
Este produto financeiro complexo:
- pode implicar a perda de parte do capital investido;
- pode proporcionar rendimento nulo ou negativo;
- implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos;

- não é equivalente à aquisição ou transacção inicial dos activos subjacentes.

Data de Início: Nov 2014
Moeda: EUR
Valor Líquido Global do Fundo:
Comissão de Subscrição: 0,5% com máximo de Eur 500
Comissão de Resgate: 1% no 1.º, 0,5% no 2.º, 3.º e 4.º Anos e 0% a partir do 5.º

Rentabilidade

2017 1,80%

1 Ano 1,88% 2016 0,94% 2013 2010 -

3 Anos (Anualizada) - 2015 0,36% 2012 2009 -

5 Anos (Anualizada) - 2014 - 2011 2008 -

Europa (excepto Reino Unido) 55,6%

Reino Unido 5,8%

EUA 14,9%

Ásia (excepto Japão) 10,8%

Japão 6,1%

Mercados Emergentes 6,8%
5,18%

4,61%

(%)

16,38%

8,72%

7,08%

Advertência

Performance

Alocação 

Actual

Limite 

Mínimo
Limite Máximo

REFORMA ACTIVA PPR

Estratégia Protecção
A Carteira será estruturada com o objectivo de valorizar o capital investido a médio

prazo e atingir uma rendibilidade superior à de aplicações tradicionais, mas com uma

estratégia que privilegia a integridade do capital. Destina-se a investidores com pequena

tolerância ao risco.

A política de investimentos da Estratégia Protecção está orientada para uma exposição

predominantemente a obrigações de dívida pública e corporate, com maior incidência

nos mercados Euro. Apenas uma pequena parte da Carteira, não superior a 25%,

poderá ter exposição a acções ou investimentos alternativos.

A exposição às diferentes classes de activos poderá resultar do investimento directo

nesses activos ou do investimento em fundos de investimento de uma ou mais

sociedades gestoras.

Informação sobre o Produto

- Ficha de Informação Mensal - 

FUNDO AUTÓNOMO - ESTRATÉGIA PROTECÇÃO

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO

Preservação Protecção Agressiva-Acções

Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS AO INVESTIDOR

- implica, em particular, que seja suportada uma comissão de subscrição de 0,5% do

montante de cada entrega (com um valor máximo de € 500,00), uma comissão de gestão

financeira máxima de 1,75% ao ano, e uma comissão por reembolso antecipado (e se o

reembolso ocorrer fora das condições previstas na lei) de 1% no 1.º ano, 0,5% no 2.º, 3.º e 4.º

ano, 0% a partir do 5.º ano de contrato;

Moderada

10,86% 10,00% 15,00%

80,26% 50,00% 90,00%

8,29% 0,00% 10,00%

0,00%

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de

rendibilidade futura. O nível de risco do produto será divulgado um ano após a data de

início de comercialização quando, de acordo com as normas legais, for possível calcular

o Desvio Padrão da rendibilidade.

Rentabilidade para os últimos 10 anos

0,59%

Acções

Investimentos

Alternativos

Classe de 

Activos

Liquidez

Obrigações

15,00%

Alocação geográfica 

(% Exposição a Acções)
Maiores exposições

PGB 2.2% 17/10/22

Ishares JP Morgan $ EM Bond 

UCITS ETF  USD (Dist)

Ishares MSCI Europe EX-UK

30-ago-17

-

-

PGB 4.8% 15/06/20

Ishares Core Euro Corp Bond 

UCITS ETF.

O Fundo terminou Agosto com uma performance líquida negativa.

O mês foi marcado por boas notícias resultantes dos números económicos da Zona Euro e Estados Unidos e más notícias resultantes dos ensaios nucleares da Coreia do

Norte. Os mercados financeiros registaram alguma volatilidade atribuída à tensão militar na península da Coreia.

A valorização do Euro face ao Dólar voltou a afectar negativamente os mercados de acções europeus e as taxas de juro de longo prazo desceram na Alemanha e nos Estados

Unidos.

Os mercados accionistas influenciaram negativamente o Fundo, voltando a apresentar comportamentos semelhantes aos do mês anterior, i.e., positivos nos Estados Unidos e

negativos na Europa, mas a inclusão do efeito cambial levou as variações positivas a passarem a negativas novamente, especialmente com a depreciação do dólar.

As dívidas da Zona Euro apresentaram rendibilidades positivas em reacção aos ensaios nucleares da Coreia do Norte, com destaque positivo para as curvas da Alemanha,

Holanda, Bélgica e Áustria. A dívida soberana dos países periféricos também apresentou um comportamento positivo mas não acompanhou na mesma magnitude o movimento

nos países Core.  

O comportamento negativo do Fundo também foi influenciado pela performance da dívida de Banca, com relevo para as emissões de dívida subordinada de Crédit Agricole e

Bankia.

Na classe de acções, o Fundo continua com uma maior exposição a Europa, Mercados Emergentes, Ásia (em particular Índia), Japão e uma menor exposição aos Estados

Unidos e Reino Unido.

Ao longo do mês o Fundo reforçou os investimentos nas empresas Semapa, Brisa, NH Hotels e Casino Guichard Perrachon.

A exposição à classe de alternativos via mineiras de ouro deu um contributo muito positivo ao Fundo com fortes valorizações e acompanhando a subida do Ouro.

Alocação e Selecção de Activos

34.972.952,37

Classe de Risco

3,00

Comentário do Gestor

-
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Entidade Gestora

Ocidental–Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, 2744-002 Porto Salvo, com o Capital Social de

22.375.000 Euros, com o NIPC e Matrícula no CRC de Lisboa n.º 501836926. Mediador de Seguros: Banco Comercial Português,S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça D.

João I, n.º28, 4000-295 Porto, com o Capital Social de 5.600.738.053,72 Euros, com o N.º único de matrícula e de Pessoa Coletiva 501525882. Mediador de Seguros Ligado n.º

207074605 –Data de Registo 26/06/2007. Autorização para intermediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida dos Seguradores Ocidental–Companhia Portuguesa de

Seguros de Vida, S.A., Ocidental–Companhia Portuguesa de Seguros S.A. e Médis–Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,S.A. e ainda com a Ocidental–Sociedade

Gestora de Fundos de Pensões S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro

em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do

seguro, que são integralmente assumidos pelo Segurador.

Relatório de Conjuntura e de Mercados

Durante o mês de Agosto agudizaram-se as tensões entre os E.U.A. e a Coreia do Norte com a troca de duras ameaças que vieram a culminar, já em finais do mês, com o

lançamento, pela Coreia do Norte, de um míssil que sobrevoou o Japão indo cair no Pacífico. Não é de admirar que o Japão tenha, entretanto, tomado a decisão de aumentar o

orçamento da Defesa...

Os atentados terroristas também não deram tréguas. Depois de Paris, a 8 de Agosto, Barcelona a 17 do mês foi a cidade visada e o resultado trágico e profundamente triste:

várias pessoas morreram e houve muitas dezenas de feridos.

Nos E.U.A., cada vez se encurta mais o prazo para que Trump consiga ter a autorização para aumentar o nível máximo da dívida sem o que os E.U.A. não poderão funcionar e,

para já, não há sinais de desenvolvimentos. A saída, a 18 de Agosto, de Steve Banner como Chief Strategist foi vista como positiva pelos mercados americanos que inverteram

então a tendência de queda que estavam a demonstrar.

Em França está lançado o conjunto de medidas para a reforma da legislação laboral, reforma que peca por tardia e que, até agora, nenhum Governante havia tido a força ou a

coragem para implementar.

Os esforços de Theresa May em negociar um acordo comercial com o Japão podem não ser coroados de sucesso uma vez que é evidente a vontade deste País em privilegiar

um acordo desse tipo com o bloco Europeu. As conversações para o Brexit continuam sem avanços de destaque sendo, obviamente, a questão financeira o grande pomo da

discórdia.

No Brasil, no princípio do mês, o processo contra o Presidente Temer chegou ao fim, tendo os deputados votado maioritariamente a seu favor. O risco mantém-se na

dificuldade em conseguir fazer passar as muito necessárias reformas económicas para além do desgaste que será ter que enfrentar todos os outros processos em que ainda

está envolvido. Na África do Sul, também o Presidente Zuma escapou por pouco à moção de confiança mas os mercados reagiram mal a esta continuação e o rand caiu

fortemente.

No dia 4 de Agosto, depois de um início de mês a fortalecer consistentemente, o USD começou a desvalorizar depois da saída do forte nº de novos empregos. Nos E.U.A.

verificou-se uma desaceleração do consumo privado mas, em contrapartida, as despesas governamentais subiram. A perspectiva de subida de taxas passou nas últimas

semanas de cada vez mais provável, a moderada.

Os números do emprego continuam muito favoráveis e a taxa de desemprego mantém-se a níveis muito baixos.

Para além dos E.U.A., também a Europa, o Japão e o R.U. – apesar de mais moderadamente – continuam a crescer. A força da economia europeia e o facto de se esperar o

início de uma política monetária mais restritiva está a fortalecer o Euro contra as principais moedas. Mas como os números da inflação permanecem baixos, a pressa ou a

vontade em iniciar medidas restritivas vê-se reduzida. Não se sabe ao certo qual o caminho que os Banqueiros Centrais pretendem seguir e esta falta de visibilidade pode

provocar alguma volatilidade nos mercados. Espera-se, no entanto, que o crescimento visível em todas as economias leve os Bancos Centrais a deixar gradualmente a política

monetária expansionista que suportou a recuperação económica.

Entre 24 e 26 de Agosto decorreu o Encontro Anual dos Banqueiros Centrais em Jackson Hole, nos E.U.A. mas, contrariamente ao que tem vindo a ser a norma em que se

aproveita neste Encontro para sinalizar alterações futuras na política monetária, desta vez, poucos indícios houve. Draghi relevou o facto de não haver evidência de que a

inflação esteja a aparecer de forma sustentada e Janet Yellen fez uma intervenção revisitando o que aconteceu nos últimos 10 anos, as medidas tomadas, os resultados

logrados e repetiu os avisos já anteriormente formulados dos perigos de reverter regulamentações financeiras impostas no rescaldo da crise.

Os PMI divulgados já a 1 de Setembro revelam a manutenção de um crescimento sustentado, com dados fortes do R.U., Zona Euro, China e Índia. Índia que, depois da

surpresa negativa que viu o crescimento a desacelerar no mês passado – muito provavelmente pelo efeito de contenção provocado pelas reformas fiscais de Modi – voltou a

ressurgir mostrando que encomendas, produção e consumo apenas haviam sido protelados enquanto o novo regime fiscal não era esclarecido.

As vendas a retalho do Japão também apresentaram um comportamento positivo e a produção industrial está 4,7% acima do nível de 2016.

Em consequência do lançamento do míssil norte-coreano e dos atentados terroristas, o medo instalou-se no mundo financeiro e as Bolsas começaram a descer, convertendo-

se o ouro no refúgio principal.

Os efeitos do terrível furacão Harvey resultaram num aumento de preços da gasolina nos E.U.A. pois 1/5 da capacidade de refinação americana foi temporariamente suspensa,

reduzindo a procura por crude e limitando a produção de gasolina.

Durante o mês os principais mercados accionistas tiveram andamentos díspares: enquanto o S&P, o Nasdaq, o FTSE 100, subiam – com o 1º e o 3º a descer quando

convertidos para Euros – o Eurostoxx50, o DAX e o NIKKEI comportaram-se negativamente. 

Em termos económicos parece haver um grande optimismo: a maior parte das economias está a crescer e algumas delas a um ritmo muito interessante, mas uma alteração do

actual nível das taxas de juro terá, certamente, um grande impacto.

Com os Bancos Centrais a mostrarem-se complacentes e os dados económicos positivos, parece haver espaço para que as acções continuem a subir, havendo ainda muitos

investidores interessados em aproveitar algumas desvalorizações pontuais mas os sinais dados pelos Bancos Centrais poderão desestabilizar toda esta situação.

Informação e IFI

O Reforma Activa PPR é um seguro qualificado como ICAE (Instrumento de Captação de Aforro Estruturado), contrato de seguro ligado a fundos de investimento. O produto de

seguro apresentado é disponibilizado pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., no âmbito da sua actividade seguradora e comercializado pelo

Millennium bcp. O IFI (Informações Fundamentais ao Investidor) encontra-se disponível no site da CMVM www.cmvm.pt e poderá ser obtido em qualquer sucursal do Millennium

bcp, não podendo esta informação dispensar a respectiva consulta.

O Risco deste investimento é consubstanciado nos seguintes factores: 

• Risco de mercado, na medida em que o valor de mercado de um activo ou de um conjunto de activos subjacentes pode variar e tal ter impacto na rentabilidade do produto;

• Risco de capital, na medida em que o produto não garante os montantes investidos, e por isso, há risco de perda do capital investido; 

• Risco cambial dos investimentos em moeda diferente de EUR; 

• Risco de crédito em Fundos de Investimento que na medida em que o valor de mercado da Unidade de Conta varia em função das alterações de preços dos activos

subjacentes com impacto na rentabilidade do Fundo de Investimento. O Cliente expõe-se aos seguintes tipos de risco de crédito: 

I - risco de crédito por incumprimento dos emitentes: no reembolso do capital, no caso de instrumentos financeiros com datas de vencimento (obrigações), e no pagamento de

dividendos ou juros; 

  II - risco de downgrade de um instrumento financeiro/Emitente; 

  III - risco de variação de spreads de crédito de mercado. 

• Risco de taxa de juro, na medida em que oscilações das taxas podem levar à desvalorização dos Fundos de Investimento em Taxa Fixa em carteira e à consequente

desvalorização das Unidades de Conta; 

• Risco Jurídico e Fiscal, na medida em que há o risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e das demais normas aplicáveis com consequências sobre a rentabilidade

do produto. 

É cobrada ao ICAE mensalmente uma comissão de gestão financeira que incidirá sobre o valor global de cada fundo, podendo atingir o máximo de 1,75%. É imputável ao

Tomador uma comissão de subscrição de 0,50% sobre o montante de cada entrega, com um valor máximo de EUR 500. Serão cobrados EUR 5 por custos de emissão de

apólice. Existe uma penalização por resgate antecipado de 1% durante o 1º ano, 0,5% durante o 2º, o 3º e o 4º ano e de 0% a partir do 5º ano de vigência do contrato.

Fiscalidade

A tributação dos rendimentos efetuar-se-á de acordo com a legislação fiscal aplicável, sendo esta, nesta data, a do Estatuto dos Benefícios Fiscais (Art.º 21º, n.º 3, al. b) e n.º 5). 

Quando o reembolso do produto é efetuado sob a forma de capital (mesmo em caso de morte), o rendimento (diferença entre o valor recebido e as correspondentes entregas

efetuadas) é tributado autonomamente, por retenção na fonte, à taxa de 20%, mas apenas sobre 2/5 do seu valor (taxa efetiva de IRS de 8%, sendo certo que a taxa efetiva

para entregas efetuadas até 31/12/2005 é de 4%). No entanto, quando o reembolso ocorra fora de qualquer uma das situações previstas na lei, o reembolso é tributado de

acordo com as regras aplicáveis aos seguros de capitalização (nos termos do Art.º 21º, n.º 5 do EBF), e tributado autonomamente, por retenção na fonte, à taxa de 21,5%, em

função do momento do reembolso: se o reembolso ocorrer após 8 anos de vigência do contrato, apenas dois quintos do rendimento são tributados, o que corresponde a uma

taxa efetiva de 8,6% (*); se o reembolso ocorrer entre o 5.º e o 8.º anos de vigência do contrato, quatro quintos do rendimento são tributados, o que corresponde a uma taxa

efetiva de 17,2% (*); se o reembolso ocorrer antes de 5 anos de vigência do contrato, todo o rendimento é tributado à taxa de IRS de 21,5%.

(*) desde que o montante dos valores aplicados na 1ª metade da vigência do contrato represente pelo menos 35% da totalidade dos valores aplicados.
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