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TIPOS DE PLANOS  
DE POUPANÇA E REFORMA (PPR)

PPR  
FEITOS EM COMPANHIA  

DE SEGUROS

PPR  
FEITOS EM BANCOS

PPR  
FEITOS EM SOCIEDADES  
GESTORAS DE FUNDOS  

INDEPENDENTES

CARACTERÍSTICAS

CAPITAL GARANTIDO

Só em perfis Garantidos.  
Nós restantes casos o capital  
não é garantido. 

Só em perfis Garantidos.  
Nós restantes casos o capital  
não é garantido. 

Só em perfis Garantidos.  
Nós restantes casos o capital  
não é garantido. 

REEMBOLSO EM CASO  
DE FALÊNCIA  

OU DE INSOLVÊNCIA  
DA INSTITUIÇÃO

Sim, de acordo com o valor diário 
das unidades de participação, 
pois os valores estão aplicados 
em contas separadas do banco  
e auditados externamente.

Sim, de acordo com o valor diário 
das unidades de participação, 
pois os valores estão aplicados 
em contas separadas  
da sociedade gestora e auditados 
externamente.

Não se sabe, pois os capitais  
dos PPR misturam-se com  
os capitais da própria companhia 
de seguros.

MONTANTE DE JUROS  
A RECEBER  

(“REMUNERAÇÃO DO PPR”)

Só é conhecido à partida  
nos perfis garantidos.  
Nos restantes perfis não  
é conhecido à partida. 

Só é conhecido à partida nos 
perfis garantidos.  
Nos restantes perfis não  
é conhecido à partida. 

Só é conhecido à partida  
nos perfis garantidos.  
Nos restantes perfis não  
é conhecido à partida. 

INDEPENDÊNCIA  
DOS GESTORES DO PPR  

NA ESCOLHA DOS ATIVOS 
FINANCEIROS

Os gestores não têm total 
independência, pois os gestores 
muitas vezes vêm-se obrigados 
a investir os capitais dos PPR 
nos ativos financeiros que mais 
interessam ao banco a que 
pertencem.

Os gestores têm total 
independência pois não 
pertencem nem a bancos, nem 
a companhias de seguros, tendo 
total liberdade para em cada 
momento analisarem qual o ativo 
financeiro que mais rentabilidade 
dá tendo em conta o perfil de 
risco de cada fundo PPR. 

Os gestores não têm total 
independência, pois a grande 
maioria das companhias  
de seguros pertencem a grupos 
financeiros, pelo que os gestores 
muitas vezes vêm-se obrigados 
a investir os capitais dos PPR 
nos ativos financeiros que mais 
interessam ao grupo.
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