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ASF promove workshop sobre 

Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) 
 
 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) vai realizar, em 12 de 

outubro de 2021, um workshop dedicado ao Produto Individual de Reforma  Pan-Europeu 

(PEPP), cuja comercialização terá início, no espaço da União Europeia, a partir de 22 de março 

de 2022. 

 
Esta sessão de trabalho enquadra-se na Semana Mundial do Investidor (SMI), uma iniciativa 

global promovida pela IOSCO (Organização Internacional das Comissões de Valores) com o 

objetivo de sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos 

investidores, que decorrerá de 6 a 12 de outubro. 

 

O workshop, organizado pela ASF terá lugar no dia 12 de outubro, pelas 14h30, em formato 

híbrido (presencial e vídeo conferência) e será dedicado à apresentação do PEPP, das suas 

características e vantagens. 

 
Numa época em que o tema da poupança das famílias portuguesas continua em debate e que a 

qualidade de vida depois da reforma se apresenta como uma das maiores preocupações das 

atuais gerações, o PEPP surge como um produto individual de reforma alternativo, para 

acompanhar a mobilidade dos trabalhadores e atrair a população jovem, mas também 

investidores ou outros aforradores. 

 
A ASF participa na Semana Mundial do Investidor com o objetivo de promover a partilha de 

informação relevante sobre os produtos disponíveis no mercado, contribuindo assim para dotar 

os cidadãos das ferramentas necessárias para poderem tomar as suas decisões de investimento 

de forma consciente e informada. 

 
Esta iniciativa realiza-se pelo quinto ano consecutivo, em mais de 90 jurisdições, que 

representam os seis continentes. A SMI conta com o Alto Patrocínio do Senhor Presidente da 

República Portuguesa. 
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As atividades decorrerão predominantemente em formato digital, tendo em conta o contexto 

de pandemia em que ainda vivemos. 

 
Durante o workshop, que terá uma duração prevista de 45minutos, poderão ser colocadas 

questões aos oradores através do email comunicacao@asf.com.pt, as quais serão respondidas 

no período de perguntas e respostas previsto no final do programa. 

 
A sessão de trabalho pode ser acompanhada aqui. 

 
Consulte o programa do workshop aqui. 

mailto:comunicacao@asf.com.pt
https://www.youtube.com/channel/UCB4EjoNgwZgvrguPHG9-h9Q?view_as=public
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/2EAE7558-002F-4759-AB83-98E47C5EBCD4/0/ProgramaPEPP.pdf

