
 
 

Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores 
 

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. 
 

 

PPR BBVA ACÇÕES  
Fundo de Pensões Poupança Reforma 

(PTFP00000192) 
 

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

 

Objetivos e política de investimento 
 

 O Fundo tem como objectivo proporcionar aos seus Participantes o 
estabelecimento de Planos Poupança Reforma individuais de longo prazo 
que lhes permitam, através da capitalização dos investimentos realizados 
numa carteira de activos seleccionada de acordo com a política de 
investimentos fazer face às necessidades resultantes das situações 
legalmente enquadráveis para esse efeito. 
 O património do Fundo será composto por obrigações de emitentes 
públicos e privados, de taxa fixa e indexada, 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. 
 Os activos integrantes da carteira de investimentos do Fundo deverão 
possuir uma qualidade creditícia mínima igual à que em cada momento 
apresente a dívida emitida pela República de Portugal. No caso de que, 
ou em consequência da descida de algum rating soberano ao qual o 
Fundo tenha exposição ou da descida da qualidade creditícia de algum 
emissor, algum activo integrante da carteira do Fundo de Pensões passe 
a ter um rating inferior ao que naquele momento tenha Portugal, os 
referidos activos poderão ainda assim manter-se em carteira, se, na 
opinião da sociedade gestora, tal for no interesse dos Participantes e 
Beneficiários do Fundo. 
 O Fundo será gerido respeitando a seguinte distribuição estratégica 
(Valores Centrais): Dívida Pública UE e OCDE – 5%; Dívida Privada – 20%; 
Acções – 50%; Liquidez e dívida de curto prazo – 25%. 
 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. 
 A Entidade Responsável pela Gestão não recorre a empréstimos por 
conta do Fundo. 
 Condições de Subscrição: 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.  
 Condições de Reembolso: o reembolso do valor do Plano Poupança 
Reforma pode ser exigido, total ou parcialmente, pelos participantes nos 
seguintes casos: 
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 e apenas 
para entregas efectuadas até 31-12-2006; g) Utilização para pagamento 
de prestações de crédito à aquisição de habitação própria e permanente. 
 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 no EBF: 
– Reembolsos de entregas com menos de 5 anos, com excepção dos 
efectuados por morte do participante; 
– Reembolsos de entregas efectuadas no ano de 2006 por 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.  
 Condições de Transferência: 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.  
 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 Fundo destina-se a investidores que apresentem uma expectativa de 
valorização do capital investido a longo prazo e capacidade de suportar 
uma maior volatilidade do fundo, de assumir possíveis perdas de capital 
e períodos de imobilização de longo prazo do capital investido

 

 

 

Perfil de risco e de remuneração 
Indicador sintético de risco 
A área sombreada da escala abaixo evidencia a classificação do 
fundo em termos do seu risco, calculado com base em dados 
históricos. 
 

Baixo Risco 
 
Remuneração 
potencialmente mais baixa  

 Elevado Risco 
 

Remuneração 
potencialmente mais elevada 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 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 com uma tolerância ao risco 
elevada, que apresentem uma expectativa de valorização do capital  
investido a longo prazo e capacidade de suportar uma maior 
volatilidade do fundo, de assumir possíveis perdas de capital e 
períodos de imobilização de longo prazo do capital investido. 
 Descrição dos riscos materialmente relevantes para o Fundo: 

 O Fundo evolui em função do valor dos activos integrantes da 
carteira, pelo que pode aumentar ou diminuir de valor.  

 Risco de crédito: as entidades emitentes podem entrar em 
incumprimento quanto ao serviço da dívida dos respectivos  

 empréstimos obrigacionistas, o que implicará uma diminuição 
do valor do Fundo.  

 Risco de liquidez: o Fundo poderá ter dificuldade em valorizar 
ou satisfazer pedidos de resgate elevados, caso alguns dos seus 
investimentos se tornem ilíquidos ou não permitam a venda a 
preços atractivos. 

 Risco de contraparte: a utilização de instrumentos financeiros 
derivados pode implicar perdas significativas se a contraparte entrar 
em incumprimento e não honrar as suas responsabilidades. 

 Risco operacional: o fundo está exposto ao risco de perdas que 
resultem, nomeadamente, de erro humano ou falhas no sistema ou 
valorização incorrecta dos títulos subjacentes, assim como na 
guarda de títulos. 

 Risco de câmbio – risco de alterações, positivas ou negativas, no 
valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas 
posições em moeda. 

 Risco de taxa de juro: as obrigações de taxa de juro fixa que 
podem integrar o património do Fundo apresentam risco de 
variação de preço em função da variação das taxas de juro de 
mercado. Neste sentido, quando as taxas de juro sobem o valor das 
obrigações poderá oscilar e registar perdas. 
 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 
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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.

 
 
 

 

 

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. 
 
 

 
 

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 
2015. O valor poderá variar de ano para ano. Este exclui, 
nomeadamente: 
- Comissão de gestão variável; 
- Custos de transacção, excepto 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 
 
 

 
 
 

 
 
 
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). 
 
Medidas de rentabilidade não líquidas de comissão de subscrição e 
resgate, não dispensando a consulta da Tabela de Encargos 
imputáveis directamente ao Participante. 
 
Rentabilidades líquidas de comissão de gestão e depósito. 
 
O Fundo foi constituído em 12 de Novembro de 2009. 
 
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 própria Entidade Gestora. 
 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. •  Av da Liberdade, 222 – Lisboa. 
 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 

 

 
 

O Fundo foi autorizado em 2009-10-08 e constituído em 2009-11-12, com duração indeterminada. 
 
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 da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 

 

 

 

 

A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 15/04/2016. 
 

Encargos cobrados ao Fundo antes ou depois do seu investimento 
Encargos de subscrição 2% 
Encargos de transferência 0% 
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 2,19% 
Encargos cobrados ao Fundo em condições específicas 
Comissão de gestão variável Não aplicável 


