




PPR BBVA Acções
Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - 30 de Dezembro de 2011


Descrição do Plano


Perfil do Participante Escalão de Risco: ano de 2011


Cotação


Evolução do Fundo Performance
Rendibilidades Classe de Risco


(com referência a 30-12-2011) (Mín. 1 – Máx. 6)


Ultimo ano -8,48% 4


Ultimos 3 anos - -


Ultimos 5 anos - -


Histórica (desde inicio) -2,47% 4


Composição da Carteira Activos com maior peso(% sobre património)


SGLT    LET 0 141212 16,74%


LYXOR ETF EURO STOXX 50 15,27%


AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C 14,94%


DB X-TR EURO STOXX 50 ETF 14,87%


ISHARES MARKIT IBOXX EU 13,29%


LYXOR ETF EUR CORP BOND 0,36%


BTNS 2.50 150115 0,35%


FRTR    03.25 251021 0,34%


BTPS    04.25 010714 0,33%


BTPS    04.75 150916 0,32%


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de investimento. A 
informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão disponíveis em www.bbva.pt. 
As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações dos mercados. As referências ao 
desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo 
garantia de rendibilidade futura, porque o valor do investimento pode 
aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
baixo) e 6 (risco muito alto). A rendibilidade depende do regime de 
tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As 
rendibilidades apresentadas são líquidas de comissões. Para os períodos de 
referência superiores a 1 ano as rendibilidades divulgadas apenas seriam 
obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 
de referência.


Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - Adesões Individuais.
Distribuição estratégica dos activos (Valores Centrais): Dívida Pública UE e OCDE – 20%; Dívida Privada – 20%; Acções – 50%; Liquidez e dívida 
de curto prazo – 10%.
Objectivo: Proporcionar aos Participantes um instrumento de poupança que lhes permita alcançar um maior retorno potencial a longo prazo, 
através de uma política de investimento onde se prevê uma maior exposição ao mercado accionista, dentro dos limites legalmente impostos e 
de acordo com a características gerais de um produto de poupança. Dirige-se a participantes jovens, com um horizonte temporal de 
investimento bastante longo e/ou a participantes com tolerância a risco de investimento elevada.


O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao 
risco elevada, que apresentem uma expectativa de 
valorização do capital investido a longo prazo. O investidor 
deverá ter capacidade de suportar uma maior volatilidade do 
fundo, com um maior potencial de retorno a longo prazo. Os 
investidores deverão ter propensão para assumir possíveis 
perdas de capital e períodos de imobilização de longo prazo 
do capital investido, de acordo com as características do 
Fundo. 
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Renda Fixa 
Privada- 


Obrigações 
Diversas


38,67%


Liquidez 
Monetário e 


Outros


Renda variável
45,09%


Muio Baixo       Baixo  Médio Baixo Médio Alto        Alto    Muy Alto







Informação de Gestão


Descrição do Risco


Dados Gerais do Fundo Comissões 


Subscrições Eventuais - Maiores ou iguais a € 1.500 0,00%


Subscrições Eventuais - Menores de € 1.500 2,00%


Subscrições Periódicas - Maiores ou iguais a € 100 mensais* 0,00%


Subscrições Periódicas - Menores do que € 100 mensais * 2,00%


Informação Geral * (ou equivalente anual para restantes periodicidades)


Reembolso - 60 anos e Reforma por velhice 1,00%


Reembolso-Doença Grave/Incapacidade para o trabalho/
Desemprego longa duração


Entidade Comercializadora Reembolso - Fora dos motivos 2,00%


Transferência valor do fundo para outra Entidade Gestora 0,00%


Gestão 1,50%


Condições Depósito 0,50%


Subscrição Eventual


Subscrição Periódica


Data de constituição


Auditor Externo


BBVA Fundos – SGFP, S.A.


BBVA Portugal, S.A


570053,89  euros


O ano de 2011 terminou com um elevado grau de incerteza pela crise soberana europeia e a paralisia política nos EUA, o que causou uma 
deterioração acentuada nas expectativas de crescimento global. Nos EUA, no entanto, tem havido uma melhoria nos níveis de confiança das 
empresas e famílias, depois do colapso nos meses de verão, com o mercado de trabalho a mostrar sinais de recuperação. Na zona Euro, apesar 
da recente melhoria na confiança ao nível empresarial, o mercado de trabalho está a deteriorar-se e aumentaram os riscos de um cenário de 
recessão, num contexto de forte ajuste fiscal, elevados custos de financiamento e provável contracção do crédito. Apesar da recuperação dos 
activos de risco no 4 º trimestre, perante as expectativas de avanços na resposta institucional à crise soberana europeia e o apoio dos bancos 
centrais, tanto dos países desenvolvidos, como dos emergentes, o último semestre e o ano fecharam com uma queda acentuada dos mercados 
accionistas, aumento de spreads e queda dos preços das matérias-primas, com a dívida pública, ouro e moedas como o dólar e o iene a 
actuarem como refúgio para os investidores.
A volatilidade do mercado e o risco cíclico têm levado, nos últimos meses, a uma generalização de políticas monetárias com o objectivo de 
melhorar a liquidez e as condições financeiras, o que levou a uma diminuição das taxas no mercado monetário. A dívida soberana europeia tem 
estado sujeita a grandes mudanças desde o meio do ano, o que provocou um aumento generalizado do diferencial das taxas de juro em relação 
à Alemanha.Apesar da recuperação das bolsas em Outubro, desde mínimos anuais, em termos de renda variável o segundo semestre e o ano 
terminaram com uma importante correcção, num clima de maior aversão ao risco, causado pela crise soberana europeia, a paralisia 
institucional nos EUA e as preocupações sobre o crescimento global, com um forte castigo das empresas financeiras, especialmente as 
europeias.
No que diz respeito à actividade do fundo, propriamente dita, este continuou na mesma linha dos meses anteriores, aplicando-se uma política de 
gestão conservadora no investimento em renda fixa de países da zona euro e tomando-se posições em ETF’s.


PPR BBVA Acções 
Fundo de Pensões Aberto Poupança 


Reforma


276Participantes


Risco Associado aos Investimentos - O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco 
de taxa de juro - risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito - risco de incumprimento das 
empresas emitentes das obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de 
câmbio - risco de alterações, positivas ou negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em 
moeda. O Fundo poderá usar instrumentos derivados para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada 
gestão do seu património, caso em que se poderá registar um aumento da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num 
contexto de quebra de preço dos activos subjacentes, o Fundo poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse 
derivados ou não reflectir as variações positivas no valor dos activos em carteira, pelo facto de estes terem sido objecto de cobertura de 
risco de investimento. O Fundo não garante capital, existindo risco de perda dos montantes investidos.


Património


12/11/2009


Mínimo 25,00 euros


Mínimo 25,00 euros


KPMG&Associados-SROC,S.A.


Entidade Gestora


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de investimento. A 
informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão disponíveis em www.bbva.pt. 
As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações dos mercados. As referências ao 
desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos organismos 
de investimento colectivo subscritos. O Fundo não investirá em organismos 
de investimento colectivo que tenham comissões de gestão superiores a 
2,5%.


0,00%








PPR BBVA
Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - 30 de Dezembro de 2011


Descrição do Plano


Perfil do Participante Escalão de Risco: ano de 2011


Cotação


Evolução do Fundo Performance Rendibilidades Classe de Risco


(com referência a 30-12-2011) (Mín. 1 – Máx. 6)


Ultimo ano -2,67% 3


Ultimos 3 anos 3,07% 3


Ultimos 5 anos -0,45% 3


Histórica (desde inicio) 3,59% 2


Composição da Carteira Activos com maior peso(% sobre património)


SGLT    LET 0 141212 14,09%


LYXOR ETF EUR CORP BOND 10,31%


SGLT    LET 0 150213 10,16%


LYXOR ETF EURO STOXX 50 7,83%


AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C 7,66%


DB X-TR EURO STOXX 50 ETF 7,62%


ISHARES MARKIT IBOXX EU 3,46%


POR BBVA BOLSA EURO 2,49%


CRIT 4.125 201114 2,14%


RABOBK  4.375 220114 0,95%


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de 
investimento. A informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão 
disponíveis em www.bbva.pt. As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações 
dos mercados. As referências ao desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo 
garantia de rendibilidade futura, porque o valor do investimento pode 
aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
baixo) e 6 (risco muito alto). A rendibilidade depende do regime de 
tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As 
rendibilidades apresentadas são líquidas de comissões. Para os períodos de 
referência superiores a 1 ano as rendibilidades divulgadas apenas seriam 
obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 
de referência.


Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - Adesões Individuais. Distribuição estratégica dos activos (Valores Centrais): Dívida Pública EMU e 
OCDE – 35%; Dívida Privada – 30%; Acções – 25%; Liquidez e dívida de curto prazo – 5%; Outros – 5%.
Objectivo: Proporcionar aos Participantes um instrumento de poupança que lhes permita alcançar, numa perspectiva de longo prazo, a 
valorização real do capital investido com vista ao pagamento de pensões, complementos de pensões ou reembolsos antecipados nos termos da 
lei em vigor. O Fundo PPR BBVA é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que se destina a investidores com uma tolerância ao risco média, 
que apresentem uma expectativa de valorização do capital investido a longo prazo.


O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao 
risco média, que apresentem uma expectativa de valorização 
do capital investido a longo prazo. Os investidores deverão 
ter propensão para assumir possíveis perdas de capital e 
períodos de imobilização de longo prazo do capital investido, 
de acordo com as características do Fundo. 


9,8235 Euros
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Renda variável
25,60%


Liquidez Monetário 
e Outros


34,54%


Renda Fixa Privada-
Obrigações 


Diversas
39,85%


Muito Baxio    Baixo Médio Baixo Médio Alto      Alto Muito Alto    Médio







Informação de Gestão


Descrição do Risco


Dados Gerais do Fundo Comissões 


Subscrições Eventuais - Maiores ou iguais a € 1.500 0,00%


Subscrições Eventuais - Menores de € 1.500 2,00%


Subscrições Periódicas - Maiores ou iguais a € 100 mensais * 0,00%


Subscrições Periódicas - Menores do que € 100 mensais * 2,00%


Informação Geral * (ou equivalente anual para restantes periodicidades)


Reembolso - 60 anos e Reforma por velhice 1,00%


Reembolso - Fora dos motivos 2,00%


Transferência valor do fundo para outra Entidade Gestora 0,00%


Gestão 1,50%


Condições Depósito 0,50%


Subscrição Eventual


Subscrição Periódica


 PPR BBVA 
Fundo de Pensões Aberto Poupança 


Reforma


Reembolso-Doença Grave/Incapacidade para o trabalho/


8.908Participantes


Risco Associado aos Investimentos - O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco 
de taxa de juro - risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito - risco de incumprimento das 
empresas emitentes das obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de 
câmbio - risco de alterações, positivas ou negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em 
moeda. O Fundo poderá usar instrumentos derivados para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada 
gestão do seu património, caso em que se poderá registar um aumento da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num 
contexto de quebra de preço dos activos subjacentes, o Fundo poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse 
derivados ou não reflectir as variações positivas no valor dos activos em carteira, pelo facto de estes terem sido objecto de cobertura de 
risco de investimento. O Fundo não garante capital, existindo risco de perda dos montantes investidos.


08/11/1992


37884715,70  euros


Data de constituição


Património


KPMG&Associados-SROC,S.A.


Entidade Gestora


Entidade Comercializad


Auditor Externo


BBVA Fundos – SGFP, S.A.


BBVA Portugal, S.A


Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos organismos 
de investimento colectivo subscritos. O Fundo não investirá em organismos 
de investimento colectivo que tenham comissões de gestão superiores a 
2,5%.


Desemprego longa duração


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de 
investimento. A informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão 
disponíveis em www.bbva.pt. As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações 
dos mercados. As referências ao desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


0,00%


Mínimo 25,00 euros


Mínimo 25,00 euros


O ano de 2011 terminou com um elevado grau de incerteza pela crise soberana europeia e a paralisia política nos EUA, o que causou uma 
deterioração acentuada nas expectativas de crescimento global. Nos EUA, no entanto, tem havido uma melhoria nos níveis de confiança das 
empresas e famílias, depois do colapso nos meses de verão, com o mercado de trabalho a mostrar sinais de recuperação. Na zona Euro, apesar 
da recente melhoria na confiança ao nível empresarial, o mercado de trabalho está a deteriorar-se e aumentaram os riscos de um cenário de 
recessão, num contexto de forte ajuste fiscal, elevados custos de financiamento e provável contracção do crédito. Apesar da recuperação dos 
activos de risco no 4 º trimestre, perante as expectativas de avanços na resposta institucional à crise soberana europeia e o apoio dos bancos 
centrais, tanto dos países desenvolvidos, como dos emergentes, o último semestre e o ano fecharam com uma queda acentuada dos mercados 
accionistas, aumento de spreads e queda dos preços das matérias-primas, com a dívida pública, ouro e moedas como o dólar e o iene a 
actuarem como refúgio para os investidores.
A volatilidade do mercado e o risco cíclico têm levado, nos últimos meses, a uma generalização de políticas monetárias com o objectivo de 
melhorar a liquidez e as condições financeiras, o que levou a uma diminuição das taxas no mercado monetário. A dívida soberana europeia tem 
estado sujeita a grandes mudanças desde o meio do ano, o que provocou um aumento generalizado do diferencial das taxas de juro em relação 
à Alemanha.Apesar da recuperação das bolsas em Outubro, desde mínimos anuais, em termos de renda variável o segundo semestre e o ano 
terminaram com uma importante correcção, num clima de maior aversão ao risco, causado pela crise soberana europeia, a paralisia 
institucional nos EUA e as preocupações sobre o crescimento global, com um forte castigo das empresas financeiras, especialmente as 
europeias.
No que diz respeito à actividade do fundo, propriamente dita, este continuou na mesma linha dos meses anteriores, aplicando-se uma política de 
gestão conservadora no investimento em renda fixa de países da zona euro e tomando-se posições em ETF’s.








BBVA PROTECÇÃO 2015
Fundo de Pensões Aberto - 30 de Dezembro de 2011


Descrição do Plano


Perfil do Participante Escalão de Risco: ano de 2011


Vencimento da Garantia


Cotação


Evolução do Fundo Performance Rendibilidades Classe de Risco


(com referência a 30-12-2011) (Mín. 1 – Máx. 6)


Ultimo ano 4,64% 3


Ultimos 3 anos -0,97% 3


Ultimos 5 anos -0,29% 3


Histórica (desde inicio) 0,52% 3


Composição da Carteira Activos com maior peso(% sobre património)


SPGB    03.15 310116 44,18%


SPGB    04.25 311016 20,80%


BBVASM  3.25  230415 7,39%


FOBR 3.00 191114 6,84%


CANOVA 3.125 150415 5,79%


ICO  5.125 250116 4,39%


SPGBS   CUP 0 300715 3,59%


A gestão da carteira é adaptada às perspectivas de mercado e da passagem do tempo até ao vencimento da garantia. Garantia de capital e 
consolidação trimestral de ganhos.


O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao 
risco média, que têm como objectivo a constituição de um 
complemento de reforma e cuja data previsível de reforma 
seja igual ou superior a 30 de Junho de 2015. A garantia de 
capital investido e rendimento aplica-se para o dia 30 de 
Junho de 2015, fora do qual existe risco de perda dos 
montantes investidos.


30 de Junho de 2015.


5,1726 Euros


As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo 
garantia de rendibilidade futura, porque o valor do investimento pode 
aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
baixo) e 6 (risco muito alto). A rendibilidade depende do regime de 
tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As 
rendibilidades apresentadas são líquidas de comissões. Para os períodos de 
referência superiores a 1 ano as rendibilidades divulgadas apenas seriam 
obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 
de referência.


Os valores consolidados apresentados no gráfico (V.Consolidado, V.Consolidado1, V.Consolidado2, V.Consolidado3) correspondem, nos termos 
do Regulamento de Gestão do Fundo, às garantias de capital e consolidação nele previstas, efectivas na data de 30 de Junho de 2015 e estão 
sujeitas ao risco de crédito BBVA, S.A.
As subscrições e transferências efectuadas até 30/09/2009 têm um valor de consolidação de 5,4710 (correspondente à cotação de 30 de 
Setembro de 2009), excepto as que se tenham efectuado por um valor garantido (o do último dia útil de cada mês em que se efectuou a 
subscrição ou transferência) superior, que mantêm esse valor como valor de consolidação. As subscrições e transferências efectuadas depois 
de 30/09/2009 têm como valor de consolidação o máximo entre o valor de fecho de qualquer trimestre posterior e o seu valor inicial (valor do 
último dia útil de cada mês em que se efectuou a subscrição ou transferência).


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de 
investimento. A informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão 
disponíveis em www.bbva.pt. As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações 
dos mercados. As referências ao desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.
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Evolução do Fundo V. Consolidado V. Consolidado 1 V. Consolidado 2


2006 2007 2008 2009 20102005 2011


Renda Fixa 
Privada- 


Obrigações 
Diversas


93%


Liquidez 
Monetário e 


Outros
7%


      Baixo Médio Baixo       Médio Médio Alto      Alto Muilto Alto







Informação de Gestão


Descrição do Risco


Dados Gerais do Fundo Comissões 


Subscrições Eventuais 0,00%


Subscrições Periódicas 0,00%


Reembolso 0,00%


Transferência valor do fundo para outra Entidade Gestora 5,00%


Informação Geral Gestão 1,50%


Depósito 0,50%


Entidade Comercializadora


Condições 


Subscrição Eventual


Subscrição Periódica


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de 
investimento. A informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão 
disponíveis em www.bbva.pt. As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações 
dos mercados. As referências ao desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos organismos 
de investimento colectivo subscritos. O Fundo não investirá em organismos 
de investimento colectivo que tenham comissões de gestão superiores a 
2,5%.


Património


Risco Associado aos Investimentos - O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco de taxa 
de juro - risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito - risco de incumprimento das empresas emitentes das 
obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de câmbio - risco de alterações, 
positivas ou negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em moeda. O Fundo poderá usar 
instrumentos derivados para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada gestão do seu património, caso em que 
se poderá registar um aumento da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num contexto de quebra de preço dos activos 
subjacentes, o Fundo poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse derivados ou não reflectir as variações positivas no valor 
dos activos em carteira, pelo facto de estes terem sido objecto de cobertura de risco de investimento. 


3.540Participantes


Mínimo 300,00 euros


Mínimo 25,00 euros


KPMG&Associados-SROC,S.A.


Entidade Gestora


Auditor Externo


BBVA Fundos – SGFP, S.A.


BBVA Portugal, S.A


31/05/2005


16.770993,66 euros


Data de constituição


Fora da data de vencimento da garantia (30 de Junho de 2015) existe risco de perda dos montantes investidos.


Trimestre marcado por uma forte correcção nos mercados accionistas, enquadrado numa crise global de confiança por causa de dúvidas sobre 
a eficácia das medidas tomadas pelos bancos centrais. 
Na carteira de renda fixa, a crise de confiança dos mercados e os temores de uma nova recessão nos EUA levaram a que, nos últimos meses, os 
principais activos refúgio tenham sido a dívida alemã e americana. O diferencial das taxas de juro em relação à Alemanha voltou a aumentar 
significativamente, o que tem prejudicado a nossa carteira de obrigações espanholas. Neste contexto aumentámos os níveis de duração do 
fundo para 3,6 anos.


BBVA PROTECÇÃO 2015 
Fundo de Pensões Aberto








BBVA PROTECÇÃO 2020
Fundo de Pensões Aberto - 30 de Dezembro de 2011


Descrição do Plano


Perfil do Participante Escalão de Risco: ano de 2011


Vencimento da Garantia


Cotação


Evolução do Fundo Performance Rendibilidades Classe de Risco


(com referência a 30-12-2011) (Mín. 1 – Máx. 6)


Ultimo ano -2,07% 5


Ultimos 3 anos -3,10% 4


Ultimos 5 anos -2,87% 4


Histórica (desde inicio) -1,41% 3


Composição da Carteira Activos com maior peso(% sobre património)


SPGB    04.00 300420 30,73%


SPGB    04.65 300725 27,54%


SPGBS   CUP 0 300720 10,85%


BBVASM  3.25  230415 5,11%


SPGBS   CUP 0 300721 4,82%


SPGBR   CUP 0 300719 4,49%


SPGBS   CUP 0 300718 2,64%


SPGBS   CUP 0 300719 2,46%


SPGBS   CUP 0 300722 1,41%


SPGBS   CUP 0 300717 1,15%


    Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de investimento. A 
informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão disponíveis em www.bbva.pt. 
As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações dos mercados. As referências ao 
desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


4,5536 Euros


A gestão da carteira é adaptada às perspectivas de mercado e da passagem do tempo até ao vencimento da garantia. Garantia de capital e 
consolidação trimestral de ganhos.


O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao 
risco média, que têm como objectivo a constituição de um 
complemento de reforma e cuja data previsível de reforma 
seja igual ou superior a 30 de Junho de 2020. A garantia de 
capital investido e rendimento aplica-se para o dia 30 de 
Junho de 2020, fora do qual existe risco de perda dos 
montantes investidos.


30 de Junho de 2020.


Os valores consolidados apresentados no gráfico (V.Consolidado, V.Consolidado1, V.Consolidado2, V.Consolidado3, V.Consolidado4, V.Consolidado5) 
correspondem, nos termos do Regulamento de Gestão do Fundo, às garantias de capital e consolidação nele previstas, efectivas na data de 30 de 
Junho de 2020 e estão sujeitas ao risco de crédito BBVA, S.A.
As subscrições e transferências efectuadas até 01/10/2007 têm um valor de consolidação de 5,3881 (correspondente à cotação de 1 de Outubro de 
2007), excepto as que se tenham efectuado por um valor garantido (o do último dia útil de cada mês em que se efectuou a subscrição ou 
transferência) superior, que mantêm esse valor como valor de consolidação. As subscrições e transferências efectuadas depois de 01/10/2007 têm 
como valor de consolidação o máximo entre o valor de fecho de qualquer trimestre posterior e o seu valor inicial (valor do último dia útil de cada mês 
em que se efectuou a subscrição ou transferência).entre o valor de fecho de qualquer trimestre posterior e o seu valor inicial (valor do último dia útil 
de cada mês em que se efectuou a subscrição ou transferência).


As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo 
garantia de rendibilidade futura, porque o valor do investimento pode 
aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
baixo) e 6 (risco muito alto). A rendibilidade depende do regime de 
tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As 
rendibilidades apresentadas são líquidas de comissões. Para os períodos de 
referência superiores a 1 ano as rendibilidades divulgadas apenas seriam 
obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 
de referência.
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Renda Fixa 
92,75%


Liquidez Monetário 
e Outros


7,25%


 Muito Baixo        Baixo Médio Baixo Médio Alto







Informação de Gestão


Descrição do Risco


Dados Gerais do Fundo Comissões 


Subscrições Eventuais 0,00%


Subscrições Periódicas 0,00%


Reembolso 0,00%


Transferência valor do fundo para outra Entidade Gestora 5,00%


Informação Geral Gestão 1,65%


Depósito 0,50%


Entidade Comercializadora


Condições 


Subscrição Eventual


Subscrição Periódica


Risco Associado aos Investimentos - O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco de taxa 
de juro - risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito - risco de incumprimento das empresas emitentes das 
obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de câmbio - risco de alterações, 
positivas ou negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em moeda. O Fundo poderá usar 
instrumentos derivados para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada gestão do seu património, caso em que 
se poderá registar um aumento da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num contexto de quebra de preço dos activos 
subjacentes, o Fundo poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse derivados ou não reflectir as variações positivas no valor 
dos activos em carteira, pelo facto de estes terem sido objecto de cobertura de risco de investimento. Fora da data de vencimento da garantia 
(30 de Junho de 2020) existe risco de perda dos montantes investidos.


BBVA PROTECÇÃO 2020 
Fundo de Pensões Aberto


Mínimo 300,00 euros


Mínimo 25,00 euros


KPMG&Associados-SROC,S.A.


6.601


Auditor Externo


BBVA Fundos – SGFP, S.A.


BBVA Portugal, S.A


Entidade Gestora


Participantes


31/05/2005


13.684956,05 euros


Data de constituição


Património


Terminámos o ano imersos em um cenário de grande incerteza; crise da dívida soberana europeia, problema fiscal nos EUA fiscal nos EUA e 
deterioração das perspectivas de crescimento a nível global. Os mercados de renda fixa têm sido fortemente influenciados pelas medidas 
levadas a cabo pelo Banco Central Europeu, favorecendo a diminuição da tensão dos mercados monetários. Os cortes de taxa de juro, a 
recompra de dívida e novos leilões de liquidez têm-se reflectido na queda das taxas de curto prazo alemãs para níveis muito baixos. 
Assim, tomámos posições para o próximo ano em favor de uma tendência de mudança. Desta forma, reduzimos a duração de 7,7 para 7 anos. 
Pelo lado da dívida europeia, a volatilidade tem sido muito significativa nos últimos meses; no caso de Espanha, o diferencial de taxas com a 
Alemanha diminuiu no último mês do ano. Isso tem-se reflectido positivamente na nossa carteira de dívida espanhola.


Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos organismos 
de investimento colectivo subscritos. O Fundo não investirá em organismos 
de investimento colectivo que tenham comissões de gestão superiores a 
2,5%.


    Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de 
investimento. A informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão 
disponíveis em www.bbva.pt. As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações 
dos mercados. As referências ao desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.








BBVA Solidez PPR
Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - 30 de Dezembro de 2011


Descrição do Plano


Perfil do Participante Escalão de Risco: ano de 2011


Cotação


Evolução do Fundo Performance
Rendibilidades Classe de Risco


(com referência a 30-12-2011) (Mín. 1 – Máx. 6)


Ultimo ano 2,10% 2


Ultimos 3 anos 2,36% 2


Ultimos 5 anos 1,19% 2


Histórica (desde inicio) 1,28% 1


Composição da Carteira Activos com maior peso(% sobre património)


ISHARES BG EURO CORP BOND 15,68%


SPGB    03.40 300414 13,70%


BERGER 4.25  150914 8,87%


BKO     0.25  131213 8,01%


BGB    4.00   280314 7,34%


NETHER  03.25 150715 4,69%


BTPS    04.25 010215 4,69%


FRTR    03.25 250416 4,40%


BTPS   6.00  151114 4,30%


BTPS    04.25 151012 4,12%


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de investimento. A 
informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão disponíveis em www.bbva.pt. 
As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações dos mercados. As referências ao 
desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


Fundo de Pensões Aberto Poupança Reforma - Adesões Individuais. Distribuição estratégica dos activos (Valores Centrais): Dívida Pública EMU e 
OCDE – 70%; Dívida Privada – 20%; Liquidez e dívida de curto prazo – 10%; Outros – 0%.
Objectivo: Proporcionar aos Participantes um instrumento de poupança que lhes permita alcançar, numa perspectiva de médio/longo prazo, a 
valorização real do capital investido com vista ao pagamento de pensões, complementos de pensões ou reembolsos antecipados nos termos da 
lei em vigor. O Fundo BBVA SOLIDEZ PPR é um Fundo de Pensões Poupança Reforma que se destina a investidores com uma tolerância ao risco 
baixa, que apresentem fundamentalmente expectativa de preservação do capital investido.


O Fundo destina-se a investidores com uma tolerância ao risco 
baixa, que apresentem fundamentalmente expectativa de 
preservação do capital investido. Os investidores deverão ter 
propensão para assumir possíveis perdas de capital e 
períodos de imobilização de longo prazo do capital investido, 
de acordo com as características do Fundo.


As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não 
constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do 
investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que 
varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). A rendibilidade depende do 
regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As 
rendibilidades apresentadas são líquidas de comissões. Para os períodos de 
referência superiores a 1 ano as rendibilidades divulgadas apenas seriam 
obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 
de referência.


5,6184 Euros
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Informação de Gestão


Descrição do Risco


Dados Gerais do Fundo Comissões 


Subscrições Eventuais - Maiores ou iguais a € 1.500 0,00%


Subscrições Eventuais - Menores de € 1.500 2,00%


Subscrições Periódicas - Maiores ou iguais a € 100 mensais * 0,00%


Subscrições Periódicas - Menores do que € 100 mensais * 2,00%


Informação Geral * (ou equivalente anual para restantes periodicidades)


Reembolso - 60 anos e Reforma por velhice 1,00%


Entidade Comercializadora Reembolso - Fora dos motivos 2,00%


Auditor Externo Transferência para OI 0,00%


Gestão 0,50%


Condições Depósito 0,50%


Subscrição Eventual


Subscrição Periódica


Participantes


Mínimo 25,00 euros


Mínimo 25,00 euros


11/11/2002Data de constituição


A melhoria de dados cíclicos e as expectativas de um grande plano para resolver de forma estável a crise soberana europeia deram um claro 
apoio aos activos de risco durante o início do quarto trimestre, embora as expectativas tenham sido afectadas pelo anúncio de um referendo na 
Grécia sobre o segundo resgate.
 A melhoria ao nível de surpresas económicas e o sentimento relativo a uma solução para a crise soberana, bem como um período de tempo de 
resultados sem grandes sobressaltos, favoreceram os activos de risco, tendo sido as emissões de instituições financeiras a mais favorecida 
durante o mês de Outubro.Ao longo de Novembro, toda a conjuntura macroeconómica negativa, juntamente com a falta de liquidez e um 
aumento desproporcional de estratégias de cobertura de carteiras, levaram o mercado a alcançar níveis máximos de spreads de crédito.Por 
outro lado, o refúgio em dívida alemã, em períodos de procura de activos de qualidade, não funcionou, pelo mau desempenho da dívida alemã 
ao longo de metade do trimestre. Tudo isto levou a que o desempenho do crédito tenha sido significativamente negativo durante o mês de 
Novembro.
Finalmente, na última parte do trimestre e do ano, normalmente um período de grande inactividade e falta de liquidez, o anúncio do lançamento 
do programa de refinanciamento de longo prazo pelo BCE, ajudou a acabar o ano com o estreitamento dos spreads de crédito, principalmente 
em emissores financeiros. Com isto o perigo de risco sistémico começou a cair (ou pelo menos estabilizou), a volatilidade dos spreads de crédito 
(tanto implícita e histórica) diminuiu, com um efeito positivo das curvas por compras a curto prazo. Graças ao bom comportamento dos spreads 
de crédito e juros mais baixos na curva alemã o fundo encerrou o ano com rentabilidade positiva.


Risco Associado aos Investimentos - O Fundo está sujeito a diversos riscos: risco de variação de preço de cada título que o integra; risco de taxa 
de juro - risco de reinvestimento dos fundos aplicados em cada momento; risco de crédito - risco de incumprimento das empresas emitentes das 
obrigações detidas ou de descida do valor destas, por efeito de degradação da qualidade creditícia; risco de câmbio - risco de alterações, 
positivas ou negativas, no valor dos activos denominados noutras moedas que não euro ou nas posições em moeda. O Fundo poderá usar 
instrumentos derivados para cobrir alguns dos riscos referidos ou ainda para proceder a uma adequada gestão do seu património, caso em que 
se poderá registar um aumento da exposição de carteira a um determinado tipo de activos. Num contexto de quebra de preço dos activos 
subjacentes, o Fundo poderá registar perdas superiores às que registaria se não usasse derivados ou não reflectir as variações positivas no valor 
dos activos em carteira, pelo facto de estes terem sido objecto de cobertura de risco de investimento. O Fundo não garante capital, existindo 
risco de perda dos montantes investidos.


BBVA Solidez PPR 
Fundo de Pensões Aberto Poupança 


Reforma


KPMG&Associados-SROC,S.A.


Entidade Gestora
BBVA Portugal, S.A


Reembolso - Doença Grave/Incapacidade para o trabalho/                       
Desemprego longa duração


0,00%


  12.208360,81 eurosPatrimónio


Esta publicidade é da responsabilidade do BBVA e não substitui a informação obrigatória legal, que deve ser consultada antes de qualquer decisão de investimento. A 
informação legal vigente prevalece em caso de qualquer discrepância. O Regulamento de Gestão e Prospecto Simplificado do fundo estão disponíveis em www.bbva.pt. 
As informações contidas neste documento referem-se à data indicada, que podem sofrer alterações como resultado de flutuações dos mercados. As referências ao 
desempenho passado não pressupõem rentabilidades futuras.


BBVA Fundos – SGFP, S.A.


Fundo suporta ainda, indirectamente, comissões de gestão dos organismos de 
investimento colectivo subscritos. O Fundo não investirá em organismos de 
investimento colectivo que tenham comissões de gestão superiores a 2,5%.


3.376





