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de ser um produto digital e que possibilita 
a mobilidade profissional no espaço euro-
peu torna o produto muito mais atrativo 
para as gerações mais novas, moldadas por 
programas de estudo internacional como 
o Erasmus.

VE - Que rendibilidade oferece com-
parativamente a outros produtos exis-
tentes no mercado?

VD - A rendibilidade esperada neste 
produto tem condições para ser melhor 
que a média de outros produtos financei-
ros disponíveis, pelas seguintes razões: tra-
ta-se de uma aplicação a longo prazo, com 
reduzida liquidez, que permite realizar 
investimentos em títulos menos líquidos 
e com maior potencial de rendibilidade; 
ao limitar os custos totais a 1%, permite 
a obtenção de rendibilidades superiores a 
produtos com custos totais mais elevados 
e, por fim,  considerar que estão incluí-
dos fatores ESG (ambientais, sociais e de 
boa governação) de sustentabilidade dos 
investimentos, que 
vão contribuir para 
um maior potencial 
de rendibilidade.

VE – Que significa 
para a Ageas Pen-
sões a distribuição 
deste produto?

VD - Na qualidade 
de líder nacional em 
pensões, a Ageas Pensões assume a sua 
responsabilidade e está ativamente empe-
nhada em criar uma oferta em PEPP que 
permita apoiar os cidadãos portugueses a 
poupar para a reforma.

Melhoria do nível de vida na 
reforma

VE – Embora a subscrição seja volun-
tária, que impacto pode ter este produ-
to na economia?

VD - O potencial impacto na econo-
mia não é visível de forma imediata, mas 
é importante e vai-se reforçando com o 
tempo, sendo repartido em duas compo-
nentes: a melhoria do nível de vida na re-

forma, na medida em que os rendimentos 
das pensões da segurança social e even-
tuais pensões de planos empresariais serão 
complementados com o resultado da pou-
pança individual e, por outro lado, o efei-
to na economia, com a capacidade para 
financiamento de projetos de longo prazo 
como a construção de infraestruturas.

VE – Qual é o papel da EIOPA na im-
plementação deste tipo de produtos?

VD - A EIOPA, supervisor europeu de 
seguros e fundos de pensões, teve um pa-
pel fundamental na construção do PEPP. 
Primeiro na preparação do Regulamento 
do PEPP, que culminou com a aprova-
ção, em 2019, pela Comissão, Conselho 
e Parlamento Europeu – Regulamento 
(EU) 2019/1239. No ano seguinte, ficou 
encarregada da preparação da regulamen-
tação do segundo nível (documentos de 
informação, técnicas de gestão de risco, 
proteção dos direitos e gestão de inves-
timentos), que ficou concluída no verão 
de 2020 e que foi publicada, no Jornal 
da Comunidades, em março deste ano. 
Quando, no segundo trimestre de 2022, 
o PEPP começar a poder ser adquirido pe-
los cidadãos europeus, apesar de o proces-
so de aprovação de produtos ser realizado 
pelos supervisores nacionais, os produtos 
terão ainda de ser registados na EIOPA e 
nos países em que vão ter Compartimen-
tos. A EIOPA terá ainda um papel de con-
trolo e sancionatório direto sobre produ-
tos e operadores de mercado.

VE – Há mais al-
guma consideração 
que queira fazer a 
propósito deste pro-
duto e dos produtos 
de poupança a lon-
go prazo?

VD - Gostaria ain-
da de salientar que, 
este ano, até ao início 
de comercialização, 

no segundo trimestre de 2022, existe ain-
da muito e importante trabalho a realizar, 
por parte: dos operadores de mercado, na 
criação dos produtos; dos supervisores 
nacionais (ASF, CMVM e Banco de Por-
tugal), na preparação da regulamentação 
nacional, que incidirá, nomeadamente, 
na proposta sobre quais serão os motivos 
para reembolso antecipado e o processo 
de aprovação do produto e, por fim, do 
Governo e da Assembleia da República, 
na publicação do regime nacional e, o 
mais importante, na definição do regime 
fiscal, condição indispensável para que o 
PEPP possa vir a dar um contributo para 
o aumento da poupança para a reforma 
dos portugueses.

O PEPP, produto individual 
de reforma uniforme em 
todo o espaço da União 
Europeia, estará disponível 
para subscrição em Portugal 
no segundo trimestre de 2022, 
revela Valdemar Duarte, 
diretor-geral da Ageas Pensões 
e membro do Conselho 
Consultivo da EIOPA.
“Espera-se que o PEPP venha 
a ter, conjuntamente com as 
contribuições para fundos de 
pensões abertos, uma dedução 
autónoma e com significado 
que lhe possibilite vir a tornar-
se o produto de excelência de 
poupança para a reforma”, 
acrescenta.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomoca.pt

Vida Económica – O que é o PEPP?
Valdemar Duarte - O PEPP é um pro-

duto individual de reforma uniforme em 
todo o espaço da União Europeia que, 
em Portugal, irá representar a forma mais 
inovadora de poupança para a reforma 
desde o lançamento em 1989 do PPR. O 
PEPP é uma iniciativa da Comissão Eu-
ropeia que visa solucionar dois grandes 
desafios: o reforço dos níveis de poupança 
para a reforma que, apesar de muito dife-
rentes nos vários países, são insuficientes 
para poder responder aos desafios coloca-
dos com o crescente envelhecimento da 
população e, por outro lado, a promoção 
da construção de um Mercado Único, em 
termos de mobilidade profissional, para a 
qual a multiplicidade e complexidade dos 
produtos de reforma nos vários países são 
um dos principais entraves.

VE – Quais são as principais vanta-
gens deste produto?

VD - As principais vantagens do PEPP, 
são as seguintes:

- Simplicidade - através de um Regu-
lamento com igual aplicação a todos os 
países, é gerada uma fonte de rendimento 
adicional durante a reforma, com exce-
ções de liquidez muito limitadas (regu-
ladas em cada país) e com regras de go-
vernação muito robustas, que contribuem 
para a facilidade de adesão e proteção dos 
direitos dos cidadãos que canalizam as 
suas poupanças para a reforma através do 
PEPP;

- Abrangência - pode ter a forma de 
seguro de vida, fundo de pensões e de 
fundo de investimento, à semelhança do 
que acontece com os PPR. Os clientes po-
derão ainda escolher os operadores dentro 
do espaço europeu, desde que disponibi-
lizem o compartimento português;

- Proteção da Poupança - as entida-
des que distribuem o PEPP, disponibili-
zam o PEPP Básico, oferece um elevado 
nível de proteção da poupança aplicada, 
excluindo-se as ga-
rantias anuais que, 
no atual contexto de 
baixas taxas de juro 
e de inflação, podem 
resultar em perda de 
poder de compra. 
Nos seguros de vida 
assegura-se, até à 
idade de reforma, a 
recuperação da poupança aplicada e, nos 
fundos de pensões ou fundos de investi-
mentos, oferece-se uma solução de tipo 
ciclo de vida, com risco decrescente com 
o tempo, que possibilita simultaneamente 
uma elevada probabilidade de recuperar 
a poupança aplicada e uma rendibilidade 
superior à inflação;

- Transparência – a regulamentação 
do segundo nível do PEPP focou-se na 
preparação dos modelos de prestação de 
informação, uniformes, tanto pré-contra-
tualmente antes da adesão, como anual-
mente, com a projeção dos benefícios de 
reforma em capital e em pensão regular. 

- Portabilidade – há a possibilidade de 
transferência, sem custos, pelo menos a 
cada cinco anos. O mesmo produto pode 
ter vários compartimentos, permitindo 

que alguém que tra-
balhe em vários paí-
ses tenha um único 
produto em todo o 
espaço europeu;

- Custos controla-
dos - o PEPP Básico 
tem um limite máxi-
mo de custos totais 
de 1%, com exceção 

dos produtos com garantia de capital no 
final, em que se pode adicionar o custo 
da garantia. Este facto torna o produto 
muito atrativo porque os produtos alter-
nativos disponíveis têm, em média, custos 
mais elevados; 

- Benefícios Fiscais - a Comissão Eu-
ropeia solicitou que os estados-membros 

lhe atribuíssem o melhor regime fiscal 
disponível. Em Portugal, face à exiguida-
de da possibilidade de dedução à coleta 
de IRS das contribuições, espera-se que 
o PEPP venha a ter, conjuntamente com 
as contribuições para fundos de pensões 
abertos, uma dedução autónoma e com 
significado que lhe possibilite vir a tornar-
-se o produto de excelência de poupança 
para a reforma.

Produto atrativo para as gerações 
mais novas

VE – Tratando-se de um produto de 
poupança a longo prazo, a que tipo de 
destinatários se aplica?

VD - O PEPP é um produto de pou-
pança de longo prazo, exclusivamente 
para a reforma, e, como tal, aplica-se a 
toda a população em idade ativa. Sejam 
trabalhadores por conta de outrem, pro-
fissionais liberais ou empresários (novos 
como mais velhos), pois um dos aconte-
cimentos que todos temos como certo é 
que, caso não exista um pé-de-meia para a 
reforma, os nossos rendimentos nessa fase 
da vida sofrerão uma redução que tenderá 
a ser cada vez maior. No entanto, o facto 

O BPI e a Fundação “la Caixa” lançam a 
3ª edição do Prémio Infância, uma inicia-
tiva com uma dotação de 800 mil euros, 
que tem como finalidade apoiar projetos 
que facilitem o desenvolvimento integral e 
o processo de inclusão social de crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade. O 
objetivo é romper com o círculo da pobre-
za, dando valor à infância e à adolescência, 
assim como à família como eixo da ação 
socioeducativa. 

As instituições privadas sem fins lucrati-
vos podem apresentar as suas candidaturas 
até 7 de junho.  

Segundo o relatório “Portugal, Balanço 
Social 2020 – Um retrato do país e dos 
efeitos da pandemia”, divulgado recente-
mente pela Nova SBE, a Fundação “la Cai-
xa” e o BPI, no âmbito da Iniciativa para 
a Equidade Social, as crianças constituem 
um dos grupos da população mais vulne-
rável à pobreza e exclusão social. 

De acordo com o relatório, em 2019, a 
taxa de pobreza das crianças era de 18,5%, 
valor superior ao da população total 
(17,2%). Além disso, os dados mostram 
que a pobreza atinge 33,9% das famílias 
monoparentais, o tipo de agregado com 
maior taxa de pobreza.

A crise pandémica teve também impor-
tantes efeitos na educação. Segundo os da-
dos do relatório, os alunos de famílias mais 
pobres estiveram potencialmente mais vul-
neráveis com a substituição das aulas pre-
senciais pelo ensino a distância, devido às 
limitações no acesso a meios – como com-
putador e internet – para acompanhamen-
to das aulas online. 

Projetos apoiados

Nesse contexto, o Prémio Infância vai 
privilegiar projetos que deem respostas 

sociais nas seguintes linhas prioritárias: 
Ações de apoio socioeducativo formal: 
reforço escolar e acompanhamento fa-
miliar; Ações de apoio socioeducativo 
não formal: tempos livres e projetos de 
transição para a vida adulta; Apoio social 
básico: acesso a bens e serviços básicos 
(alimentação, higiene e subsídio de ali-
mentação); Desenvolvimento de com-
petências parentais: capacitação para o 
exercício de uma parentalidade positiva; 
Apoio à primeira infância: programas 
de prevenção individual e comunitária; 
Apoio sociossanitário para a melhoria da 
qualidade de vida da infância em situação 
de doença crónica.

 Criado em 2019, o Prémio Infância já 
atribuiu 1,5 milhões de euros a 55 proje-
tos. A seleção dos projetos é realizada atra-
vés de uma avaliação objetiva que analisa 
os projetos e as linhas prioritárias estabe-
lecidas nas bases de cada candidatura e do 
possível impacto social. 

No próximo mês serão abertas as candi-
daturas ao Prémio BPI Fundação “la Cai-
xa” Rural.

As entidades interessadas podem obter 
mais informação no site do BPI e da Fun-
dação “la Caixa”. 

Reforço da dotação 

Nos últimos 11 anos, os Prémios BPI 
Fundação “la Caixa” atribuíram 19 mi-
lhões de euros a mais de 600 projetos de 
instituições sociais que têm contribuído 
para melhorar a vida de mais de 150 mil 
pessoas.

Em 2021, os Prémios BPI Fundação “la 
Caixa” reforçam a dotação para 4 milhões 
de euros, a fim de ajudar a mitigar os efei-
tos da pandemia nas cinco áreas de inter-
venção distintas.  

VALDEMAR DUARTE, DIRETOR-GERAL DA AGEAS PENSÕES, REVELA 

“PPR europeu” disponível em Portugal 
no segundo trimestre de 2022

APOIO DE 800 MIL EUROS À INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

BPI e a Fundação “la Caixa” 
lançam terceira edição 
do Prémio Infância

MERCADOS

Dow Jones 12/mai .....33998,35
Var Sem ...............................-0,63% 
Var 2018 .............................. 11,13% 

Nasdaq 12/mai ............13135,29
Var Sem ...............................-3,22% 
Var 2018 ................................1,99% 

IBEX 35 12/mai ............. 9018,30
Var Sem ................................0,71% 
Var 2018 .............................. 11,86% 

DAX 12/mai .................15150,22
Var Sem ................................0,17% 
Var 2018 ..............................10,77% 

CAC40 12/mai ...............6279,35
Var Sem ...............................-0,71% 
Var 2018 ..............................13,38% 

0,38% Var. Semana

COLABORAÇÃO: BANCO SANTANDER

PSI-20 (12.05)     5102,96

4,35% Var. 2019
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O PEPP Básico 
tem um limite máximo 
de custos totais de 1%

Possibilidade de 
transferência, sem custos, 
pelo menos a cada cinco 

anos

Os clientes poderão escolher 
os operadores dentro 
do espaço europeu

O PEPP estará disponível para subscrição em Portugal no segundo trimestre de 2022, adianta Valdemar Duarte.

EURIBOR 3M (05.05) -0,5390EURODÓLAR (12.05) 1,2078 PETRÓLEO BRENT (12.05) 69,64

0,62% Var. Semana -1,51% Var. Semana 0,96% Var. Semana

-1,11% Var. 2019 1,10% Var. 2018 34,40% Var. 2018

Euro/Libra 12/mai.....0,8569
Var Sem .........................0,78% 
Var 2018 .........................4,32% 

Euro/Iene 12/mai . 132,2700
Var Sem ........................ -0,78% 
Var 2018 ........................ -4,51% 

Euribor 6M 12/mai .. -0,5390
Var Abs Sem ..................0,39% 
Var 2018 .........................2,47% 

Euribor 1Y 12/mai ... -0,4800
Var Abs Sem ..................0,62% 
Var 2018 .........................3,81% 

Ouro 12/mai ............1823,69
Var Sem ......................... 2,15% 
Var 2018 ........................ -3,85% 

Prata 12/mai ................ 27,28
Var Sem ......................... 3,10% 
Var 2018 .........................3,44% 

COLABORAÇÃO: BANCO SANTANDER

MERCADOS
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As crianças constituem um dos grupos da população mais vulnerável à pobreza e exclusão. 


