
 
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores de Fundo de Pensões Aberto de Adesão Individual 

O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos participantes sobre este Fundo. Não é material promocional. Estas 
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento neste Fundo. Aconselha-se a leitura 
do documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir. 
 

 

BBVA Multiativo Moderado  
PTFP00000226 

Este Fundo é gerido pela BBVA Fundos – SGFP, S.A., integrada no Grupo BBVA Portugal 
 

 

Objetivos e política de investimento 
 
Objetivo de investimento 
O Fundo tem como objetivo o crescimento do capital a médio/longo 
prazo, através de uma abordagem flexível dos investimentos, focada na 
diversificação e no controlo de risco, por meio de investimentos nos 
mercados globais acionistas e obrigacionistas. O Fundo destina-se a 
investidores que pretendam constituir um complemento de reforma. 
 

Política de investimento 
Numa perspetiva de otimizar a rentabilidade, o risco e a liquidez, o Fundo 
investirá mais de 50% do seu património numa carteira global composta 
por Unidades de Participação de OIC elegíveis e harmonizados. O Fundo 
investirá no mercado acionista e obrigacionista de dívida pública e/ou 
privada quer de uma forma direta ou indireta. 
O investimento no mercado acionista estará situado num intervalo entre 
30% e 70% da exposição total da carteira de acordo com as expetativas 
da equipa de gestão e será maioritariamente em ativos de mercados da 
OCDE, podendo estar até 15% em ativos de mercados emergentes, sem 
predefinição relativamente à capitalização dos ditos ativos. 
A carteira poderá ainda investir em instrumentos do mercado monetário 
que sejam líquidos e até 20% em depósitos bancários. As Instituições 
Financeiras com as quais se contrata os depósitos, devem ter no mínimo 
uma qualidade creditícia média de BBB-, no momento da constituição 
dos ditos depósitos.  
O Fundo pode investir até 20% dos seus ativos líquidos num único 
OICVM. 
O Fundo pode investir através de instrumentos financeiros derivados 
negociados em mercados organizados com a finalidade de cobertura e 
como investimento. 
O Fundo pode recorrer ao investimento em OIA de acordo com os limites 
descritos na política de investimento do Fundo. 
O Fundo pode estar exposto a risco cambial em divisas diferentes do 
Euro para além dos limites legais, desde que o excesso tenha cobertura 
de risco cambial. 
O Fundo poderá investir em emissões do mercado obrigacionista com 
uma qualidade creditícia maioritária mínima de rating A-, em emissões 
com qualidade de creditícia menor (mínima BBB-) até um limite máximo 
de 30% da exposição total da carteira e em emissões de baixa qualidade 
creditícia (inferior a BBB-) até 15% da exposição total da carteira. Os 
valores emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União 
Europeia, pelos Organismos Internacionais dos quais Portugal seja 
membro e por Estados com qualificação de solvência, não terão um 
rating inferior ao que em cada momento apresente a dívida emitida pela 
República de Portugal. 
A gestão da carteira tem como padrão de comparação para a análise do 
desempenho da gestão dos investimentos uma medida de referência, 
composta pelo índice MSCI World em moeda local e pelo índice Emu 
Direct Gov. 1 - 3 anos Total Return.  

 

Subscrição 
As subscrições serão efetuadas a cotação desconhecida com base no 
valor unitário das Unidades de Participação que estiver em vigor no dia 
útil seguinte à da data da ordem de subscrição, calculado de acordo com 
as regras de valorização legais em vigor. Possibilidade de agendamento 
de subscrições periódicas, e de indexação anual do valor definido, 
mediante opção do Participante.  
 

Reembolso 
Possibilidade de reembolso total ou parcial das Unidades de Participação 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, nas condições de 
pré-reforma, reforma antecipada, reforma por velhice, reforma por 
invalidez, morte do participante, desemprego de longa duração do 
participante, doença grave do participante e incapacidade permanente 
para o trabalho do participante. A descrição objetiva dos três últimos 
conceitos de reembolso e os respetivos meios de prova é feita nos 
termos da legislação aplicável aos Planos Poupança-Reforma (PPR).  
O reembolso das Unidades de Participação será feito pela Entidade 
Gestora no prazo de até 10 dias úteis após a data de receção dos 
comprovativos de acordo com a lei em vigor. O reembolso total ou parcial 
será efetuado ao valor das Unidades de Participação à data em que este 
se processa, deduzido da comissão de reembolso e dos impostos 
devidos. 
 

Transferência 
Possibilidade de transferências de Outras Entidades Gestoras, sendo o 
valor líquido recebido convertido em Unidades de Participação à cotação 
em vigor na data da transferência para o Fundo. A efetivação 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. 
O valor das Unidades de Participação pode, a pedido expresso do 
Participante, ser transferido, total ou parcialmente para um Fundo de 
Pensões diverso deste ou para Outra Entidade Gestora. O pedido de 
transferência das Unidades de Participação deverá ser formulado por 
escrito pelo Participante e dirigido à Entidade Gestora, que se obriga a 
proceder à transferência do valor correspondente às Unidades de 
Participação transferidas no prazo de 10 dias úteis após a receção da 
aceitação da nova Entidade Gestora, no caso do fundo destino não ser 
gerido pela mesma gestora. Ao valor de transferência para Outra 
Entidade Gestora acrescem custos de transferência, de acordo com o 
indicado na tabela de encargos. 
 

Período mínimo de investimento 
O Fundo é adequado para investidores com uma perspetiva de poupança 
a médio/longo prazo. 

 

 

Perfil de risco e de remuneração 
 Baixo Risco 
Remuneração 
potencialmente mais baixa  

 Elevado Risco 
Remuneração 

potencialmente mais elevada 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Um risco mais baixo (1) implica potencialmente uma remuneração 
mais baixa e um risco mais alto (7) implica potencialmente uma 
remuneração mais alta. 
 

- Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do 
perfil de risco futuro do Fundo. 
- A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao 
longo do tempo. 
- A categoria de risco mais baixa não significa que se trate de um 
investimento isento de risco. 
- O Fundo não garante capital, existindo risco de perda dos 
montantes investidos. 
- O Fundo destina-se a investidores, que apresentem uma expetativa 
de valorização do capital investido a médio/longo prazo e 
capacidade para assumir possíveis perdas de capital e períodos de 
imobilização de longo prazo do capital investido. 
 
 
 

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 ativos denominados noutras moedas diferentes do euro.  

• 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 ativos. Num 
contexto de quebra de preço dos ativos subjacentes, o Fundo 
poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse 
derivados ou não refletir as variações positivas no valor dos ativos 
em carteira, pelo facto de estes terem sido objeto de cobertura de 
risco de investimento. 



 
Encargos 
 
Os encargos suportados pelo participante são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do Fundo, incluindo custos de 
comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento. 
 
 

Encargos cobrados ao Fundo antes ou depois do seu investimento 

Encargos de subscrição 2% 

Encargos de transferência 2,5% 

Encargos de resgate 2% 

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro 
antes de ser investido e antes de serem pagos os rendimentos 
do seu investimento. 

Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano 

Taxa de Encargos Correntes 1,84% 

Encargos cobrados ao Fundo em condições específicas 

Comissão de gestão variável Não aplicável 

 
Os encargos de subscrição, transferência, resgate e reembolso 
correspondem a montantes máximos. Em alguns casos o participante 
poderá pagar menos, devendo essa informação ser confirmada junto das 
entidades comercializadoras. 
 
A Taxa de Encargos Correntes (TEC) refere-se ao ano que terminou 
em 2014. O valor poderá variar de ano para ano. Este exclui, 
nomeadamente: 
- Comissão de gestão variável; 
- Custos de transação, exceto no caso de encargos de subscrição / 
resgate cobrados ao Fundo aquando da subscrição/resgate de unidades 
de participação de outro Fundo. 
 
Para mais informações sobre encargos, consulte o Regulamento de 
Gestão do Fundo, disponível em www.bbva.pt. 

 
 

Rentabilidades históricas 
 
 
 
Os dados são insuficientes para fornecer uma indicação útil aos 
investidores acerca da rentabilidade e risco histórico do Fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não 
constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das 
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do 
nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). 
 
Rentabilidades líquidas de comissão de gestão e depósito. 
 
O Fundo foi constituído em 02 de Setembro de 2014. 
 
As rentabilidades são calculadas em euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informações práticas 
 

• O Fundo é comercializado pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A., através da sua rede de agências e do serviço BBVA Consigo e 
pela BBVA Fundos – SGFP, S.A.. Informações adicionais sobre o Fundo, incluindo o Regulamento de Gestão e Relatórios e Contas, bem como o valor 
das unidades de participação podem ser obtidas sem encargos e a pedido do Participante junto da Entidade Gestora, nos balcões do Banco BBVA 
(Portugal) e através do seu site, em www.bbva.pt. 

• O Contribuinte individual deve dar o seu acordo escrito ao regulamento de gestão do presente fundo, presumindo-se na sua falta que este não teve 
conhecimento daquele, assistindo-lhe o direito de resolução da adesão individual (no prazo de 30 dias) e o direito de ser reembolsado do valor das 
unidades de participação à data da devolução. 

• O Contribuinte individual dispõe de um prazo de 30 dias a contar da data de adesão individual a este fundo para expedir carta em que renuncie aos 
efeitos do contrato. A comunicação de renúncia deve ser notificada por carta registada para o endereço da sede social da BBVA Fundos – Sociedade 
Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. 
 
A BBVA Fundos – SGFP, S.A. pode ser responsabilizada com base nas declarações constantes no presente documento, nomeadamente as que sejam 
suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do regulamento de gestão do Fundo de Pensões. 
 
A legislação fiscal portuguesa, à qual o Fundo está sujeito, pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do participante.  
 
Identificação e Contactos 

• Entidade Gestora: BBVA Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Tel.: +351 21 311 76 06 • Fax: +351 21 311 73 29 • E-mail: cpfundos@bbva.com. 

• Provedor dos participantes e beneficiários: Francisco de Medeiros Cordeiro • Calçada Nova de S. Francisco, 10 – 1º - 1200-300 
Lisboa • Tel.: +351 213 431 045 • Fax: +351 213 420 305 • E-mail: provedor@apfipp.pt. 

• Depositário: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. • Tel.: +351 213 117 200. 

• Auditor: KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. • Tel.: +351 210 110 000. 

• Consultor de investimento: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. • Tel.:+34 902 363 036  
 

 

Este Fundo autorizado em 03 de Abril de 2014 e constituído em 02 de Setembro de 2014, com duração indeterminada, foi alterado em 22 de Outubro 
de 2015. 
 
O Fundo encontra-se sujeito à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) – Supervisão Prudencial – e da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Supervisão Comportamental (Comercialização). 
 
A BBVA Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. está autorizada e encontra-se sujeita à supervisão do Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 
 
A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 22/10/2015 


