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A POUPANÇA EM PORTUGAL

Hugo Borginho
Diretor do Departamento de Análise de Riscos e Solvência



3

A taxa de poupança dos particulares em Portugal 
tem-se situado consistentemente abaixo da média da 
área do Euro.

Em 2020, a taxa de poupança apresentou um 
aumento acentuado, a que não foram alheias a 
incerteza causada pela pandemia de COVID-19 e o 
impacto das medidas de contenção implementadas no 
consumo.
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Distribuição do património dos particulares (habitação e ativos financeiros)

Para além dos imóveis, a segunda maior parcela do 
património dos particulares encontra-se aplicada em 
“numerário e depósitos”, categoria cujo peso se cifrou 
nos 23,7% no final de 2020 (46% do total de ativos 
financeiros).

A categoria “seguros e pensões” concentrava 7,7% 
do património dos particulares no final de 2020, 
enquanto nos anos anteriores o seu peso oscilava 
entre os 8,5% a 10%.
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Distribuição dos ativos financeiros – Comparação a nível europeu

De acordo com a edição de 2017 do inquérito “The 
Household Finance and Consumption Survey”,
conduzido pelo Banco Central Europeu, a 
percentagem de famílias com ‘planos voluntários de 
pensões / seguros’ na área do Euro era igual a 
28,4%, mais do dobro que em Portugal, de 13,2%.
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Envelhecimento da população

Em Portugal, para a generalidade da população em 
idade avançada, a pensão de velhice assegurada 
pelo sistema público de Segurança Social constitui a 
principal fonte de rendimento na reforma. 

O envelhecimento da população, resultante do 
aumento progressivo da esperança média de vida e 
da descida da taxa de natalidade, tem colocado uma 
pressão crescente na sustentabilidade financeira do 
sistema público de pensões, sendo expetável que haja 
cada vez menos trabalhadores ativos a contribuir e 
mais reformados.
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Taxa de substituição das pensões do sistema público

Para Portugal, a Comissão Europeia projeta que a 
taxa média de substituição das pensões do sistema 
público, em relação à remuneração no momento da 
passagem à reforma, possa diminuir de 74,0% em 
2019 para 41,4% em 2070 (uma queda de 32,7 p.p., 
a terceira maior ao nível da União Europeia, a seguir 
à Espanha e à Letónia).
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Caraterização dos regimes complementares de pensões no final de 2020

Neste âmbito, o reforço do papel dos regimes complementares de pensões pode ser uma das formas 
de mitigar o impacto da diminuição da taxa de substituição das pensões do sistema público.

Ativos sob gestão
(milhões de euros)

% PIB Participantes % Pop. ativa

Fundos de pensões fechados e adesões coletivas 
a fundos de pensões abertos 20 871 10,4% 180 452 3,5%

Apólices de seguro de grupo 264 0,1% 21 412 0,4%

Total 21 135 10,6% 201 864 3,9%

Adesões individuais a fundos de pensões abertos 1 375 0,7% 130 437 2,5%

PPR - Seguros de vida 17 148 8,6% 1 731 898 33,5%

PPR - Fundos de investimento 3 076 1,5% 364 879 7,1%

PPR - Fundos de pensões 799 0,4% 80 320 1,6%

Certificados de reforma 53 0,0% 9 671 0,2%

Total 22 451 11,2% 2 317 205 44,9%

Fonte: PPR Fundos de investimento - APFIPP / CMVM; Certificados de reforma - IGFCSS
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Tipo de plano / produto

Nota: O número de participantes encontra-se sobrestimado pelo facto de terem sido contabilizados todos os participantes cobertos pelos 
diversos planos / produtos. De acordo com o Inquérito à Situação Financeira das Famílias (ISFF), conduzido pelo Banco de Portugal e pelo 
INE, a percentagem de famílias com ‘planos voluntários de pensões’ era igual a 13,2% em 2017.
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Comparação internacional (países da OCDE)

A comparação da realidade nacional com a de 
outros países evidencia a existência de diferenças 
significativas no papel desempenhado pelos regimes 
complementares de pensões, justificadas, entre 
outras razões, pela arquitetura e características dos 
sistemas nacionais de pensões, incluindo a 
importância do sistema público, a maturidade dos 
regimes privados de pensões e os veículos mais 
utilizados no financiamento de planos / produtos de 
pensões complementares. 
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Evolução dos PPR e adesões individuais a fundos de pensões abertos (1)

Relativamente à poupança para a reforma realizada 
de forma individual, os PPR sob a forma de seguros 
de vida não ligados, com garantias de capital ou de 
rendibilidade mínima, ocupam uma posição de 
destaque.
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Evolução dos PPR e adesões individuais a fundos de pensões abertos (2)

No entanto, em 2019 e, especialmente, em 2020 
observou-se uma quebra acentuada das entregas para 
os PPR sob a forma de seguros de vida não ligados.

Com efeito, as atuais condições macroeconómicas não 
são favoráveis para incentivar a poupança voluntária 
para a reforma. 

A conjuntura de taxas de juro muito baixas tem vindo 
a condicionar a atratividade das rendibilidades 
mínimas que podem ser concedidas nos produtos com 
garantias financeiras.

Por outro lado, tem-se denotado um aumento da 
procura de PPR sob a forma de seguros de vida 
ligados e de fundos de pensões e de investimento.
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Considerações finais
Em termos históricos, Portugal apresenta um perfil de poupança dos particulares relativamente baixo que, 
conjugado com as perspetivas de envelhecimento da população, colocam desafios relativamente à adequação 
dos rendimentos nas idades mais avançadas.

Uma das formas de mitigar o risco de pobreza na velhice é através de uma maior diversificação pelos três 
pilares de proteção social, ou seja, procurando soluções que permitam estimular a poupança coletiva e / ou 
individual para a reforma. Atendendo ao atual peso e abrangência dos regimes complementares de pensões 
em Portugal, conclui-se que existe potencial de expansão dos mesmos.

A problemática da adequação das pensões não se cinge à realidade portuguesa, existindo também iniciativas 
europeias com vista a tornar as pensões mais adequadas e sustentáveis, onde se enquadra a criação do PEPP.

O reforço do papel dos regimes complementares de pensões contribui ainda para a assunção, pelos próprios 
indivíduos, de uma postura mais ativa e responsável na preparação da sua reforma. Por este motivo, é 
fundamental que se continue a apostar na educação financeira, de modo a reforçar a capacidade dos 
indivíduos de tomar decisões informadas sobre o seu futuro.
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PRODUTO INDIVIDUAL DE REFORMA PAN EUROPEU

(PEPP)

Eduardo Farinha Pereira 
Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental
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Apenas 27% dos cidadãos da União Europeia com idades compreendidas entre 25 e 59 anos possui 
um plano de pensões individual

(Fact sheet da Comissão Europeia de 04-04-2019 relativa ao PEPP)

Facto

Proposta da Comissão Europeia

Criação de um novo produto de poupança reforma com aplicação em todos os países da UE, com um 
conjunto de regras harmonizadas que garantam uma maior proteção do investidor
§ Requisitos de transparência, regras de investimento, direito de mudança e tipo de opções de 

investimento

Alargamento da oferta e do tipo de operadores financeiros que poderão comercializar o produto



15

Conceito e enquadramento

O que é um PEPP?
§ Produto individual de poupança, subscrito voluntariamente, e que pode ser gerido a nível 

pan-europeu

§ Produto vocacionado para o longo prazo

§ Subscrito por um aforrador ou por uma associação independente de aforradores em nome dos 
seus membros, com o objetivo da reforma

§ Regras de impossibilidade ou possibilidade limitada de reembolso antecipado

§ É complementar dos regimes públicos de reforma e dos regimes profissionais existentes

Regulamento PEPP

§ Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20-06-2019
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Vantagens para os aforradores

Fact sheet da Comissão Europeia de 04-04-2019 relativa ao PEPP

§ Opção de investimento simples e acessível, através de um produto padrão

§ Total transparência do produto, incluindo no que se refere aos custos e comissões associados

§ Aconselhamento completo obrigatório

§ Produto flexível, adaptável às características nacionais

§ Produto competitivo, com a possibilidade de alteração das condições escolhidas inicialmente pelo 
aforrador

§ Produto atrativo e moderno

§ Produto portável, que permite continuar a investir no mesmo produto ainda que o aforrador passe 
a residir num outro Estado membro da UE
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Definições principais (1/2)

Prestador de PEPP
§ Instituição financeira autorizada a conceber um PEPP e a distribuir esse PEPP

Distribuidor de PEPP

§ Uma instituição financeira autorizada a distribuir um PEPP que não tenha sido por ela criado, uma 
empresa de investimento que presta aconselhamento em matéria de investimento ou um mediador 
de seguros

Aforrador em PEPP

§ Pessoa singular que celebra um contrato de PEPP com um prestador de PEPP

Beneficiário de PEPP

§ Pessoa singular que recebe benefícios de PEPP
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Definições principais (2/2)

Serviço de portabilidade

§ Serviço que confere aos aforradores em PEPP o direito de continuarem a contribuir para a sua 
conta de PEPP quando mudam de residência para outro Estado membro da UE

Fase de acumulação

§ Período durante o qual são acumulados ativos numa conta de PEPP e que se prolonga, 
normalmente, até ao início da fase de pagamento

Fase de pagamento

§ Período durante o qual os ativos acumulados numa conta de PEPP podem ser levantados para 
financiar a reforma ou outras necessidades de rendimento
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Lançamento e entidades autorizadas

Comercialização a partir de 22-03-2022
§ Os pedidos de registo são inicialmente apresentados à Autoridade nacional competente
§ Depois de decisão dessa Autoridade, os PEPP são registados pela EIOPA, sendo esse registo

válido para toda a UE

Prestadores de PEPP

§ Empresas de seguros que exercem atividade no ramo Vida
§ Sociedades gestoras de fundos de pensões
§ Instituições de crédito
§ Empresas de investimento
§ Empresas de investimento ou de gestão
§ Gestores de fundos de investimento alternativos
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Pagamento de benefícios

Formas de pagamento dos benefícios

§ Rendas

§ Prestação única de capital

§ Prestações regulares em capital

§ Combinação das anteriores
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Aconselhamento

Os prestadores de PEPP e os distribuidores de PEPP devem prestar um aconselhamento completo antes 
da celebração do contrato, para que estes possam tomar uma decisão informada e escolher o produto 
mais adequado às suas necessidades

Em particular devem 
§ Especificar as exigências e necessidades dos potenciais aforradores em PEPP em termos de 

reforma

§ Prestar um aconselhamento completo, sem qualquer exceção, e fazer um teste de adequação a 
todos os aforradores em PEPP

§ No caso do produto padrão, o “PEPP Base”, oferecer aos aforradores em PEPP um plano de 
reforma individual no início da fase de pagamento, incluindo uma recomendação pessoal sobre a 
forma mais adequada de pagamentos
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Opções de investimento

Cada PEPP pode disponibilizar até seis opções de investimento

§ No mesmo  produto, várias opções de investimento disponíveis de acordo com a apetência pelo 
risco do investidor

§ Uma deve constituir o “PEPP Base”, opção de investimento padrão – obrigatória e com 
características específicas determinadas pelo Regulamento PEPP

Na fase de acumulação, o aforrador em PEPP pode alterar a sua opção de investimento

§ Após um mínimo de 5 anos a contar da celebração do contrato ou da alteração mais recente da 
opção de investimento

§ Esta alteração é gratuita
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Fatores de sustentabilidade

Os prestadores de PEPP são encorajados a ter em conta fatores ambientais, sociais e de governo: 
fatores ESG

Os prestadores de PEPP devem fornecer aos aforradores em PEPP informações sobre
§ O desempenho do investimento do PEPP no que diz respeito aos fatores ESG, quando disponíveis 
§ O modo como a política de investimento tem em consideração os fatores ESG, na declaração 

sobre os benefícios do PEPP

Fatores ESG (Environmental, Social and Governance): conjunto de critérios que os investidores conscientes utilizam para analisar potenciais 
investimentos, para assegurar que apoiam os princípios do desenvolvimento sustentável. Os critérios ambientais dizem respeito à forma como a 
empresa exerce a atividade do ponto de vista da defesa do ambiente. Os critérios sociais estão relacionados com a forma como a empresa gere 
a sua relação com os seus empregados, fornecedores, clientes e as comunidades onde exercem a atividade. Os critérios de governação dizem 
respeito a questões como a sua liderança empresarial e a sua abordagem em matéria de remuneração dos executivos, auditorias, monitorização 
interna e direitos dos acionistas.
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Documento de informação fundamental (DIF PEPP)

Documento de informação pré-contratual

§ Informação essencial padronizada sobre o PEPP, que 
facilita a compreensão e a comparabilidade

§ Descrição dos benefícios de reforma e custos 
associados ao produto

§ Indicador gráfico sumário do risco do produto

§ Documento publicado no site do prestador

§ Embora informação pré-contratual, é dinâmica, 
devendo ser revista anualmente ou quando 
ocorrerem alterações significativas
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Declaração sobre os benefícios do PEPP

Informação prestada durante a vigência do contrato

§ Fornecido anualmente aos aforradores em PEPP

§ Documento personalizado

§ Abrange os principais dados pessoais e genéricos 
relacionados com o PEPP

§ Garante a atualização de informações quanto ao 
PEPP, incluindo a projeção dos benefícios de 
reforma
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UM PRODUTO DE REFORMA PARA TODA A EUROPA

Eduardo Antunes
Coordenador técnico no Departamento de Política Regulatória
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Ponto de partida: O mercado europeu dos produtos individuais de reforma é fragmentado e com oferta 
díspar nos diversos países da União Europeia.

Objetivos do PEPP:

§ Produto com portabilidade e com uma natureza poupança a longo prazo;
§ Público Alvo: Jovens e trabalhadores móveis;

§ Criar uma nova opção de produto complementar de reforma:

§ Produto mais eficiente em termos de custos;

§ Novas oportunidades de investimento a longo prazo;

§ Produto com elevada mobilidade territorial intra-UE.

Incluído na iniciativa da União dos Mercados de Capitais, que pretende o aumento do 
investimento e das opções para pequenos investidores.

Um produto de reforma para toda a Europa – Principais Objetivos
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Um produto de reforma para toda a Europa – Produto Pan-Europeu

O que faz do PEPP um produto Europeu?

§ Liberdade de Prestação de Serviços e de Estabelecimento - Regime do Passaporte;

§ Portabilidade;

§ Facilidade na Mudança de Prestador;

§ Uma opção simples de investimento para toda a Europa – o PEPP Base;

§ O registo central do produto a nível Europeu;

§ Uma supervisão conjunta do produto a nível Europeu.
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Um produto de reforma para toda a Europa – Regime de Passaporte

§ Exercício da Liberdade de Prestação de Serviços e Liberdade de Estabelecimento
pelos prestadores e distribuidores de PEPP.

§ Passaporte regulado pelas regras da legislação setorial aplicável.

§ Os prestadores e distribuidores podem prestar e distribuir PEPP no território de qualquer 
Estado-Membro da UE, após a abertura de uma subconta nesse Estado-Membro.

§ Regime de passaporte especial para dois tipos de prestadores:

§ Instituições de realização de planos de pensões profissionais;

§ Gestores de fundos de investimento alternativos.

O regime de passaporte único visa garantir um mercado interno para os PEPP
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Um produto de reforma para toda a Europa – Portabilidade

§ Portabilidade = Mobilidade e liberdade geográfica do produto – Um único produto por 
pessoa para todos os Estados-Membros.

§ Direito do aforrador a continuar a contribuir para a sua conta PEPP existente quando muda de 

residência para outro Estado-Membro.

§ Direito do aforrador a manter todas as vantagens e incentivos concedidos pelo prestador de 

PEPP independentemente do seu país de residência na UE.

§ A Portabilidade permite ao aforrador a mudança de residência para outro 
Estado-Membro, sem que este tenha de mudar de prestador de PEPP ou de 

produto PEPP.

§ Conceito de conta e subconta PEPP.
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Um produto de reforma para toda a Europa – Portabilidade / Subcontas

§ Subconta = Secção nacional aberta em cada conta PEPP, a pedido do aforrador.

§ A subconta deve respeitar os requisitos definidos a nível nacional sobre a fase de 

acumulação e pagamento de benefícios.

§ A abertura da subconta obriga o prestador a novos deveres de informação ao aforrador 
e, se pela primeira vez, a um procedimento de autorização pelas autoridades nacionais.

§ Em caso de indisponibilidade da subconta, o aforrador poderá:

§ Mudar sem demora e gratuitamente para outro prestador que preveja uma subconta 

para esse país; 

§ Continuar a contribuir para a última subconta aberta.
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Um produto de reforma para toda a Europa – Mudança de Prestador

§ A mudança de prestador permite ao aforrador transferir os montantes da sua conta ou os 

ativos em espécie (atividade de gestão de carteiras) para uma nova conta PEPP.

§ A mudança de portador pode ser interna ou transfronteiriça - um mercado europeu de PEPP.

§ O aforrador pode exercer o direito de mudar de prestador durante a fase de acumulação ou 

pagamento. A mudança de prestador pode ocorrer de 5 em 5 anos.

§ Limitação de taxas a cobrar pelo serviço – Apenas custos administrativos reais e no máximo 

0,5% dos montantes correspondentes.

§ Requisitos adicionais específicos de informação ao aforrador (ex. risco de investimento 

ou existência ou não de sistema de garantia).
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Um produto de reforma para toda a Europa – PEPP Base

PEPP BASE:

§ Opção de investimento simples, segura e eficiente em termos de custos.

§ Tem subjacente a aplicação de técnicas de mitigação do risco compatíveis com o objetivo de 

assegurar a proteção do capital  ou oferecer uma garantia do capital investido.

§ Pressupõe elaboração de DIF PEPP autónomo face às outras opções de investimento.

§ Os custos e taxas do PEPP Base não devem exceder 1 % do capital acumulado por ano 
(todos os custos e taxas reais – com exceção do custo de eventual garantia de capital).

O PEPP pode disponibilizar até seis opções de investimento, incluindo uma opção de investimento 
padrão, designada por PEPP Base.
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Um produto de reforma para toda a Europa – Registo Central

§ Um PEPP só poderá ser prestado e distribuído na União depois de registado no registo 
público central mantido pela EIOPA.

§ Registo inicial do produto é solicitado junto da autoridade nacional competente.

§ A autoridade nacional comunica a sua decisão de registo à EIOPA, que inscreve o produto no seu 

registo central.

§ A designação “PEPP” ou “Produto Individual de Reforma Pan-Europeu” só pode ser utilizada em 

produtos que tenham sido devidamente registados no registo central da EIOPA.

§ O registo da EIOPA está disponível ao público (online) e tem informações sobre a lista de 

Estados-Membros em que o PEPP é oferecido.
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Supervisão conjunta das autoridades competentes e da EIOPA:

§ Supervisão pelas autoridades nacionais competentes;

§ Exercício de poderes de intervenção no produto pelas autoridades depende de prévia articulação 

com a EIOPA e outras autoridades de países onde o PEPP é comercializado.

§ Papel de facilitação e coordenação da EIOPA – garante de proporcionalidade das medidas de 

supervisão.

§ EIOPA tem poderes próprios de intervenção no produto, nomeadamente proibições de 

comercialização ou distribuição de PEPPs – concertação prévia com as autoridades nacionais.






