxa de 21,5% sobre 4/5 do 
rendimento) ou a 8,6% (taxa de 21,5% sobre 2/5 do rendimento) sendo aplicáveis vários regimes transitórios. 
O Orçamento do Estado para 2012 veio alterar a tributação dos reembolsos de PPR fora das condições previstas na lei, ao estabelecer que as importâncias 
deduzidas, acrescidas de 10% por cada ano ou fracção, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, devem ser acrescidas à colecta do IRS, 
quando tal reembolso ocorra, salvo em caso de morte do subscritor ou quando tenham decorrido pelo menos 5 anos a contar da entrega e ocorra uma das 
situações previstas na lei. 
O REGIME FISCAL AQUI DESCRITO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NEM REPRESENTA QUALQUER GARANTIA QUE O MESMO SE MANTENHA 
ESTÁVEL PELO PERÍODO DE INVESTIMENTO. 

CONTACTOS 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através da Linha ESAF – 800 20 66 92. 


		2012-01-17T12:09:27+0000
	Lisboa, Portugal
	ESAF ESPIRITO SANTO FUNDOS DE PENSOES SA
	Document Seal




