
Prazo de Liquidação de subscrição

Prazo de Liquidação do resgate

Tipo de cotação
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Comissão de subscrição

1 dia

5 dias

Desconhecida (D+1)

0%

Activos sob Gestão 118.29 M Euros

Comissão de gestão e depositário

Comissão de resgate
1% para entregas com menos de 1

ano e fora das condições normais

2%

1€; reforço: 1€

22 de junho de 2005

30 Setembro 2018

Montante mínimo de subscrição

Data de lançamento

Sociedade Gestora BPI Gestão de Activos SA

EVOLUÇÃO DO VALOR DA UP

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O BPI Reforma Acções PPR é um Plano Poupança Reforma, sob a forma
de Fundo de Investimento Mobiliário (FIM), sendo gerido pela BPI
Gestão de Activos.
A carteira do BPI Reforma Acções PPR é composta, obrigatoriamente,
por uma componente de ações, compreendida entre um limite que vai
de 40% a 55% deste tipo de ativos. O Fundo pode ainda investir em
obrigações de taxa fixa ou de taxa indexada.

PERFIL DO INVESTIDOR

Produto destinado a Clientes mais jovens (maior horizonte temporal até
à idade de reforma) e/ou não avessos ao risco, dado que o Fundo tem
uma carteira exposta maioritariamente ao mercado acionista.

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

RISCO

COMENTÁRIO DO GESTOR

Nos produtos de poupança fiscal, as rentabilidades indicadas não consideram o benefício da dedução à colecta de IRS nem o imposto sobre os rendimentos devido no resgate. O
tratamento fiscal específico dos produtos depende das circunstâncias individuais de cada Cliente e está sujeito a alterações. A presente mensagem tem natureza publicitária e é
prestada pelo Banco BPI, S.A. e pela BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. O Banco BPI, S.A. e a BPI Gestão de Activos - Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. encontram-se autorizados pelo Banco de Portugal a exercer as atividades de intermediação financeira compreendidas no
respetivo objeto e encontram-se para esse efeito registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). As informações fundamentais destinadas aos
investidores e o prospeto do produto encontram-se disponíveis aos Balcões da Sociedade Gestora e do Banco Colocador. BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Mobiliário, S.A.; Capital Social: 2.500.000 Eur; CRC Lisboa nº. 502 443 022 Contribuinte nº. 502 443 022.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - PLANO POUPANÇA REFORMA

BPI REFORMA ACÇÕES - PPR

A área sombreada da escala abaixo evidencia a classificação do fundo
em termos do seu risco, com base no indicador sintético de risco, que
varia entre 1 (intervalo de volatilidade de 0% a 0.5%) e 7 (intervalo de
volatilidade superior a 25%).

Baixo Risco Elevado Risco

Remuneração Remuneração
potencialmente potencialmente
mais baixa mais elevada

O foco dos investidores continuou na esfera política e nos mercados

emergentes. A evolução favorável das negociações da NAFTA, a postura

mais conservadora do governo italiano e a redução dos receios sobre as

moedas emergentes contribuíram para a subida da generalidade dos

mercados acionistas. Contudo, no final do mês, a divulgação dos

detalhes do orçamento italiano para os próximos anos e a imposição de

tarifas adicionais sobre produtos chineses afetou a tomada de risco dos

investidores. Neste contexto, os principais índices acionistas tiveram

comportamentos mistos com os EUA e Europa a valorizarem (S&P 500

0.4% e Euro Stoxx 50 +0.2%) e os mercados emergentes a caírem -0.8%.

No plano económico destacou-se o dinamismo dos EUA: o indicador

avançado do setor dos serviços atingiu um máximo histórico, o mercado

de trabalho registou um bom desempenho e o ritmo de crescimento dos

salários (+2.9%) é o mais elevado desde 2009. A Reserva Federal subiu

as taxas de juro em setembro pela terceira vez no ano mantendo-se a

expectativa de mais uma subida em 2018. Na Zona Euro a reunião do

BCE trouxe poucas novidades, contudo, a confiança do banco central na

recuperação da inflação pressionou a subida das yields no mês.

No segmento acionista, as ações de mercados emergentes tiveram um

contributo desfavorável que foi compensado pela exposição aos

mercados desenvolvidos. Nas obrigações a exposição a dívida pública

periférica e o posicionamento defensivo no risco de taxa de juro tiveram

um contributo positivo no período. Nas ações, a carteira mantém-se

diversificada entre as principais geografias e nas obrigações privilegia-se

emissões com baixo risco de taxas de juro com spreads atractivos.
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ANO INÍCIO*** 1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 2017 2016 2015 2014 2013

RENTABILIDADE* 3.0% -2.6% 1.1% 1.7% 6.4% -2.2% 0.9% 3.9% 3.6%

CLASSE DE RISCO** 4 4 4 4 3 4 4 4 4

ATIVO PESO
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BPI HIGH INCOME LUX (I)

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP

Nota: A exposição indicada inclui as posições em derivados, respetivamente 11% em 

futuros de acções e -9% em futuros de obrigações.

BPI IBERIA LUX (I)

FUT DJ EURO STOX BANK - DEC18_C390B1911

US TREASURY N/B- 0.75%-15.02.2019

BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-01.11.2022

FUT MINI MSCI EMG MKT DEC18_C390B1911

ISHARES DJ EST BANKS DE

BCP-4.5%-07.12.2027

ALLIANZ RCM EURL EQTY GRW-WT

PRINCIPAIS ATIVOS EM CARTEIRA

DETALHES DA CARTEIRA E EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

Os valores apresentados referem-se a rentabilidades registadas no passado. As rentabilidades passadas não constituem um indicador confiável das rentabilidades futuras,
na medida em que apenas refletem a situação passada não constituindo qualquer garantia futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou
diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 e 7. O valor das unidades de participação dos Fundos pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. O BPI adverte que, "em regra, a uma maior rendibilidade dos fundos está associado um maior risco". As rentabilidades
indicadas são brutas de IRS, não consideram o benefício da dedução à colecta de IRS nem o imposto sobre os rendimentos devido no resgate. O tratamento fiscal
específico dos produtos depende das circunstâncias individuais de cada Cliente e está sujeito a alterações. As rentabilidades apresentadas são líquidas de comissão de
gestão e de depositário e excluem eventuais comissões de resgate. A presente mensagem tem natureza publicitária e é prestada pelo Banco BPI, S.A. e BPI Gestão de
Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. O Banco BPI, S.A. e a BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, S.A. encontram-se autorizados pelo Banco de Portugal a exercer as atividades de intermediação financeira compreendidas no respetivo objeto e encontram-se
para esse efeito registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). As informações fundamentais destinadas aos investidores e o prospeto
do produto encontram-se disponíveis aos Balcões da Sociedade Gestora e do Banco Colocador. BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, SA; Capital Social: 2.500.000 Eur; CRC Lisboa nº. 502 443 022 Contribuinte nº. 502 443 022.

FISCALIDADE

Dedução à Coleta de IRS: Sem prejuízo do limite referido no parágrafo seguinte, as entregas realizadas em PPR são dedutíveis à coleta em 20% do valor aplicado, tendo
como limite máximo €400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos, €350 por sujeito passivo com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos e €300 por sujeito
passivo com idade superior a 50 anos. A soma dos benefícios fiscais dedutíveis à coleta, incluindo o benefício fiscal estabelecido para os PPR não pode exceder
determinados limites estabelecidos em função do escalão de rendimento coletável nos termos definidos na lei (Orçamento de Estado). Assim, até um rendimento
coletável de 7.000 euros não há limite de dedução; acima deste rendimento, o limite da soma dos benefícios é de apenas 100 euros, reduzindo-se gradualmente até zero
a partir de um rendimento coletável superior a 80.000 euros. Não podem ser deduzidos à coleta de IRS os valores aplicados em PPR pelos sujeitos passivos após a data da
sua passagem à reforma. A fruição do benefício fica sem efeito, se aos participantes for atribuído qualquer rendimento ou for concedido o reembolso dos certificados,
salvo em caso de morte do subscritor ou quando tenham decorrido, pelo menos, cinco anos a contar da respetiva entrega e ocorra qualquer uma das situações definidas
na lei, devendo as importâncias deduzidas, majoradas em 10 %, por cada ano ou fração, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, ser acrescidas à
coleta do IRS do ano da verificação dos factos.

Tributação dos Rendimentos - para reembolsos dentro das condições legais previstas no DL nº 158/2002, de 2 de Julho:
 Entregas até 31/12/2005 - Tributação reduzida de 4%;
 Entregas após 1/1/2006 - Tributação reduzida de 8%;
 Para entregas com menos de 5 anos a aplicação desta tributação poderá estar condicionada ao facto do cliente realizar 35% das entregas na primeira metade de

vigência do contrato, caso contrário será tributado a 21,5%.

Transmissão Gratuita de Bens:
Os PPR não estão sujeitos a imposto de selo e o montante investido não entra para a relação de bens.

* As rentabilidades são anualizadas;
** A classe de risco varia entre 1 (intervalo de volatilidade de 0% a 0.5%) e 7 (intervalo de volatilidade superior a 25%);
*** Início: A data de lançamento é 22 de junho de 2005;
As Rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade futura e as rentabilidades superiores a 1 ano apenas serão obtidas se o investimento for efectuado
durante a totalidade do período de referência. A rentabilidade líquida depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais e de outros
encargos directamente associados.

Ações Total 
(50.4%)Obrigações 

(45.6%)

Diversificação 
(3.3%)

Liquidez (2.6%)

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

BPI REFORMA ACÇÕES - PPR


