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N.º de Processo: 5/2007 

Entidade Reclamada: 

Identificação: BPI Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

Morada: Rua Braamcamp, n.º 11, 8.º 1250-049 Lisboa 

Fundo de Pensões Aberto: BPI Segurança 

 

Objecto da Reclamação: 

Constitui objecto da presente reclamação, a aparente desconformidade entre o contrato de adesão 

individual oportunamente enviado pela entidade gestora à reclamante e o documento emitido para 

efeitos de IRS em 2004, bem como, a recusa da entidade gestora em reconhecer o direito invocado pela 

reclamante ao resgate, nas condições aplicáveis às contribuições do próprio, do montante aplicado em 

seu nome. 

Constitui ainda objecto da presente reclamação, a recusa da entidade gestora em reconhecer o alegado 

direito da reclamante a renunciar à adesão individual. 

 

Recomendação: 

- “A adesão individual a um fundo de pensões aberto efectua-se através da subscrição inicial de unidades de participação 

por contribuintes” (art. 15º n.º 1 do DL 475/99, de 9 de Novembro), sendo que “…as unidades de 

participação são pertença dos participantes” (art. 15º n.º 2). “No momento da aquisição das primeiras unidades de 

participação deve ser celebrado um contrato de adesão individual ao fundo de pensões, entre o contribuinte e a entidade 

gestora… (art. 15º n.º 4). 

- Do contrato de adesão individual “devem constar:  

a. Denominação do fundo de pensões;  

b. Condições em que serão devidos os benefícios;  

c. Condições de transferência das unidades de participação de um participante para outro fundo de 

pensões, especificando eventuais penalizações que lhe sejam aplicáveis;  

d. Quantificação das remunerações e comissões que serão cobradas” (Idem). 

- “Do contrato de adesão individual devem constar a identificação do contribuinte e do participante” (n.º 42 da Norma 

n.º 298/91 de 13/11/91, do Instituto de Seguros de Portugal) e, “Se não coincidir na mesma pessoa a figura 
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do contribuinte e do participante, deve também ser enviado a este último um duplicado do contrato referido no número 

anterior” (n.º 43). 

- “No momento de cada aquisição de unidades de participação deve ser entregue ao contribuinte um recibo comprovativo do 

respectivo pagamento e do número de unidades de participação adquiridas…, devendo ainda esse recibo conter …, (o) 

número do contrato de adesão” (n.º 44), sendo que, “Se não coincidir na mesma pessoa a figura do contribuinte e do 

participante, deve também ser enviado ao participante um duplicado do recibo referido no número anterior” (n.º 45). 

- A BPI Pensões, enviou em 2004 à reclamante, na sequência da adesão individual celebrada a favor 

desta (participante) pela respectiva entidade patronal (contribuinte) um documento denominado “Fundo 

de Pensões Aberto BPI Segurança – Contrato de Adesão Individual”, que não corresponde ao documento 

original (duplicado), entre outros, por um se encontrar redigido em inglês e o outro em português, um 

não se encontrar numerado e o outro ter um número de identificação, um indicar um contribuinte 

diferente do participante e o outro não, um encontrar-se assinado e datado e o outro não, ambos 

conterem condições de acesso aos benefícios diferentes entre si, desde logo, no que se refere à 

possibilidade de reembolso do valor capitalizado em caso de incapacidade permanente para o trabalho, 

desemprego de longa duração ou doença grave; 

- Agindo dessa forma a BPI Pensões não deu cumprimento aos preceitos legais acima referidos e 

determinou que a reclamante não pudesse, relativamente a 2004, beneficiar do direito de dedução à 

colecta do IRS dos montantes aplicados em seu nome. Só assim não seria se a reclamante tivesse 

exercido aquele direito relativamente a outras contribuições que eventualmente tenha realizado; 

- Assim, deve a BPI Pensões enviar à reclamante um duplicado do contrato de adesão individual e do 

respectivo recibo de contribuição; 

- Deve ainda a BPI Pensões ressarcir a reclamante pelo montante do valor da dedução à colecta do IRS, 

de que relativamente à contribuição em causa esta poderia ter beneficiado, relativamente a 2004, nos 

termos dos art. 14º e 21º do EBF, desde que a reclamante demonstre que não exerceu o direito àquele 

benefício, que esse direito não pode agora ser exercido, ou que o custo desse exercício ultrapassa o 

valor da compensação em causa. 

. 

Posição da Entidade Gestora: 

A BPI Pensões acatou parcialmente a recomendação, tendo comunicado que enviou à reclamante “cópia 

do documento produzido em inglês e assinado pela” empresa contribuinte. 
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Mais esclareceu que “não possui um recibo de contribuição respeitante à entrega da …(empresa contribuinte)… a 

favor da participante, dado que a contribuição da empresa foi efectua através de uma entrega única e para um conjunto 

alargado de participantes”. 

Por fim, “relativamente à dedução à colecta do IRS de 2004, a BPI Pensões entende que disponibilizou à reclamante o 

documento necessário para o exercício daquele benefício fiscal,…” pelo que “…não poderá ter qualquer 

responsabilidade pelo faço de a reclamante ter optado pelo não aproveitamento do benefício fiscal…” e considera 

“…que não tem de ressarcir a reclamante por um beneficio que a própria não quis exercer”. 

 


