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N.º de Processo: 4/2008 

Entidade Reclamada: 

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

Morada: Avª. da Liberdade n.º 222 - 6.º 1250-148 Lisboa 

Fundo de Pensões Aberto: Fundo de Pensões Aberto BBVA Protecção 2015 

 

Objecto da Reclamação: 

Constitui objecto da presente reclamação a recusa da BBVA - Fundos Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, SA, em aceitar um pedido de resgate de unidades de participação registadas em nome do 

reclamante no fundo de pensões aberto BBVA Protecção 2015, baseado no facto de este ter 

completado 55 anos de idade, com o fundamento em que o regulamento do fundo deixou de prever 

essa situação de resgate. 

Durante a fase de instrução do processo A BBVA – Fundos Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, 

SA, veio comunicar, que iria proceder ao resgate solicitado, pelo que a pretensão do reclamante ficava 

assegurada. Ainda assim, da análise do caso considerou-se oportuno emitir uma recomendação tendo 

em vista a situação de outros participantes eventualmente em situação análoga.  

 

Recomendação: 

1. Nos termos  do art. 63º n.º 3 alínea d) do DL n.º 12/2006, “a entidade gestora informa anualmente os 

participantes de adesões individuais a fundos de pensões abertos sobre … as alterações relevantes ao quadro normativo 

aplicável e ao regulamento de gestão…”. 

2. A alteração do Regulamento de Gestão agora em causa é da maior importância para muitos dos 

participantes, sendo para eles eventualmente determinante da vontade de continuar a contribuir para o 

fundo de pensões BBVA Protecção 2015 o conhecimento do regime transitório que a BBVA Fundos 

vai adoptar em consequência da alteração do Regulamento de Gestão; 

3. Recomendo, assim, que a BBVA Fundos, na comunicação aos participantes da alteração agora em 

causa ao Regulamento de Gestão do fundo de pensões aberto BBVA Protecção 2015, não se limite a 

uma descrição ou indicação da alteração introduzida, mas apresente os princípios em termos de direito 

transitório pelos quais vai aplicar esta alteração aos contratos de adesão celebrados anteriormente, 
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designadamente, distinguindo, se for o caso, entre contribuições realizadas anterior e posteriormente à 

alteração. 

 

Posição da Entidade Gestora: 

Em 23 de Setembro de 2008, a entidade gestora comunicou o acatamento da recomendação, passando 

a disponibilizar, no site do BBVA Portugal, informação sobre os reembolsos de Fundos de Pensões 

Abertos, em particular, da possibilidade de reembolso destes após os 55 anos de idade, relativamente às 

contribuições efectuadas ao abrigo de adesões individuais celebradas antes das alterações efectuadas aos 

Regulamentos de Gestão. 


