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N.º de Processo: 8/2008 

Entidade Reclamada: 

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

Morada: Avª. General Firmino Miguel, n.º 5, 9º B, 1600-100 Lisboa 

Fundo de Pensões Aberto: PPR (vários) 

 

Objecto da Reclamação: 

Constitui objecto da presente reclamação a questão de saber se a entidade reclamada agiu 

correctamente não tendo contactado o reclamante no momento em que este completou 60 anos de 

idade para o informar que poderia obter o resgate das suas aplicações a  partir daquela data. 

Refere o reclamante que “No acto da constituição dos fundos, que vim reforçando, sempre que possível, ao longo dos 

anos, fiquei com a ideia, que ao completar 60 anos, a Futuro me contactaria informando da situação dos mesmos, 

perguntando se os  pretenderia manter ou em alternativa levantar ou reaplicar. 

Acontece que completei os 60 anos no dia 15 de Julho do corrente ano e até à data não recebi qualquer contacto para o 

efeito, com a agravante de as cotações dos mesmos se virem degradando desde 31-12-2007, com uma desvalorização 

acumulada de 9% até hoje. 

Não me parece que esta seja a forma mais adequada de lidar com os participantes”. 
 
Recomendação: 

1. O Regulamento da CMVM n.º 8/2007, de 15 de Novembro, consagra no artigo 21º que “A entidade 

gestora do fundo de pensões aberto deve prestar, por sua iniciativa e por escrito, ao beneficiário do contrato de adesão 

individual, no seu vencimento, todas as informações e esclarecimentos relacionados com a forma e o tempo de pagamento 

dos benefícios, designadamente esclarecendo ao beneficiário as opções de recebimento possíveis e a eventual adequação de 

alguma delas ao respectivo perfil”; 

2. A CMVM já esclareceu, que a entidade gestora deve cumprir com o disposto naquele preceito, no 

momento em que toma conhecimento de que as condições de acesso ao benefício estão reunidas; 

3. Tendo em conta que a idade do participante constitui fundamento de vencimento dos Planos 

Poupança-Reforma, sempre que a entidade disponha de informação sobre a data de nascimento do 

participante, fica obrigada a cumprir com o dever de informação agora em causa, independentemente, 

de o participante poder optar pela manutenção da aplicação ou pelo seu resgate; 
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4. Quando o conhecimento dos factos que permitem o reembolso depende de comunicação pelos 

interessados, a entidade gestora só está obrigada a cumprir com aqueles deveres de comunicação, no 

momento em que tais factos lhe sejam comunicados; 

5. A Futuro deu início, no dia 15 de Outubro, ao envio de mailing a todos os clientes que, a partir de 1 

de Junho de 2008, passaram a estar em condições de solicitar o reembolso das suas aplicações e o 

reclamante foi entretanto abrangido pelo envio do referido mailing; 

6. Apenas que o modelo de mailing utilizado pela Futuro, corresponde a uma síntese do regime de 

reembolso dos PPR e faculta ao interessado a possibilidade de solicitar uma simulação do reembolso 

nas diferentes modalidades permitidas por lei, mas é totalmente omisso quanto à 

transposição/aplicação daquele regime ao seu caso concreto; 

7. Afigura-se que a satisfação plena dos objectivos do regulador implica, tanto quanto possível, 

“queimar etapas” e prescindir do pedido de simulação em todos os casos em que essa simulação seja 

desde logo possível; 

8. A obrigação de informação que agora está em causa deve permitir ao seu destinatário tomar 

conhecimento de que está em condições de poder aceder aos benefícios do plano; qual o valor bruto da 

sua aplicação na data da informação; qual o valor liquido de comissões e impostos, que nos termos 

legais e fiscais receberia, tomando como referência o valor da unidade de participação na data da 

informação, caso optasse por receber em capital; o regime de determinação da data-valor da unidade de 

participação para efeitos de reembolso e o prazo para efectiva colocação à disposição do valor liquido, 

de acordo com os meios de pagamento possíveis;   

9. Em concreto, importa indicar expressamente, face à informação de que a entidade gestora dispõe, 

qual o numero de unidades de participação/valor susceptível de ser imediatamente reembolsado e 

aquele que “pode” ser reembolsado ao longo dos cinco anos seguintes, em cumprimento do regime 

fiscal vigente. E, nem se diga, que esse valor corre o risco de se desactualizar face à evolução do valor 

da unidade de participação, porque também esse risco se encerra na simulação que a Futuro se propõe 

efectuar por solicitação do beneficiário; 

10. Tem todo o interesse para o beneficiário que lhe seja apresentada logo uma simulação do processo 

de reembolso sob a forma de capital, identificando o valor bruto actual, eventuais comissões ou outros 

encargos e impostos, por forma a que ele possa ter a percepção do valor liquido a receber (por 
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referência à data da informação e com a ressalva da possibilidade de variação na data efectiva do 

reembolso). 

11. A parte da informação correspondente a uma pré-representação do reembolso é uma parte essencial 

da informação a prestar ao interessado e, embora fosse de extrema importância a apresentação de uma 

simulação relativa à modalidade de reembolso sob a forma de renda, considero que a mesma não é 

exigível, por se tratar de uma informação que não depende exclusivamente da entidade gestora, mas da 

consulta a outras entidades. 

 

Posição da Entidade Gestora: 

A Futuro comunicou em 31 de Dezembro de 2008 o seguinte: 

“1. A fim de dar cumprimento ao disposto no Artº 21º do Regulamento da CMVM Nº 8/2007, publicado no Diário 

da República de 20/12/2007, a FUTURO tratou de montar um novo procedimento informático que lhe permitisse 

passar a informar os Participantes dos seus Fundos PPR quanto à possibilidade de solicitarem o resgate, a partir do 

momento em que se verifiquem simultaneamente duas condições:  

• Os clientes terem completado a idade de 60 anos;  

• A primeira subscrição efectuada e não reembolsada ter completado o tempo mínimo de permanência de 5 anos.  

De acordo com o referido preceito do Regulamento da CMVM, os clientes são informados, por iniciativa da FUTURO e 

por carta, do facto de poderem proceder ao reembolso das subscrições na situação indicada, sendo-lhes igualmente 

comunicadas as diferentes opções de recebimento possíveis, o prazo de pagamento do reembolso e a forma de proceder para o 

solicitar.  

2. Na referida carta não se informa quanto aos valores disponíveis para reembolso. De facto, aquilo que despoleta a 

emissão de carta para um cliente é, para além da verificação da data de nascimento e confrontação com a data actual, a 

verificação da data da primeira subscrição (ainda não reembolsada). Quando se constata que há pelo menos uma 

subscrição em qualquer Fundo do tipo PPR com uma antiguidade mínima de cinco anos e se, em simultâneo, o 

Participante já tem 60 anos, então a carta é emitida. Sendo suficiente a existência de uma única subscrição nas condições 

referidas para despoletar a emissão da carta, seria necessário implementar novas rotinas informáticas, de maior 

complexidade, que permitissem indicar ao cliente os valores disponíveis para reembolso, designadamente:  

a) Verificar a situação de cada cliente em relação a todos os fundos PPR que tenha subscrito na FUTURO. 

Pelo procedimento que já se encontra implementado, é suficiente a verificação da situação no fundo PPR que 
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o cliente tenha subscrito em primeiro lugar, sendo o cliente informado de que a situação é extensível a 

qualquer outro fundo congénere, desde que haja subscrições com um mínimo de permanência de 5 anos;  

b) Verificar, dentro de cada fundo, se apenas uma ou todas as subscrições podem ser reembolsadas no mesmo 

momento. No procedimento actualmente em vigor, basta que o sistema informático encontre uma subscrição 

para que a carta seja emitida, sem necessidade de mais verificações;  

c) Existindo mais do que uma subscrição em condições de reembolso, verificar as respectivas datas, a fim de 

efectuar os cálculos de retenção de IRS com a taxa correcta (4% para subscrições efectuadas até 31-12-

2005 e 8% para as subscrições posteriores).  

3. O teor da carta em utilização e a forma da sua explicitação foram concebidos tendo em consideração a experiência de 

longa data da FUTURO e o tipo de pedidos de informação que habitualmente recebemos relativamente a reembolsos. Por 

outro lado, foi também atendendo à complexidade da verificação de valores, que a FUTURO optou por apresentar como 

opção um pedido de simulação, que permite a avaliação de cada situação individualmente, com possibilidade de prestar um 

melhor aconselhamento aos Participantes, designadamente procurar adequar a opção de recebimento à expectativa de cada 

cliente quanto à forma de utilização da sua poupança para a reforma – seguindo aliás os critérios de compreensão, 

adequação e transparência que o regulamento da CMVM procura promover.  

Não obstante, a FUTURO reconhece que a recomendação do Sr. Provedor dos Participantes e Beneficiários é oportuna e 

tendente a proporcionar aos Participantes um grau de informação ainda mais detalhado e personalizado, que 

naturalmente poderá contribuir para maior eficácia, do ponto de vista da comunicação, e para uma maior celeridade na 

execução do reembolso.  

Atendendo, contudo, a que a rotina que foi montada é uma rotina recente – apenas implementada no seguimento de 

parecer da CMVM de 30 de Maio de 2008 – e que envolve a necessidade de mobilizar recursos não só da entidade 

gestora como da entidade comercializadora e, por outro lado, porque se entende que os procedimentos em vigor não põem 

em causa o cumprimento integral do disposto no aludido Artº 21º do Regulamento 8/2007 da CMVM, a FUTURO 

irá considerar a recomendação do Sr. Provedor dos Participantes e Beneficiários – no sentido de facultar aos Participantes 

uma indicação do valor disponível para reembolso – como uma oportunidade de melhoria a ser implementada 

futuramente”.  


