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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 

e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) As famílias da UE figuram entre as 

que mais aforram a nível mundial, mas a 

maior parte destas poupanças são 

depositadas em contas bancárias com 

prazos curtos. Um maior investimento nos 

mercados de capitais pode ajudar a 

enfrentar os desafios colocados pelo 

envelhecimento da população e as baixas 

taxas de juros. 

(1) As famílias da UE figuram entre as 

que mais aforram a nível mundial, mas a 

maior parte destas poupanças são 

depositadas em contas bancárias com 

prazos curtos e baixos níveis de retorno. 

No entanto, as taxas de poupança dos 

particulares diferem significativamente 

entre os países da UE, e as persistentes 

diferenças entre Estados-Membros podem 

ter impacto no investimento e no 

crescimento, uma vez que a poupança dos 

particulares é uma importante fonte de 

financiamento para os investimentos 

privados e públicos. Um maior 

investimento nos mercados de capitais 

pode ajudar a enfrentar os desafios 

colocados pelo envelhecimento da 

população, as baixas taxas de juros e os 

baixos níveis de investimento a longo 

prazo. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Para garantir condições de vida 

dignas aos atuais e futuros pensionistas, 

os Estados-Membros devem dar 

prioridade ao desenvolvimento, ao reforço 

e à reforma dos primeiro (público) e 

segundo (profissional) pilares dos 

sistemas nacionais de pensões. Estes dois 
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pilares continuam a ser fundamentais 

para um rendimento de velhice e para a 

sustentabilidade dos regimes nacionais. 

Os PEPP não devem substituir nem pôr 

em causa os regimes do primeiro e 

segundo pilares. Para consolidar os 

recursos financeiros necessários a estes 

pilares, os Estados-Membros também têm 

de combater o desemprego, bem como o 

trabalho não declarado e não coberto por 

seguro. No entanto, tendo em conta a 

iminente redução da população ativa, de 

um rácio de 1:4 para 1:2, é crucial adotar 

uma abordagem de regimes de pensões 

com vários pilares. Um produto individual 

de reforma pan-europeu voluntário e a 

longo prazo servirá de complemento e 

reforço às atuais poupanças-reforma, 

melhorando a sua adequação e 

aumentando a cobertura para categorias 

de pessoas antes confrontadas com a 

falta, ou a falta parcial, de cobertura 

adequada, como sejam as mulheres, os 

jovens, os trabalhadores independentes e 

as pessoas que trabalham em formas de 

emprego atípicas ou novas. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) Em 2015, 11,3 milhões de cidadãos 

da UE-28 em idade ativa (20-64 anos) 

residiam num Estado-Membro diferente 

do Estado-Membro de que eram 

nacionais, e 1,3 milhões desses cidadãos 

trabalhavam num Estado-Membro 

distinto do seu Estado-Membro de 

residência. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (1-C) As pensões de velhice constituem 

uma parte essencial dos rendimentos dos 

reformados para assegurar um nível de 

vida digno e combater a pobreza na 

velhice. É uma condição prévia ao 

exercício dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

nomeadamente no artigo 25.º, sobre os 

direitos dos idosos, nos termos do qual: 

«[a] União reconhece e respeita o direito 

das pessoas idosas a uma existência 

condigna e independente e à sua 

participação na vida social e cultural», 

bem como os direitos consagrados na 

Recomendação do Comité dos Ministros 

do Conselho da Europa aos Estados-

Membros sobre a promoção dos direitos 

humanos dos idosos1a. 

 __________________ 

 1-A Recomendação CM/Rec(2014)2 do 

Comité de Ministros do Conselho da 

Europa aos Estados-Membros sobre a 

promoção dos direitos humanos das 

pessoas idosas.  

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-D) O PEPP deve proporcionar uma 

opção voluntária complementar às 

poupanças de reforma dos cidadãos da 

União e reforçará a portabilidade dos 

direitos do cidadão. Servirá igualmente de 

complemento aos regimes de pensões 

nacionais e à Diretiva 2014/50/UE. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-E) O envelhecimento da sociedade e a 

diminuição das taxas de natalidade 

constituem desafios demográficos 

significativos para a União, o que ameaça 

a adequação e a sustentabilidade das 

pensões, bem como a solidariedade 

intergeracional. Além disso, a 

digitalização e as alterações no mercado 

de trabalho deverão exacerbar o problema 

e exercer uma pressão crescente sobre as 

pensões do primeiro e segundo pilares. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-F (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-F) Continua a existir na União uma 

disparidade nas pensões devida ao género, 

também causada por contribuições 

irregulares para os regimes de reforma, 

devido a interrupções de trabalho ou em 

virtude de maternidade ou da guarda de 

crianças. A pensão de reforma das 

mulheres aposentadas entre os 65 e os 79 

anos na União é, em média, quase 40 % 

inferior à dos seus homólogos 

masculinos. O PEPP pode conferir-lhes 

uma opção adicional para que obtenham 

uma pensão adequada. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-G (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (1-G) Segundo a EIOPA, atualmente, só 

67 milhões de pessoas, ou 27 % da 

população total da UE entre os 25 e os 59 

anos, subscrevem voluntariamente 

produtos financeiros com um objetivo de 

pensão a longo prazo, fenómeno este que 

está concentrado num escasso número de 

Estados-Membros. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-H (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-H) O PEPP deve, antes de mais, ser 

um instrumento de apoio a longo prazo 

para garantir um bom nível de vida após a 

reforma, nomeadamente aos cidadãos 

jovens da União. O PEPP pode 

efetivamente melhorar a capacidade de 

cobrir os custos necessários para manter 

o nível de vida de uma pessoa após a 

reforma. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-I (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-I) A União está a enfrentar um 

crescente desafio demográfico, que 

acabará por conduzir ao atual rácio de 

dependência na terceira idade de 1:4, 

descendo depois para 1:2 até 2060. Para 

cada cidadão com 65 anos ou mais, 

existem 4 pessoas com idades entre os 15 

e os 64 anos e, em 2060, haverá 2 pessoas 

dessa faixa etária para cada cidadão com 

idade superior a 65 anos. 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-J (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-J) A portabilidade do PEPP 

aumentará a sua atratividade como 

produto, em especial para os jovens, e 

ajudará a facilitar ainda mais o direito 

dos cidadãos a viver e trabalhar em toda a 

União. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-K (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-K) O PEPP enquanto quadro europeu 

de pensões individuais é especificamente 

necessário e útil para as pessoas que não 

reúnam condições para auferir uma 

pensão adequada ou que gostariam de ter 

um plano de poupança complementar 

paralelamente aos regimes nacionais. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Atualmente, o funcionamento do 

mercado interno para os produtos 

individuais de reforma está a ser travado 

pelo elevado grau de fragmentação entre os 

mercados nacionais e o grau limitado de 

portabilidade dos produtos individuais de 

reforma. Por esse motivo, os particulares 

poderão sentir mais dificuldades em fazer 

uso das suas liberdades fundamentais. 

(3) Atualmente, o funcionamento do 

mercado interno para os produtos 

individuais de reforma está a ser travado 

pelo elevado grau de fragmentação entre os 

mercados nacionais e o grau limitado de 

portabilidade dos produtos individuais de 

reforma. Por esse motivo, os particulares 

poderão sentir mais dificuldades em fazer 

uso das suas liberdades fundamentais. 
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Poderão, por exemplo, ser privados de 

aceitar um emprego ou de se aposentarem 

noutro Estado-Membro. Além disso, a 

possibilidade de os prestadores fazerem 

uso da liberdade de estabelecimento e da 

liberdade de prestação de serviços está 

comprometida devido à falta de 

normalização dos produtos individuais de 

reforma existentes. 

Poderão, por exemplo, ser privados de 

procurar ou aceitar um emprego ou de se 

aposentarem noutro Estado-Membro. Além 

disso, a possibilidade de os prestadores 

fazerem uso da liberdade de 

estabelecimento e da liberdade de 

prestação de serviços está comprometida 

devido à falta de normalização dos 

produtos individuais de reforma existentes. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Devido ao contributo previsto de 

um PEPP para a criação da União dos 

Mercados de Capitais (UMC) e para a 

canalização de capitais para a economia 

real e para projetos sustentáveis a longo 

prazo, os aforradores devem participar no 

processo, o que os sensibiliza para os seus 

interesses financeiros e não financeiros e 

para a relação mútua entre a 

rentabilidade do produto e os fatores 

ambientais, sociais e de governo. A 

eficácia deste processo está ligada a um 

elevado nível de transparência e 

divulgação, bem como a um envolvimento 

adequado dos aforradores. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) As pessoas com rendimentos mais 

baixos e as que permaneceram menos 

tempo no mercado de trabalho têm menos 

margem financeira para investir em 

produtos individuais de reforma, o que 

conduz a um aumento da desigualdade de 

rendimentos na velhice. É o caso, em 
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particular, das mulheres em geral, devido 

às disparidades salariais entre homens e 

mulheres que as afetam ao longo de toda 

a sua carreira profissional, e ao facto de 

ficarem mais tempo fora do mercado de 

trabalho para assumir responsabilidades 

familiares, sem qualquer rendimento ou 

com um rendimento muito baixo. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Entre os produtos individuais de 

reforma, a criação de um PEPP contribuirá 

para reforçar a oferta em termos de 

poupança-reforma e para estabelecer um 

mercado a nível da UE para os prestadores 

do PEPP. Proporcionará às famílias 

melhores soluções tendo em vista a 

preparação da sua reforma. 

(10) Entre os produtos individuais de 

reforma, a criação de um PEPP contribuirá 

para reforçar a oferta em termos de 

poupança-reforma e para estabelecer um 

mercado a nível da UE para os prestadores 

do PEPP. Deve proporcionar às famílias 

melhores soluções, bem regulamentadas, 

seguras, socialmente responsáveis e 

sustentáveis tendo em vista a preparação 

da sua reforma, tendo devidamente em 

conta as suas necessidades e preferências. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) O Regulamento PEPP aqui 

apresentado não cria quaisquer 

obstáculos para que os Estados-Membros 

continuem a financiar coletivamente 

fundos de reforma; 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração 

(11) A criação de um quadro legislativo 

para o PEPP lançará os alicerces para um 

mercado de investimento em fundos de 

reforma acessíveis e voluntários que 

poderão ser geridos a nível pan-europeu. 

Uma vez que irá complementar os 

produtos e regimes de reforma existentes, 
contribuirá para responder às necessidades 

das pessoas que tencionem reforçar a 

adequação das suas poupanças-reforma, 

fazer face ao desafio demográfico e 

disponibilizar uma importante e nova fonte 

de capital privado para investimento a 

longo prazo. Este quadro não irá substituir 

ou harmonizar os regimes nacionais de 

produtos individuais de reforma existentes. 

(11) A criação de um quadro legislativo 

para o PEPP lançará os alicerces para um 

mercado de investimento em fundos de 

reforma acessíveis e voluntários que 

poderão ser geridos a nível pan-europeu. O 

PEPP contribuirá para responder às 

necessidades das pessoas que tencionem 

reforçar a adequação das suas 

poupanças-reforma e prestar assistência 

para fazer face ao desafio demográfico e 

às disparidades nas pensões, 

disponibilizando uma importante e nova 

fonte de capital privado para investimento 

a longo prazo e sustentável, incluindo 

investimento social. Este quadro não irá 

substituir ou harmonizar os regimes 

nacionais de produtos nacionais 

individuais ou profissionais de reforma 

existentes. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Os prestadores de PEPP devem ter 

acesso à totalidade do mercado da União 

com uma única autorização do produto 

emitida pela Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma («EIOPA»), com base num único 

conjunto de normas. 

(14) Os prestadores de PEPP devem ter 

acesso à totalidade do mercado da União 

com uma única autorização do produto 

emitida pela Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma («EIOPA»), com base num único 

conjunto de normas e em cooperação com 

as autoridades nacionais competentes. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) A forma como as instituições de 

realização de planos de pensões 

profissionais (IRPPP) estão organizadas e 

reguladas varia significativamente entre 

Estados-Membros. Em alguns Estados-

Membros, estas instituições apenas estão 

autorizadas a realizar planos de reformas 

profissionais, ao passo que noutros 

Estados-Membros estão autorizadas a 

realizar reformas profissionais e 

individuais. Isso deu não só origem a 

diferentes estruturas organizacionais dos 

IRPPP, mas também a uma supervisão 

diferente a nível nacional. Em particular, 

a supervisão prudencial das IRPPP que 

exercem atividades de realização de 

planos de pensões profissionais e 

individuais é mais ampla do que a das 

IRPPP que apenas exercem atividades de 

realização de planos de pensões 

profissionais. A fim de não comprometer 

a estabilidade financeira e de ter em conta 

os diferentes tipos de estrutura 

organizacional e de supervisão, só as 

IRPPP que, em conformidade com a 

legislação nacional, estão autorizadas e 

são devidamente supervisionadas para 

fornecer produtos individuais de reforma 

devem poder oferecer PEPP. Além disso, 

e para salvaguardar ainda mais a 

estabilidade financeira, todos os ativos e 

responsabilidades correspondentes às 

atividades de realização de PEPP devem 

ser autonomizados, geridos e organizados 

separadamente das restantes atividades de 

realização de planos de pensões 

profissionais, sem possibilidade de 

transferência. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) O regime fiscal aplicável ao PEPP 

deve ser definido pela legislação de cada 

Estado-Membro em que o aforrador de 

PEPP tenha cotizado. Por conseguinte, o 

produto PEPP será tributado em cada 

Estado-Membro em que o aforrador de 

PEPP tenha cotizado proporcionalmente 

ao nível de cotização em cada 

Estado-Membro. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) As pensões vitalícias e a segurança 

financeira adicional para cobrir riscos 

como a deficiência, morte, ou cuidados de 

longa duração são componentes 

essenciais de um produto de pensão 

completo. Os produtos de pensão devem 

proporcionar ao cliente um rendimento 

adicional a longo prazo, seguro e estável 

após a reforma. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-B) Os planos de contribuição devem 

ser acompanhados de previsões centradas 

no valor dos fundos, no retorno do 

investimento, na estimativa da inflação e 

do crescimento económico. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 
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Considerando 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Para permitir uma transição sem 

incidentes para os prestadores de PEPP, a 

obrigação de prestar PEPP que incluam 

compartimentos para cada um dos 

Estados-Membros aplicar-se-á três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento. No entanto, aquando do 

lançamento de um PEPP, o prestador deve 

providenciar as informações relativas aos 

compartimentos nacionais imediatamente 

disponíveis, de modo a evitar que os 

consumidores sejam induzidos em erro. 

(21) Aquando do lançamento de um 

PEPP, o prestador deve providenciar as 

informações relativas aos compartimentos 

nacionais imediatamente disponíveis no 

contrato. Quando um aforrador de PEPP 

muda de domicílio para um 

Estado-Membro onde o prestador do 

PEPP não faculta um compartimento 

facilmente disponível, a mudança de 

prestador deve ser gratuita para todos os 

clientes. Os beneficiários do PEPP devem 

poder receber pagamentos desse PEPP, 

independentemente do Estado-Membro 

em que residem. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) A fim de facilitar as disposições 

relativas à abertura de compartimentos 

nacionais em todos os Estados-Membros, 

os prestadores de PEPP devem poder 

formar parcerias com outros prestadores 

de PEPP. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Tendo em conta a natureza do 

plano de reforma estabelecido e os 

encargos administrativos envolvidos, os 

prestadores e distribuidores de PEPP 

devem providenciar informações claras e 

adequadas aos potenciais aforradores e 

(22) Tendo em conta a natureza do 

plano de reforma estabelecido e os 

encargos administrativos envolvidos, os 

prestadores e distribuidores de PEPP 

devem providenciar informações claras e 

adequadas aos potenciais aforradores e 
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beneficiários de PEPP para os auxiliar na 

tomada de decisões relativamente às suas 

reformas. Por essa mesma razão, os 

prestadores e distribuidores de PEPP 

devem igualmente garantir um elevado 

nível de transparência ao longo das várias 

etapas de um regime que inclua a 

pré-inscrição, a filiação (incluindo a 

pré-reforma) e a pós-reforma. Devem 

nomeadamente ser fornecidas informações 

no que diz respeito aos direitos a reforma 

acumulados, aos níveis previstos dos 

benefícios de reforma, aos riscos e 

garantias e aos custos. Sempre que os 

níveis previstos dos benefícios de reforma 

se baseiem em cenários económicos, essas 

informações devem incluir também um 

cenário desfavorável, que seja extremo 

mas plausível. 

beneficiários de PEPP para os auxiliar na 

tomada de decisões relativamente às suas 

reformas. Por essa mesma razão, os 

prestadores e distribuidores de PEPP 

devem igualmente garantir um elevado 

nível de transparência ao longo das várias 

etapas de um regime que inclua a 

pré-inscrição, a filiação (incluindo a 

pré-reforma) e a pós-reforma. Devem 

nomeadamente ser fornecidas informações 

no que diz respeito aos direitos a reforma 

acumulados, aos níveis previstos dos 

benefícios de reforma, aos riscos e 

garantias, aos custos e à integração de 

fatores ambientais, sociais e de governo. 
Os níveis previstos dos benefícios de 

reforma devem basear-se, nomeadamente, 

em cenários económicos, incluindo um 

cenário desfavorável. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Antes de aderir a um plano de 

PEPP, os potenciais aforradores em PEPP 

devem receber todas as informações que 

lhes permitam tomar uma decisão 

informada. 

(23) Antes de aderir a um plano de 

PEPP, os potenciais aforradores em PEPP 

devem receber todas as informações que 

lhes permitam tomar uma decisão 

informada através da prestação de 

aconselhamento destinado a avaliar as 

suas exigências e necessidades em 

matéria de poupança. 

Justificação 

O aconselhamento pode ser um instrumento útil para sensibilizar os consumidores para as 

opções de que dispõem. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 
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Texto da Comissão Alteração 

(24) A fim de garantir a mais elevada 

transparência ao nível do produto, os 

produtores de PEPP devem elaborar um 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP que estão a criar, antes da 

sua distribuição aos aforradores em PEPP. 

Devem ser também responsáveis pela 

exatidão do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP. O 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP deve substituir e adaptar 

o documento de informação fundamental 

relativo a pacotes de produtos de 

investimento de retalho e de produtos de 

investimento com base em seguros nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 

1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho33, que não deveria ser fornecido 

para os PEPP. 

(24) A fim de garantir a mais elevada 

transparência ao nível do produto, os 

prestadores de PEPP devem elaborar um 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP que estão a criar, antes da 

sua distribuição aos aforradores em PEPP. 

Devem ser também responsáveis pela 

exatidão do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP. O 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP deve substituir e adaptar 

o documento de informação fundamental 

relativo a pacotes de produtos de 

investimento de retalho e de produtos de 

investimento com base em seguros nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 

1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho33, que não deveria ser fornecido 

para os PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de novembro de 2014, sobre os 

documentos de informação fundamental 

para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIP), JO L 352 de 

9.12.2014, p. 1. 

33 Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de novembro de 2014, sobre os 

documentos de informação fundamental 

para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIP), JO L 352 de 

9.12.2014, p. 1. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26)  Estão já a ser desenvolvidas, a nível 

nacional, calculadoras para produtos de 

reforma. Todavia, para que essas 

calculadoras sejam o mais úteis possível 

para os consumidores, devem incluir os 

custos e as taxas cobradas pelos vários 

produtores de PEPP, juntamente com 

outros custos ou taxas cobradas pelos 

(26) Estão já a ser desenvolvidas, a nível 

nacional, calculadoras para produtos de 

reforma. Todavia, para que essas 

calculadoras sejam o mais úteis possível 

para os consumidores, devem incluir os 

custos e as taxas cobradas pelos vários 

prestadores de PEPP, juntamente com 

outros custos ou taxas cobradas pelos 
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intermediários ou por outros intervenientes 

na cadeia de investimento não incluídos 

pelos criadores de PEPP. 

intermediários ou por outros intervenientes 

na cadeia de investimento não incluídos 

pelos prestadores de PEPP. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) O investidor deve ter a 

possibilidade de calcular - com base numa 

ferramenta - o nível da prestação que tem 

durante o período de desembolso. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 28-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) A comunicação comercial deve 

explorar as oportunidades oferecidas pela 

digitalização e apresentar as 

características dos PEPP de forma 

simples e de fácil compreensão e 

utilização, em plena conformidade com o 

artigo 9.º do Regulamento n.º 1286/2014 

(Regulamento PRIIP). 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Os prestadores do PEPP devem 

elaborar uma declaração sobre os 

benefícios da reforma dirigida aos 

aforradores no PEPP, a fim de lhes 

proporcionar os principais dados pessoais e 

(29) Os prestadores do PEPP devem 

elaborar uma declaração sobre os 

benefícios da reforma dirigida aos 

aforradores no PEPP, a fim de lhes 

proporcionar os principais dados pessoais e 
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genéricos relacionados com o plano do 

PEPP e de garantir a prestação contínua de 

informações relativamente ao mesmo. A 

declaração sobre os benefícios da reforma 

deve ser clara e completa e deve conter 

informações pertinentes e adequadas, a fim 

de facilitar a compreensão dos direitos a 

reforma ao longo do tempo e entre os 

diferentes regimes, e a mobilidade dos 

trabalhadores. 

genéricos relacionados com o plano do 

PEPP e de garantir a prestação contínua de 

informações relativamente ao mesmo. A 

declaração sobre os benefícios de pensão 

deve também ser dirigida aos 

beneficiários do PEPP, se contar com a 

anuência do aforrador em PEPP. A 

declaração sobre os benefícios da reforma 

deve ser clara, atualizada, simples e 

completa e deve conter informações 

pertinentes e adequadas, a fim de facilitar a 

compreensão dos direitos complementares 

a reforma ao longo do tempo e entre os 

diferentes regimes, e a mobilidade dos 

trabalhadores. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) A fim de proteger devidamente os 

direitos dos aforradores e beneficiários do 

PEPP, os prestadores do PEPP devem estar 

em condições de optar por uma afetação de 

ativos adequada à natureza e duração 

precisas das suas responsabilidades. Por 

conseguinte, são necessárias uma 

supervisão eficaz e uma abordagem em 

matéria de regras de investimento que 

confiram aos prestadores de PEPP 

flexibilidade suficiente para decidirem 

sobre a política de investimento mais 

segura e eficiente e que os obrigue a agir 

de forma prudente. Por conseguinte, o 

respeito do princípio do «gestor prudente» 

implica uma política de investimentos 

adaptada à estrutura dos clientes por parte 

do prestador individual de PEPP. 

(32) A fim de proteger devidamente os 

direitos dos aforradores e beneficiários do 

PEPP, os prestadores do PEPP devem estar 

em condições de optar por uma afetação de 

ativos adequada à natureza e duração 

precisas das suas responsabilidades. Por 

conseguinte, são necessárias uma 

supervisão eficaz e uma abordagem em 

matéria de regras de investimento que 

confiram aos prestadores de PEPP 

flexibilidade suficiente para decidirem 

sobre a política de investimento mais 

segura e eficiente e que os obrigue a agir 

de forma prudente e de acordo com as 

necessidades e preferências do aforrador 

do PEPP. Por conseguinte, o respeito do 

princípio do «gestor prudente» implica 

uma política de investimentos adaptada à 

estrutura dos clientes por parte do 

prestador individual de PEPP. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 



 

AD\1156684PT.docx 19/73 PE620.734v02-00 

 PT 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) Ao definir-se o princípio do «gestor 

prudente» como princípio subjacente para 

o investimento de capitais e ao permitir que 

os prestadores de PEPP exerçam atividades 

transfronteiras, encoraja-se a reorientação 

das poupanças para o setor de realização de 

planos de reforma, contribuindo-se assim 

para o progresso económico e social. 

(33) Ao definir-se o princípio do «gestor 

prudente» como princípio subjacente para 

o investimento de capitais e ao permitir que 

os prestadores de PEPP exerçam atividades 

transfronteiras, encoraja-se a reorientação 

das poupanças para o setor de realização de 

planos de reforma, contribuindo-se assim 

para o progresso económico, social e 

ambiental. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) No contexto de aprofundamento da 

UMC, o entendimento sobre o conceito de 

instrumentos com um perfil económico de 

longo prazo é geral. Estes instrumentos são 

valores mobiliários não transacionáveis e, 

por conseguinte, não têm acesso à liquidez 

dos mercados secundários. Exigem muitas 

vezes compromissos de prazo fixo que 

limitam as suas possibilidades de 

comercialização. Estes instrumentos devem 

ser entendidos como incluindo 

participações e títulos de dívida de 

empresas não cotadas e empréstimos que 

lhes são concedidos. As empresas não 

cotadas incluem projetos de infraestruturas, 

sociedades não cotadas que pretendem 

crescer, bens imobiliários ou outros ativos 

que possam ser adequados para efeitos de 

investimento a longo prazo. Os projetos de 

infraestruturas com baixo teor de carbono e 

resistentes às alterações climáticas 

constituem frequentemente ativos não 

cotados e dependem do crédito a longo 

prazo para o seu financiamento. Tendo em 

conta a natureza de longo prazo das suas 

responsabilidades, incentiva-se os 

prestadores de PEPP a aplicarem uma parte 

(35) No contexto de aprofundamento da 

UMC, o entendimento sobre o conceito de 

instrumentos com um perfil económico de 

longo prazo é geral. Estes instrumentos são 

valores mobiliários não transacionáveis e, 

por conseguinte, não têm acesso à liquidez 

dos mercados secundários. Exigem muitas 

vezes compromissos de prazo fixo que 

limitam as suas possibilidades de 

comercialização. Estes instrumentos devem 

ser entendidos como incluindo 

participações e títulos de dívida de 

empresas não cotadas e empréstimos que 

lhes são concedidos. As empresas não 

cotadas incluem projetos de infraestruturas, 

sociedades não cotadas que pretendem 

crescer, bens imobiliários ou outros ativos 

que possam ser adequados para efeitos de 

investimento a longo prazo. Os projetos de 

infraestruturas com baixo teor de carbono e 

resistentes às alterações climáticas 

constituem frequentemente ativos não 

cotados e dependem do crédito a longo 

prazo para o seu financiamento. Tendo em 

conta a natureza de longo prazo das suas 

responsabilidades, incentiva-se os 

prestadores de PEPP a aplicarem uma parte 
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suficiente da sua carteira de ativos em 

investimentos sustentáveis na economia 

real com benefícios económicos a longo 

prazo, especialmente em projetos e 

empresas de infraestruturas. 

suficiente da sua carteira de ativos em 

investimentos sustentáveis na economia 

real com benefícios económicos, 

ambientais e sociais a longo prazo, 

especialmente em projetos e empresas de 

infraestruturas. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) Os fatores ambientais, sociais e de 

governo, mencionados nos Princípios para 

o Investimento Responsável das Nações 

Unidas, são importantes para a política de 

investimento e os sistemas de gestão de 

riscos dos prestadores de PEPP. Os 

prestadores de PEPP devem ser 

incentivados a ter esses fatores em 

consideração nas decisões de investimento 

e a ter em conta o modo como se inserem 

no seu sistema de gestão de risco. 

(36) Os fatores ambientais, sociais e de 

governo, mencionados nos Princípios para 

o Investimento Responsável das Nações 

Unidas, são importantes para a política de 

investimento e os sistemas de gestão de 

riscos dos prestadores de PEPP. O 

prestador de PEPP deve, por conseguinte, 

tomar em consideração as potenciais 

consequências ambientais, sociais e de 

governo dos investimentos de capital. 

Essa avaliação do risco deve também ser 

colocada à disposição da EIOPA e das 

autoridades competentes, bem como dos 

aforradores de PEPP. Os prestadores de 

PEPP devem ter esses fatores em 

consideração nas decisões de investimento 

e a ter em conta o modo como se inserem 

no seu sistema de gestão de risco. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) Um dos objetivos do presente 

regulamento é canalizar capitais para 

investimentos europeus de longo prazo na 

economia real. Os prestadores de PEPP 

devem integrar os fatores ambientais, 

sociais e de governo (ASG) nas suas 
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decisões de investimento.  

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-B) Os prestadores de PEPP devem 

dialogar regularmente com os seus 

clientes, de modo a garantir que as 

respetivas preocupações e preferências, 

incluindo no que diz respeito aos fatores 

ASG, sejam integradas adequadamente 

nas decisões de investimento. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-C) Os prestadores de PEPP devem 

adotar uma política de exclusão de 

investimentos, a fim de garantir que as 

poupanças não sejam investidas em 

produtos altamente controversos e 

nocivos, como a energia baseada no 

carvão, as armas nucleares, as munições 

de dispersão e a produção de tabaco, ou 

utilizados para apoiar comportamentos 

nefastos, como violações graves dos 

direitos humanos e laborais, danos 

ambientais e climáticos graves, corrupção 

e elisão fiscal. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) Ao garantirem o cumprimento da (37) Ao garantirem o cumprimento da 
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sua obrigação de criar uma política de 

investimento em conformidade com o 

princípio de «gestor prudente», os 

prestadores de PEPP devem ser impedidos 

de investir em jurisdições de alto risco e 

não cooperantes identificadas pelo Grupo 

de Ação Financeira. 

sua obrigação de criar uma política de 

investimento em conformidade com o 

princípio de «gestor prudente», os 

prestadores de PEPP devem ser impedidos 

de recorrer a estratégias agressivas de 

elisão fiscal e de investir em jurisdições de 

alto risco e não cooperantes identificadas 

pelo Grupo de Ação Financeira e pelo 

regulamento delegado da Comissão que 

identifica os países terceiros de risco 

elevado que apresentam deficiências 

estratégicas, bem como nas jurisdições 

constantes da lista comum da UE de 

jurisdições de países terceiros para efeitos 

fiscais. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Considerando 38 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Face ao objetivo de reforma a longo 

prazo dos PEPP, devem ser enquadradas 

as opções de investimento concedidas aos 

aforradores em PEPP, incluindo os 

elementos que permitem aos investidores 

tomarem decisões de investimento, 

nomeadamente o número de opções de 

investimento de entre as quais podem 

escolher. Após a seleção inicial no 

momento de subscrição de um PEPP, o 

aforrador no PEPP deve ter a possibilidade 

de alterar essa opção a intervalos razoáveis 

(a cada cinco anos), de modo a oferecer 

estabilidade suficiente aos prestadores 

relativamente à sua estratégia de 

investimento a longo prazo, sendo, 

simultaneamente, assegurada a proteção do 

investidor. 

(38) Face ao objetivo de reforma a longo 

prazo dos PEPP, as opções de investimento 

oferecidas aos aforradores em PEPP devem 

ser claramente definidas, incluindo os 

elementos que permitem aos investidores 

adaptarem-se às preferências e às 

necessidades a longo prazo dos seus 

clientes e tomarem decisões de 

investimento informadas, nomeadamente o 

número de opções de investimento de entre 

as quais podem escolher. Após a seleção 

inicial no momento de subscrição de um 

PEPP, o aforrador no PEPP deve ter a 

possibilidade de alterar essa opção a 

intervalos razoáveis (a cada cinco anos), de 

modo a oferecer estabilidade suficiente aos 

prestadores relativamente à sua estratégia 

de investimento a longo prazo, sendo, 

simultaneamente, assegurada a proteção do 

investidor. 
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Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Considerando 39 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) A opção de investimento por 

defeito deve permitir que o aforrador em 

PEPP recupere o capital investido. Além 

disso, os prestadores de PEPP podem 

incluir um mecanismo de indexação à 

inflação para a ter em conta, pelo menos 

parcialmente. 

(39) A opção de investimento por 

defeito, oferecida por cada prestador de 

PEPP, deve proteger o capital do 

aforrador em PEPP através de uma 

garantia de capital. Além disso, os 

prestadores de PEPP devem incluir um 

mecanismo de indexação à inflação, para a 

ter em conta da melhor forma possível. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Considerando 45 

 

Texto da Comissão Alteração 

(45) Sem prejuízo do direito dos clientes 

de PEPP a intentarem uma ação perante o 

tribunal, devem ser estabelecidos 

procedimentos de resolução alternativa de 

litígios facilmente acessíveis, adequados, 

independentes, imparciais, transparentes e 

eficazes entre os prestadores ou 

distribuidores de PEPP e os clientes de 

PEPP para a resolução de litígios 

decorrentes dos direitos e obrigações 

estabelecidos no presente regulamento. 

(45) Sem prejuízo do direito dos clientes 

de PEPP a intentarem uma ação perante o 

tribunal, devem ser estabelecidos 

procedimentos de resolução alternativa de 

litígios facilmente acessíveis, adequados, 

independentes, imparciais, transparentes e 

eficazes entre os prestadores ou 

distribuidores de PEPP e os clientes de 

PEPP e, quando pertinente, os 

beneficiários, para a resolução de litígios 

decorrentes dos direitos e obrigações 

estabelecidos no presente regulamento. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Considerando 46 

 

Texto da Comissão Alteração 

(46) Com vista ao estabelecimento de 

um procedimento de resolução de litígios 

eficiente e eficaz, os prestadores e 

(46) Com vista ao estabelecimento de 

um procedimento de resolução de litígios 

eficiente e eficaz, os prestadores e 
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distribuidores de PEPP devem implementar 

um procedimento de reclamações eficaz 

que possa ser seguido pelos seus clientes 

antes de o litígio ser submetido ao 

procedimento de resolução alternativa de 

litígios ou presente a tribunal. O 

procedimento de reclamação deve prever 

prazos curtos e claramente definidos dentro 

dos quais o prestador ou distribuidor de 

PEPP deve responder a uma reclamação. 

As entidades de resolução alternativa de 

litígios possuem poderes suficientes para 

estabelecer, de forma adequada e eficaz, 

uma cooperação transfronteiras em matéria 

de litígios relativos aos direitos e 

obrigações supervenientes do presente 

regulamento. 

distribuidores de PEPP devem implementar 

um procedimento de reclamações eficaz 

que possa ser seguido pelos seus clientes e 

pelos beneficiários de PEPP antes de o 

litígio ser submetido ao procedimento de 

resolução alternativa de litígios ou presente 

a tribunal. O procedimento de reclamação 

deve prever prazos curtos e claramente 

definidos dentro dos quais o prestador ou 

distribuidor de PEPP deve responder a uma 

reclamação. As entidades de resolução 

alternativa de litígios possuem poderes 

suficientes para estabelecer, de forma 

adequada e eficaz, uma cooperação 

transfronteiras em matéria de litígios 

relativos aos direitos e obrigações 

supervenientes do presente regulamento. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Considerando 47 

 

Texto da Comissão Alteração 

(47) De modo a conseguirem melhores 

condições para os seus investimentos e a 

estimular a concorrência entre os 

prestadores de PEPP, os aforradores de 

PEPP devem ter o direito de mudar de 

prestador durante as fases de acumulação e 

desembolso, recorrendo a um 

procedimento claro, rápido e seguro. 

(47) De modo a conseguirem melhores 

condições para os seus investimentos e a 

estimular a concorrência entre os 

prestadores de PEPP, os aforradores de 

PEPP devem ter o direito de mudar de 

prestador durante as fases de acumulação e 

desembolso, recorrendo a um 

procedimento claro, rápido, seguro e 

transparente. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Considerando 47 

 

Texto da Comissão Alteração 

(47) De modo a conseguirem melhores 

condições para os seus investimentos e a 

estimular a concorrência entre os 

prestadores de PEPP, os aforradores de 

PEPP devem ter o direito de mudar de 

(47) De modo a conseguirem melhores 

condições para os seus investimentos e a 

estimular a concorrência entre os 

prestadores de PEPP, os aforradores de 

PEPP devem ter o direito de mudar de 
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prestador durante as fases de acumulação e 

desembolso, recorrendo a um 

procedimento claro, rápido e seguro. 

prestador durante as fases de acumulação e 

desembolso, recorrendo a um 

procedimento claro, rápido, de baixo custo 

e seguro. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Considerando 48 

 

Texto da Comissão Alteração 

(48) O processo de mudança deve ser 

simples para o aforrador em PEPP. Assim, 

o prestador de PEPP cessionário deve ser 

responsável por iniciar e gerir o processo 

em nome do aforrador em PEPP. Os 

prestadores de PEPP devem ter a 

possibilidade de recorrer voluntariamente a 

meios adicionais, como uma solução 

técnica, ao estabelecer o serviço de 

mudança. 

(48) O processo de mudança deve ser 

simples para o aforrador em PEPP. Assim, 

o prestador de PEPP cessionário deve ser 

responsável por iniciar e gerir o processo 

em nome do aforrador em PEPP. Os 

prestadores de PEPP devem ter a 

possibilidade de recorrer voluntariamente a 

meios adicionais, como uma solução 

técnica, ao estabelecer o serviço de 

mudança. A mudança deve ser facultada 

gratuitamente em casos de portabilidade 

limitada, revogação da autorização e 

mediante pedido do aforrador em PEPP. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Considerando 55 

 

Texto da Comissão Alteração 

(55) Deve ser garantida a total 

transparência dos custos e taxas 

relacionados com o investimento num 

PEPP. Estabelecer-se-ia a igualdade de 

condições de concorrência entre os 

prestadores, garantindo, simultaneamente, 

a proteção do consumidor. Seria 

disponibilizada a informação comparativa 

entre os diferentes produtos, incentivando 

assim a fixação de preços concorrenciais. 

(55) Deve ser garantida a total 

transparência dos custos e taxas 

relacionados com o investimento num 

PEPP. Estabelecer-se-ia a igualdade de 

condições de concorrência entre os 

prestadores, garantindo, simultaneamente, 

a proteção do consumidor. Será 

disponibilizada informação comparativa 

entre os diferentes produtos, incentivando 

assim a fixação de preços concorrenciais. 
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Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Considerando 56 

 

Texto da Comissão Alteração 

(56) Apesar de a supervisão contínua 

dos prestadores do PEPP ser exercida pelas 

respetivas autoridades competentes 

nacionais, a EIOPA deve coordenar a 

supervisão dos PEPP, de modo a garantir a 

aplicação de uma metodologia de 

supervisão unificada, contribuindo, assim, 

para a natureza pan-europeia destes 

produtos de reforma. 

(56) Apesar de a supervisão contínua 

dos prestadores do PEPP ser exercida pelas 

respetivas autoridades competentes 

nacionais, a EIOPA deve coordenar a 

supervisão dos PEPP, de modo a garantir a 

aplicação coerente de uma metodologia de 

supervisão unificada, contribuindo, assim, 

para a natureza pan-europeia destes 

produtos de reforma. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Considerando 67-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (67-A) Na UE, 14,6% das pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos estão 

em risco de pobreza. Uma vez que os 

rendimentos do capital tendem a 

concentrar-se nos escalões de 

rendimentos mais elevados, os incentivos 

fiscais para as reformas privadas podem 

resultar em taxas de tributação efetivas 

que são negativas e regressivas. A melhor 

forma de aplicar estas receitas fiscais 

perdidas é o investimento na melhoria da 

sustentabilidade e adequação dos sistemas 

do primeiro pilar. Os Estados-Membros 

devem limitar e destinar os incentivos 

fiscais para os produtos privados de 

reforma, incluindo os PEPP, a grupos 

específicos com acesso limitado a outros 

regimes de pensões complementares, 

como os grupos de baixos rendimentos, os 

trabalhadores independentes e as pessoas 

com longas interrupções nos seus 

períodos de cotização. 
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Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Considerando 68-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (68-A) O PEPP é um novo instrumento 

complementar aos regimes de pensão para 

todos os cidadãos da União. Nos sistemas 

fiscais nacionais, o PEPP deve beneficiar 

do tratamento fiscal mais favorável 

aplicável aos produtos de 

poupança-reforma nacionais. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Considerando 69 

 

Texto da Comissão Alteração 

(69) Na sequência do lançamento dos 

PEPP, recomenda-se que os 

Estados-Membros tenham em consideração 

a Recomendação da Comissão (UE) 

2017/...e que concedam aos PEPP os 

mesmos benefícios fiscais associados aos 

produtos individuais de reforma nacionais. 

(69) Na sequência do lançamento dos 

PEPP, recomenda-se vivamente que os 

Estados-Membros tenham em consideração 

a Recomendação da Comissão (UE) 

2017/...e que concedam aos PEPP os 

mesmos benefícios fiscais associados aos 

produtos individuais de reforma nacionais. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Considerando 69-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (69-A) Recomenda-se que os 

Estados-Membros prevejam um quadro 

nacional adequado para PEPP; 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Considerando 70 
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Texto da Comissão Alteração 

(70) O presente regulamento deve ser 

avaliado, através da análise da evolução 

verificada no mercado, nomeadamente a 

emergência de novos tipos de PEPP, bem 

como da evolução da situação noutros 

domínios do direito da União e as 

experiências dos Estados-Membros, entre 

outros. 

(70) O presente regulamento deve ser 

avaliado, através da análise da evolução 

verificada no mercado, nomeadamente a 

emergência de novos tipos de PEPP, bem 

como da evolução da situação noutros 

domínios do direito da União e as 

experiências dos Estados-Membros, entre 

outros. Essa avaliação deve ter em conta 

os diferentes objetivos e finalidades da 

criação de um mercado de PEPP que 

funcione bem e, em particular, determinar 

se o presente regulamento contribuiu para 

desenvolver sistemas de pensões com 

vários pilares nos Estados-Membros e 

resultou na poupança de um maior 

número de cidadãos europeus para 

pensões sustentáveis e adequadas. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Considerando 71 

 

Texto da Comissão Alteração 

(71) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos particularmente 

pela Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, nomeadamente no que diz 

respeito ao direito à proteção dos dados 

pessoais, ao direito de propriedade, à 

liberdade de empresa, ao princípio da 

igualdade entre homens e mulheres e ao 

princípio de um elevado nível de proteção 

do consumidor. 

(71) O presente regulamento deve 

garantir o respeito dos direitos 

fundamentais e observa os princípios 

reconhecidos particularmente pela Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, nomeadamente no que diz 

respeito ao direito das pessoas idosas a 

uma existência condigna e independente e 

à participação na vida social e cultural, ao 

direito à proteção dos dados pessoais, ao 

direito de propriedade, à liberdade de 

empresa, ao princípio da igualdade entre 

homens e mulheres e ao princípio de um 

elevado nível de proteção do consumidor. 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) se baseia num contrato celebrado 

voluntariamente entre um aforrador 

individual e uma entidade; 

a) se baseia num contrato de caráter 

complementar celebrado voluntariamente 

entre um aforrador individual e uma 

entidade; 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Produto individual de reforma 

pan-europeu (PEPP)», um produto 

individual de poupança-reforma de longo 

prazo, que é oferecido, ao abrigo de um 

sistema de PEPP específico acordado, por 

uma empresa financeira regulada 

autorizada, nos termos da legislação da 

União, a gerir investimentos ou poupanças 

coletivos ou individuais, e que é subscrito 

voluntariamente por um aforrador em 

PEPP individual com vista à reforma, sem 

possibilidade de reembolso ou com 

possibilidades de reembolso estritamente 

limitadas; 

(2) «Produto individual de reforma 

pan-europeu (PEPP)», um produto 

individual de poupança-reforma de longo 

prazo, sustentável e socialmente 

responsável, que é oferecido, ao abrigo de 

um sistema de PEPP específico acordado, 

por uma empresa financeira regulada 

autorizada, nos termos da legislação da 

União, a gerir investimentos ou poupanças 

coletivos ou individuais, e que é subscrito 

voluntariamente por um aforrador em 

PEPP individual, ou uma associação 

independente de aforradores em PEPP em 

nome dos seus membros, com vista à 

reforma, sem possibilidade de reembolso 

ou com possibilidades de reembolso 

estritamente limitadas; 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) um cliente não profissional, 

conforme definido no artigo 4.º, n.º 1, 

ponto 11), da Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

a) um cliente não profissional, 

conforme definido no artigo 4.º, n.º 1, 

ponto 11), da Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho41, o 

que significa um cliente que não é um 

cliente profissional; 
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__________________ __________________ 

41 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 

2014, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros e que altera a 

Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, 

p. 349). 

41 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 

2014, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros e que altera a 

Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, 

p. 349). 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) uma associação independente que 

subscreve produtos PEPP para os seus 

membros; 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) «Montante fixo», o pagamento 

integral do capital acumulado no final da 

fase de acumulação; 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) «Estado-Membro de origem do 

distribuidor de PEPP», o Estado-Membro 

onde o distribuidor de PEPP tem a sua 

sede estatutária; 
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Justificação 

É importante proporcionar segurança jurídica quanto à autoridade nacional competente que 

será responsável pela supervisão contínua dos prestadores e distribuidores do PEPP em 

situações transfronteiriças, em especial no que diz respeito às regras em matéria de 

requisitos de distribuição e informação. 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-B) «Estado-Membro de acolhimento 

do distribuidor de PEPP», o Estado-

Membro, que não o de origem, onde um 

distribuidor de PEPP distribui PEPP; 

Justificação 

É importante proporcionar segurança jurídica quanto à autoridade nacional competente que 

será responsável pela supervisão contínua dos prestadores e distribuidores do PEPP em 

situações transfronteiriças, em especial no que diz respeito às regras em matéria de 

requisitos de distribuição e informação. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) «Capital», a soma das contribuições 

de capital e o capital aplicado não 

realizado, calculadas com base nos 

montantes passíveis de ser investidos após 

dedução de todas as comissões, encargos e 

despesas direta ou indiretamente 

suportados pelos investidores; 

(21) «Capital», a soma das contribuições 

de capital e o capital aplicado não 

realizado, calculadas com base nos 

montantes passíveis de ser investidos antes 

da dedução de todas as comissões, 

encargos e despesas direta ou 

indiretamente suportados pelos 

investidores; 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 
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Artigo 2 – n.º 1 – ponto 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) «Opção de investimento por 

defeito», uma estratégia de investimento 

aplicada no caso de o aforrador em PEPP 

não ter dado instruções sobre a forma de 

investir os fundos acumulados na sua conta 

de PEPP; 

(24) «Opção de investimento por 

defeito», uma estratégia de investimento 

em que o aforrador em PEPP recupera 

pelo menos o capital investido e que é 

selecionada pelo PEPP ou aplicada no 

caso de o aforrador em PEPP não ter dado 

instruções sobre a forma de investir os 

fundos acumulados na sua conta de PEPP; 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) «Fatores ambientais, sociais e de 

governo (ESG)» compreendem os 

objetivos climáticos e de sustentabilidade 

da União definidos no Acordo de Paris, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e os Princípios Orientadores das Nações 

Unidas sobre Empresas e Direitos 

Humanos, bem como as definições dos 

Princípios para o Investimento 

Responsável, nas quais os fatores 

ambientais incluem as alterações 

climáticas, as emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE), o esgotamento dos 

recursos (incluindo o desperdício de água 

e a poluição) e a deflorestação; os fatores 

sociais incluem os direitos humanos, as 

condições de trabalho (incluindo a 

escravidão e o trabalho infantil), as 

comunidades locais (incluindo as 

comunidades indígenas), os conflitos, a 

saúde e a segurança, as relações entre 

empregadores e empregados e a 

diversidade; e os fatores de governo 

incluem a remuneração dos executivos, o 

suborno e a corrupção, os lóbis políticos e 

as doações, a diversidade e estrutura dos 

conselhos de administração e a estratégia 
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fiscal. 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 28-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-B) «Riscos biométricos», riscos 

associados à longevidade, à deficiência, 

aos cuidados de longa duração e à morte. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 28-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-C) «Parceria para oferta de 

compartimentos», a cooperação entre 

prestadores de PEPP com o intuito de 

oferecerem compartimentos em diferentes 

Estados-Membros, na perspetiva do 

serviço de portabilidade, tal como referido 

no artigo 12.º. A responsabilidade nestas 

parcerias cabe, em todos os casos, ao 

prestador principal. 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um PEPP só poderá ser criado e 

distribuído na União depois de autorizado 

pela EIOPA, em conformidade com o 

presente regulamento. 

1. Um PEPP só poderá ser gerado e 

distribuído na União depois de autorizado, 

aprovado e certificado pela autoridade 

supervisora competente EIOPA. 
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Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Informações sobre as disposições 

relativas à gestão e administração de 

carteiras e de riscos no que se refere ao 

PEPP; 

d) Informações sobre as disposições 

relativas à gestão e administração de 

carteiras e de riscos no que se refere ao 

PEPP, incluindo o papel que os fatores 

ambientais, sociais e de governo 

desempenham no processo de 

investimento, bem como o impacto a 

longo prazo e as externalidades das 

decisões de investimento; 

Justificação 

Sendo previsível que os fatores ambientais, sociais e de governo (ESG) tenham impacto em 

decisões de investimento a longo prazo, como as que dizem respeito ao PEPP, afigura-se 

apropriado divulgar o modo como são tomados em consideração no sistema de gestão do 

risco do prestador e considerá-los como parte das informações necessárias para apresentar 

um pedido de autorização para fornecer este produto. 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Informações relativas às estratégias 

de investimento, o perfil de risco e outras 

características do PEPP; 

e) Informações relativas às estratégias 

de investimento, o perfil de risco e outras 

características do PEPP, incluindo a 

integração dos fatores ambientais, sociais 

e de governo e, em particular, o modo 

como a estratégia de investimento dá 

seguimento aos objetivos climáticos e de 

sustentabilidade da União definidos no 

Acordo de Paris, aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e aos 

Princípios Orientadores das Nações 

Unidas sobre Empresas e Direitos 

Humanos; 
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Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Informações sobre a política de 

exclusão de investimentos relacionada 

com danos ambientais graves, violações 

graves dos direitos humanos, incluindo os 

direitos laborais, e a produção de armas; 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Informações sobre as parcerias 

entre prestadores de PEPP com o intuito 

de disponibilizar compartimentos em 

diferentes Estados-Membros; 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) Uma descrição das informações a 

disponibilizar aos aforradores em PEPP, 

nomeadamente uma descrição das 

disposições relativas ao processamento das 

queixas por eles apresentadas; 

h) Uma descrição das informações a 

disponibilizar aos aforradores e 

beneficiários de PEPP, nomeadamente 

uma descrição das disposições relativas ao 

processamento das queixas apresentadas 

pelos mesmos; 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O requerente adotou e publicou 

uma política credível de exclusão de 

investimentos relacionada com danos 

ambientais graves, violações graves dos 

direitos humanos, incluindo os direitos 

laborais, e a produção de armas; 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) O PEPP proposto integra 

eficazmente fatores ambientais, sociais e 

de governo na sua estratégia de 

investimento e gestão dos riscos e 

assegura a consonância da gestão de 

carteiras com os objetivos da União em 

matéria de clima e de sustentabilidade, tal 

como previsto no Acordo de Paris, e com 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e os Princípios Orientadores 

das Nações Unidas sobre Empresas e 

Direitos Humanos; 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de decidir sobre o pedido, a 

EIOPA deve consultar a autoridade 

competente do requerente. 

2. Antes de decidir sobre o pedido, a 

EIOPA deve consultar a autoridade 

competente do requerente, fornecendo-lhe 

uma cópia do pedido e todas as 

informações relevantes necessárias para a 

consulta, a fim de verificar se existem 

objeções à concessão do pedido. 
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Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A EIOPA deve retirar a autorização 

a um PEPP caso as condições para a 

concessão da autorização deixem de se 

verificar. 

4. A EIOPA deve retirar a autorização 

a um PEPP caso as condições para a 

concessão da autorização deixem de se 

verificar. As autoridades nacionais 

competentes podem solicitar à EIOPA que 

considere a revogação da autorização de 

um PEPP mediante o fornecimento de 

todas as informações relevantes que 

motivam esse pedido. Em caso de 

revogação da autorização, os aforradores 

em PEPP serão claramente informados e 

têm o direito de mudar gratuitamente de 

prestador de PEPP, independentemente 

da frequência de mudança prevista no 

artigo 45.º. 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Quando a autorização de um 

PEPP é revogada, a EIOPA coordena as 

ações necessárias para proteger os 

aforradores em PEPP titulares de um 

contrato com o prestador do PEPP à data 

da revogação da autorização. 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A EIOPA deve manter um registo público 

central que identifique cada PEPP 

A EIOPA deve manter um registo público 

central que identifique cada PEPP 
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autorizado nos termos do presente 

regulamento, o seu prestador e a respetiva 

autoridade competente. O registo deve ser 

disponibilizado ao público em formato 

eletrónico. 

autorizado nos termos do presente 

regulamento, o seu prestador, a respetiva 

autoridade competente, a data de 

autorização do PEPP e o número de 

compartimentos nacionais disponíveis. O 

registo deve ser disponibilizado ao público 

em formato eletrónico e prontamente 

atualizado se ocorrerem alterações. 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O serviço de portabilidade permite 

aos aforradores em PEPP continuarem a 

contribuir para um PEPP que tenham já 

contratado ao respetivo prestador, mesmo 

que alterem o seu domicílio ao mudarem-

se para outro Estado-Membro. 

1. O serviço de portabilidade permite 

aos aforradores em PEPP continuarem a 

contribuir para um PEPP que tenham já 

contratado ao respetivo prestador, mesmo 

que alterem o seu domicílio ao mudarem-

se para outro Estado-Membro. A Comissão 

deve analisar a possibilidade de não se 

cobrar, como incentivo, qualquer taxa 

pela mudança de prestador. Em todos os 

casos, os custos devem ser razoáveis e 

comunicados sempre no momento do 

contrato. 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Caso utilizem o serviço de 

portabilidade, os aforradores em PEPP têm 

o direito de manter todas as vantagens e 

incentivos concedidos pelo prestador de 

PEPP e associados à continuidade do 

investimento no mesmo PEPP. 

2. Caso utilizem o serviço de 

portabilidade, os aforradores em PEPP têm 

o direito de manter todas as vantagens e 

incentivos concedidos pelo prestador de 

PEPP e associados à continuidade do 

investimento no mesmo PEPP. Os custos 

de utilização do serviço de portabilidade 

devem ser razoáveis. 
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Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Nos casos em que um aforrador em PEPP 

muda de domicílio, transferindo-se para 

outro Estado-Membro no qual o prestador 

de PEPP não oferece compartimento, o 

aforrador em PEPP deve ter a 

possibilidade de mudar de prestador 

gratuitamente. 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As entidades recetoras do PEPP 

devem assegurar que os beneficiários 

possam receber pagamentos desse PEPP, 

independentemente do Estado-Membro 

em que residem. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Ao propor um PEPP, o prestador ou 

o distribuidor desse PEPP deve fornecer 

aos potenciais aforradores no PEPP 

informações sobre os compartimentos 

nacionais disponíveis de imediato. 

2. Ao propor um PEPP, o prestador ou 

o distribuidor desse PEPP deve fornecer 

aos potenciais aforradores no PEPP 

informações sobre os compartimentos 

nacionais disponíveis de imediato, quer 

através do prestador de PEPP quer de um 

prestador associado registado. 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 
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Artigo 13 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No prazo de três anos a contar da 

entrada em aplicação do presente 

regulamento, cada PEPP deve oferecer 

compartimentos nacionais para todos os 

Estados-Membros mediante pedido 

dirigido ao prestador do PEPP. 

3. O aforrador em PEPP e o 

prestador de PEPP enumeram os 

compartimentos disponíveis no respetivo 

contrato. O prestador de PEPP é obrigado 

a oferecer, pelo menos, os 

compartimentos enumerados no contrato. 

Um aforrador em PEPP que pretenda 

mudar de domicílio, deslocando-se para 

outro Estado-Membro, pode, em qualquer 

caso, exercer o seu direito de mobilidade, 

mudando gratuitamente de prestador de 
PEPP quando o compartimento nacional 

que o aforrador em PEPP pretende abrir 

não é disponibilizado nem pelo prestador 

de PEPP nem por um prestador associado 

registado. Nestes casos, não se aplicam 

taxas ou encargos a todos os clientes. 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo do prazo estabelecido no 

artigo 13.º, n.º 3, os prestadores de PEPP 

devem garantir que é possível abrir um 

novo compartimento em cada conta de 

PEPP individual, correspondendo aos 

requisitos e condições legais para a 

utilização de incentivos fixados a nível 

nacional para o PEPP pelo Estado-Membro 

para o qual o aforrador no PEPP se 

desloca. 

Os prestadores de PEPP devem garantir 

que é possível abrir um novo 

compartimento em cada conta de PEPP 

individual, por transferência ou 

aditamento, correspondendo aos requisitos 

e condições legais para a utilização de 

incentivos fixados a nível nacional para o 

PEPP do Estado-Membro onde o 

compartimento será aberto. 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 A fim de facilitar as disposições relativas 

à abertura de compartimentos em todos os 

Estados-Membros, os prestadores de 

PEPP podem formar parcerias com 

outros prestadores de PEPP com vista à 

criação de compartimentos. 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do prazo estabelecido 

no artigo 13.º, n.º 3, imediatamente após 

ter sido informado da intenção do aforrador 

no PEPP de exercer o seu direito de 

mobilidade entre Estados-Membros, o 

prestador do PEPP deve informar o 

aforrador no PEPP sobre a possibilidade de 

abrir um novo compartimento na sua conta 

individual e sobre o prazo limite para a 

abertura desse mesmo compartimento. 

1. Imediatamente após ter sido 

informado da intenção do aforrador no 

PEPP de exercer o seu direito de 

mobilidade entre Estados-Membros, o 

prestador do PEPP deve informar o 

aforrador no PEPP sobre a possibilidade de 

abrir um novo compartimento na sua conta 

individual e sobre o prazo limite para a 

abertura desse mesmo compartimento. 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Todas as informações relevantes 

sobre possíveis alterações da estratégia de 

investimento adotada ou quaisquer outros 

elementos. 

Suprimido 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido do aforrador no PEPP, o 

prestador do PEPP deve propor-lhe que 

providencie a transferência dos ativos 

acumulados entre os diferentes 

compartimentos da conta de PEPP 

individual, de modo a que todos os ativos 

possam ser consolidados num único 

compartimento. 

1. A pedido do aforrador no PEPP, o 

prestador do PEPP deve propor-lhe que 

providencie a transferência dos ativos 

acumulados entre os diferentes 

compartimentos da conta de PEPP 

individual, de modo a que todos os ativos 

possam ser consolidados num único 

compartimento. Os custos associados a 

esta transferência devem 

obrigatoriamente ter sido estipulados no 

momento da celebração do contrato. 

 

Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Prestação de informações sobre a 

portabilidade às autoridades nacionais 

Prestação de informações sobre a 

portabilidade às autoridades competentes 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as disposições contratuais 

relativas à prestação do serviço de 

portabilidade devem ser comunicadas pelo 

prestador do PEPP à respetiva autoridade 

nacional que exerce a supervisão 

prudencial sobre o mesmo. 

1. Todas as disposições contratuais 

relativas à prestação do serviço de 

portabilidade devem ser comunicadas pelo 

prestador do PEPP à EIOPA. 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. As informações mencionadas no n.º 

1 devem ser arquivadas eletronicamente 

numa base de dados central detida pela 

autoridade nacional de supervisão, no 

prazo de um mês a contar da abertura do 

novo compartimento, e devem conter, pelo 

menos: 

2. As informações mencionadas no n.º 

1 devem ser arquivadas eletronicamente 

numa base de dados central detida pela 

EIOPA, no prazo de um mês a contar da 

abertura do novo compartimento. A 

EIOPA deve tornar a base de dados 

acessível às autoridades nacionais 

competentes, que devem automaticamente 

ser notificadas e receber as informações 

relativas aos compartimentos locais em 

caso de qualquer alteração. A base de 

dados deve conter, pelo menos: 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) A identificação do prestador 

associado registado, caso exista; 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Todos os documentos e informações 

referidos no presente capítulo devem ser 

fornecidos por via eletrónica aos clientes 

de PEPP, desde que estes estejam aptos a 

armazenar essas informações de tal forma 

que possam ser consultadas posteriormente 

e durante um período adequado aos fins a 

que se destinam, e que permita uma 

reprodução exata das informações 

armazenadas. Os prestadores e 

distribuidores de PEPP devem fornecer os 

referidos documentos e informações de 

forma gratuita também noutro suporte 

Todos os documentos e informações 

referidos no presente capítulo devem ser 

fornecidos por via eletrónica aos clientes 

de PEPP, desde que estes estejam aptos a 

armazenar essas informações de tal forma 

que possam ser consultadas posteriormente 

e durante um período adequado aos fins a 

que se destinam, e que permita uma 

reprodução exata das informações 

armazenadas. Mediante pedido, os 

prestadores e distribuidores de PEPP 

devem fornecer os referidos documentos e 

informações de forma gratuita também 
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duradouro, mediante pedido. noutro suporte duradouro, nomeadamente 

em suporte papel, e num formato acessível 

aos aforradores de PEPP com deficiência, 

assim como uma versão de fácil leitura 

para os aforradores de PEPP com pouca 

ou nenhuma literacia financeira. 

 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de um PEPP ser oferecido 

aos aforradores em PEPP, o prestador do 

PEPP deve elaborar um documento de 

informação fundamental relativo aos PEPP 

para esse produto segundo os requisitos do 

presente capítulo e deve publicá-lo no seu 

sítio Web. 

1. Antes de um PEPP ser oferecido 

aos aforradores em PEPP, o prestador do 

PEPP deve elaborar um documento de 

informação fundamental relativo aos PEPP 

para esse produto, que constituirá 

informação pré-contratual, segundo os 

requisitos do presente capítulo e deve 

publicá-lo no seu sítio Web. 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os prestadores e os distribuidores 

do PEPP devem cumprir o estabelecido no 

artigo 5.º, n.º 2, e nos artigos 6.º a 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014. 

2. Os prestadores e os distribuidores 

do PEPP devem aplicar os requisitos 

previstos no artigo 5.º, n.º 2, e nos artigos 

6.º a 18.º do Regulamento (UE) n.º 

1286/2014 aquando da elaboração do 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP. 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Em derrogação do artigo 8.º do 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014 e tendo 

em vista completar as outras disposições 

acima mencionadas, o documento de 

informação fundamental do PEPP deve: 

 a) ser concebido de forma 

compreensível para o cliente e permitir 

uma comparação justa entre produtos. 

Além disso, as características de um 

produto de reforma devem ser claras; 

 b) ter uma apresentação e disposição 

claras e que facilitem a leitura, utilizando 

carateres de tamanho legível; 

 c) não ser menos compreensível se, 

caso o original seja a cores, for impresso 

ou fotocopiado a preto e branco; 

 d) ser redigido nas línguas oficiais, 

ou numa das línguas oficiais utilizadas na 

região do Estado-Membro em que o 

PEPP é oferecido, ou noutra língua 

acordada pelo aforrador no PEPP e pelo 

distribuidor do PEPP; 

 e) ser gratuito; 

 f) não pode induzir em erro ou ser 

inexato; 

 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – ponto iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iii) a idade de reforma; (iii) informações sobre a) a idade da 

reforma proposta pelo plano do PEPP e b) 

a idade normal de reforma do 

Estado-Membro cuja legislação é 

aplicável; 
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Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – ponto iv) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iv) informações gerais relativas ao 

serviço de portabilidade, incluindo 

informação sobre os compartimentos; 

(iv) informações gerais relativas ao 

serviço de portabilidade, incluindo 

informação sobre os compartimentos, 

prestadores associados registados, se for 

caso disso, e os pagamentos noutros 

Estados-Membros; 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Em derrogação do artigo 8.º do 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014 

(Regulamento PRIIPS), o documento de 

informação fundamental do PEPP deve 

ser apresentado na sequência a seguir 

indicada: 

 a) Devem ser apresentadas as 

seguintes informações na primeira 

página, imediatamente a seguir ao 

cabeçalho «Documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP»: 

 (i) o tipo de PEPP; 

 (ii) a denominação do PEPP; 

 (iii) a denominação, os dados de 

contacto e, se aplicável, o número de 

autorização do prestador do PEPP;  

 (iv) a denominação e os dados de 

contacto da autoridade responsável pela 

supervisão do prestador do PEPP; 

 (v) a data do documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP; 
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 (vi) informações sobre a autorização 

da EIOPA nos termos do artigo 4.º; 

 (vii)  informações disponíveis sobre o 

desempenho da política de investimento 

em termos de fatores ambientais, sociais e 

de governo; 

 (viii)  informações sobre o eventual 

impacto que o momento da reforma possa 

ter nos riscos e benefícios de reforma para 

o PEPP; 

 (ix)  uma descrição das opções de 

desembolso, bem como uma declaração 

no sentido de que poderá ser prudente 

procurar aconselhamento sobre estas 

opções antes da reforma; 

 b) Imediatamente a seguir às 

informações sob o título do documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP, deve figurar uma declaração 

explicativa, com a seguinte redação: «O 

presente documento fornece-lhe as 

informações fundamentais sobre o 

presente PEPP. Não se trata de material 

promocional. As informações que contém 

são exigidas por lei para o ajudar a 

compreender a natureza, os riscos, os 

custos e os ganhos e perdas potenciais do 

produto e para poder compará-lo com 

outros produtos.»; 

 c) Numa secção intitulada «Em que 

consiste este produto?», em acréscimo às 

informações referidas no artigo 23.°, n.° 

3, do presente regulamento [PEPP], a 

natureza e as principais características do 

PEPP, incluindo: 

 (i)  informações gerais sobre o serviço 

de portabilidade - «Prestamos o serviço de 

portabilidade nos seguintes 

Estados-Membros da União Europeia:» - 

e uma lista dos Estados-Membros em 

causa; 

 (ii) informações gerais sobre o serviço 

de mudança de prestador: «Pode alterar 

as opções de investimento e mudar de 

prestador de cinco em cinco anos. Neste 

caso, reservamo-nos o direito de cobrar 
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uma taxa de [x] por cento sobre o capital 

acumulado até à mudança do prestador.»; 

 (iii) Quando o PEPP oferece cobertura 

de seguro durante a fase de acumulação, 

informações pormenorizadas sobre a 

cobertura de seguro, incluindo as 

circunstâncias em que será 

desencadeada;  

 (iv) informações disponíveis sobre a 

estratégia de investimento à luz de fatores 

ambientais, sociais e de governo; 

 (v) o direito aplicável ao contrato do 

PEPP, caso as partes não tenham 

liberdade de escolha do direito aplicável, 

ou, tendo as partes essa liberdade, o 

direito que o prestador do PEPP propõe 

que seja escolhido. 

 d) Numa secção intitulada «Quais 

são os riscos e qual poderá ser o meu 

retorno?», uma breve descrição do perfil 

de risco e de remuneração, constituída 

pelos seguintes elementos: 

 (i) um indicador sumário de risco; 

 (ii) o nível de proteção do capital 

contra o risco de mercado no final da fase 

de acumulação, representado como uma 

percentagem do capital realizado; 

 (iii) se aplicável, informações sobre o 

montante total do reembolso até à idade 

de 80, 90 e 100 anos do aforrador em 

PEPP com base em três cenários de 

desempenho distintos - 1 %, 2 % e 3 % - 

durante a fase de desembolso, incluindo 

uma taxa média anual de inflação de 4%; 

 (iv) informações sobre os reembolsos 

mínimos mensais vitalícios garantidos por 

10 000 euros de capital realizado; 

 (v) uma indicação de que a legislação 

fiscal do Estado-Membro de origem do 

aforrador em PEPP pode ter impacto no 

retorno efetivo; 

 e) Numa secção intitulada «O que 

sucede se [nome do prestador de PEPP] 

não puder pagar?», uma descrição 
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sucinta da eventualidade de a perda 

conexa estar coberta por um regime de 

indemnização ou de garantia dos 

investidores e, em caso afirmativo, 

indicação do sistema, bem como dos 

riscos abrangidos e não abrangidos pelo 

regime; 

 f) Numa secção intitulada «Quais 

são os custos?», os custos diretos e 

indiretos previstos associados ao 

investimento no PEPP, calculados com 

base nos rendimentos tributáveis 

agregados e representados sob a forma 

percentagem, a fim de garantir a 

comparabilidade. Para a apresentação dos 

custos deve ser considerada uma 

rendibilidade anual constante do 

rendimento tributável de 2 %; 

 g) Numa secção intitulada «Por 

quanto tempo devo manter o PEPP e 

posso fazer mobilizações antecipadas de 

capital?»: 

 (i) indicação do período de detenção 

recomendado, que corresponde à idade de 

reforma, bem como do período de 

detenção mínima exigido; 

 (ii) a possibilidade de rescisão 

antecipada do contrato PEPP e as 

condições de tal rescisão, incluindo todos 

os custos e taxas aplicáveis; 

 (iii) informação sobre as potenciais 

consequências, incluindo os custos 

aplicáveis, da cessação do contrato antes 

do final da fase de acumulação ou do 

período de detenção recomendado, tais 

como a perda de uma proteção de capital 

ou o pagamento de taxas contingentes 

adicionais; 

 h) Numa secção intitulada «Como 

posso apresentar queixa?», informação 

sobre o modo como um aforrador em 

PEPP pode apresentar queixa do produto 

ou da conduta do prestador do PEPP, ou 

da pessoa que presta aconselhamento 

sobre o produto ou que o vende, e a quem 

deve apresentar a queixa; 
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 (i) Numa secção intitulada «Outras 

informações relevantes», uma breve 

indicação de eventuais documentos 

informativos adicionais, tais como 

relatórios relativos à solvabilidade e à 

situação financeira do prestador do 

PEPP, à exceção de material 

promocional. 

 j)  O KID deve estar facilmente 

disponível no sítio internet do prestador, 

com acesso a descarregamento; 

 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os potenciais aforradores no PEPP 

devem ainda receber informações relativas 

ao desempenho passado dos investimentos 

relacionados com o plano do PEPP, que 

abranjam um período de pelo menos cinco 

anos, ou, caso o plano esteja operacional há 

menos de cinco anos, que abranjam todos 

os anos em que o plano tenha estado 

operacional, bem como informações sobre 

a estrutura de custos suportados pelos 

aforradores e beneficiários do PEPP. 

5. Os potenciais aforradores no PEPP 

devem ainda receber informações relativas 

ao desempenho passado dos investimentos 

relacionados com o plano do PEPP, que 

abranjam um período de pelo menos vinte 

anos, com resultados discriminados por 

cada ano, ou, caso o plano esteja 

operacional há menos de vinte anos, que 

abranjam todos os anos em que o plano 

tenha estado operacional, bem como 

informações claras sobre a estrutura dos 

custos e encargos totais suportados pelos 

aforradores e beneficiários do PEPP. No 

caso de as informações não poderem ser 

fornecidas se o plano PEPP tiver menos 

que um ano de existência, os aforradores 

no PEPP devem, no mínimo, ter acesso ao 

desempenho de um regime de 

investimentos comparável. 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os prestadores e os distribuidores 

do PEPP devem cumprir o estabelecido 

nos artigos 9.º a 18.º do Regulamento 

(UE) n.º 1286/2014. 

 

Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Especificação das exigências e 

necessidades e prestação de 

aconselhamento 

Especificação das exigências, necessidades 

e preferências e prestação de 

aconselhamento 

 

Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes da celebração de um contrato de 

PEPP, o prestador ou distribuidor de PEPP 

como referido no artigo 19.º, alínea c), do 

presente regulamento deve especificar, 

com base nas informações obtidas do 

aforrador em PEPP, as exigências em 

termos de reforma e as necessidades desse 

aforrador em PEPP, devendo prestar ao 

aforrador em PEPP informações objetivas 

sobre o PEPP de uma maneira 

compreensível para que este possa tomar 

uma decisão informada. 

Antes da celebração de um contrato de 

PEPP, o prestador ou distribuidor de PEPP 

como referido no artigo 19.º, alínea c), do 

presente regulamento deve especificar, 

com base nas informações obtidas do 

aforrador em PEPP, as exigências em 

termos de reforma e as necessidades e as 

preferências, incluindo as preferências 

em matéria ambiental, social e de governo 

desse aforrador em PEPP, devendo prestar 

ao aforrador em PEPP informações 

objetivas sobre o PEPP de uma maneira 

compreensível para que este possa tomar 

uma decisão informada. 

 

Alteração  106 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 O aconselhamento deve ter por objetivo 

avaliar a aversão ao risco e as 

competências financeiras dos aforradores 

em PEPP e torná-los aptos a escolherem a 

opção de investimento que melhor 

corresponda ao seu perfil de risco. 

Justificação 

É importante especificar o objetivo do aconselhamento, em especial no que respeita à 

avaliação do perfil de risco dos aforradores em PEPP. 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O aconselhamento deve informar os 

aforradores em PEPP sobre as principais 

características do produto. 

Justificação 

Para melhor avaliar o perfil de risco de um aforrador em PEPP, é conveniente fornecer 

informações sobre as principais características do PEPP. 

 

Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos em que é prestado 

aconselhamento antes da celebração de um 

contrato específico, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento deve fornecer ao aforrador em 

PEPP uma recomendação personalizada 

2. O aconselhamento deve ser 

prestado antes da celebração de um 

contrato específico. O prestador ou 

distribuidor de PEPP referido no artigo 

19.º, alínea c), do presente regulamento 

deve fornecer ao aforrador em PEPP uma 

recomendação personalizada que esclareça 
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que esclareça por que motivo um 

determinado PEPP é o mais adequado para 

responder às suas exigências e 

necessidades. 

por que motivo um determinado PEPP é o 

mais adequado para responder às 

exigências, necessidades e preferências do 

aforrador. O aforrador em PEPP deve 

também obter informações quanto às 

eventuais implicações ambientais, sociais 
e de governo dessa recomendação 

personalizada. 

 

Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao prestar aconselhamento em 

matéria de PEPP, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento deve cumprir a legislação 

nacional aplicável que transpõe as regras 

estabelecidas no artigo 25.º, n.º 2, da 

Diretiva 2014/65/UE e toda a legislação da 

União diretamente aplicável adotada nos 

termos do artigo 25.º, n.º 8, da mesma 

diretiva que diga respeito a essas regras. 

3. Sem prejuízo da obrigação prevista 

no número anterior, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento deve cumprir a legislação 

nacional aplicável que transpõe as regras 

estabelecidas no artigo 25.º, n.º 2, da 

Diretiva 2014/65/UE e toda a legislação da 

União diretamente aplicável adotada nos 

termos do artigo 25.º, n.º 8, da mesma 

diretiva que diga respeito a essas regras. 

Justificação 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 
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Alteração  110 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 26 Suprimido 

Celebração de um contrato de PEPP sem 

aconselhamento 

 

1. Sem prejuízo do artigo 25.º, n.º 1, o 

aforrador em PEPP pode renunciar ao 

seu direito de receber aconselhamento 

relativamente à celebração de um 

contrato para a opção de investimento por 

defeito.  

 

Nos casos em que o aforrador em PEPP 

renuncie ao seu direito de receber 

aconselhamento, os prestadores ou 

distribuidores de PEPP como referidos no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento solicitam, ao exercerem 

atividades de distribuição de PEPP, ao 

aforrador em PEPP ou ao potencial 

aforrador em PEPP que preste 

informações relativamente aos seus 

conhecimentos e experiência no domínio 

do investimento relevante para o PEPP 

oferecido ou solicitado, para que o 

prestador ou distribuidor de PEPP possa 

avaliar se o PEPP em causa é apropriado 

para o aforrador em PEPP. 

 

Caso o prestador ou distribuidor do PEPP 

como referido no artigo 19.º, alínea c), do 

presente regulamento considere, com base 

nas informações recebidas nos termos do 

primeiro parágrafo, que o produto não se 

adequa ao aforrador ou ao potencial 

aforrador em PEPP, deve alertar o 

aforrador ou o potencial aforrador em 

PEPP para esse facto. Essa advertência 

pode ser feita num formato normalizado. 

 

Caso os aforradores ou potenciais 

aforradores em PEPP não prestem as 

informações referidas no primeiro 

parágrafo, ou prestem informações 
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insuficientes sobre os seus conhecimentos 

e a sua experiência, o prestador ou 

distribuidor do PEPP deve avisá-los de 

que não estão em condições de determinar 

se o PEPP em causa é adequado para 

eles. Essa advertência pode ser feita num 

formato normalizado. 

2. Sem prejuízo do artigo 25.º, n.º 1, 

caso o aforrador em PEPP tenha 

renunciado ao seu direito de receber 

aconselhamento relativamente à opção de 

investimento por defeito, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento poderá exercer atividades de 

distribuição de PEPP sem que seja 

necessário obter as informações ou fazer 

a avaliação prevista no n.º 1 do presente 

artigo, se se verificarem as seguintes 

condições: 

 

a) As atividades dizem respeito a 

contratos de PEPP relativos à opção de 

investimento por defeito, que apenas 

representam uma exposição de 

investimento em instrumentos financeiros 

considerados não complexos nos termos 

do artigo 25.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 

2014/65/UE e que não incorporam uma 

estrutura que dificulte a compreensão dos 

riscos envolvidos por parte do aforrador 

em PEPP; 

 

b) A distribuição do PEPP é efetuada 

por iniciativa do aforrador ou potencial 

aforrador em PEPP; 

 

c) O aforrador ou potencial 

aforrador em PEPP foi claramente 

informado de que, no exercício da 

atividade de distribuição de PEPP, o 

prestador ou distribuidor de PEPP não é 

obrigado a avaliar a adequação do PEPP 

ou da atividade de distribuição do PEPP 

prestado ou oferecido e que o aforrador 

ou potencial aforrador em PEPP não 

beneficia da correspondente proteção das 

normas de conduta relevantes. Essa 

advertência pode ser feita num formato 

normalizado; 
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d) O prestador ou distribuidor de 

PEPP cumpre as suas obrigações nos 

termos das normas que lhe são aplicáveis, 

em conformidade com o presente capítulo, 

relativamente a conflitos de interesses 

relacionados com as atividades de 

distribuição de PEPP. 

 

3. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 62.º para melhor especificar de que 

modo os prestadores ou os distribuidores 

de PEPP, como referidos no artigo 19.º, 

alínea c), do presente regulamento, devem 

cumprir os princípios estabelecidos no 

presente artigo ao exercerem atividades de 

distribuição de PEPP, nomeadamente no 

que diz respeito à informação que devem 

obter ao avaliar a adequação dos PEPP 

para os seus clientes e aos critérios 

utilizados para avaliar os contratos 

relacionados com PEPP não complexos 

para efeitos do n.º 2, alínea a), subalínea 

ii) do presente artigo. Esses atos 

delegados devem ter em consideração: 

 

a)  a natureza dos serviços oferecidos 

ou prestados ao aforrador ou potencial 

aforrador em PEPP, tendo em conta o 

tipo, o objeto, a dimensão e a frequência 

das transações; e 

 

b)  a natureza dos produtos oferecidos 

ou considerados, incluindo os diferentes 

tipos de instrumentos financeiros. 

 

Justificação 

A presente alteração visa excluir a possibilidade de um aforrador em PEPP renunciar ao seu 

direito de receber aconselhamento, que deve ser prestado em qualquer circunstância aos 

aforradores em PEPP. 

 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores do PEPP devem 

elaborar um documento personalizado 

conciso, com informações fundamentais 

para cada aforrador no PEPP, tendo em 

conta a natureza específica dos regimes de 

reforma nacionais e da legislação social, 

laboral e fiscal nacional relevante 

(«Declaração sobre os benefícios do 

PEPP»). O título do documento deve 

conter a menção «Declaração sobre os 

benefícios do PEPP». 

1. Os prestadores do PEPP devem 

elaborar um documento personalizado 

conciso, claro e compreensível com 

informações fundamentais para cada 

aforrador no PEPP e para os beneficiários 

do PEPP, se o aforrador em PEPP tiver 

dado o seu acordo, tendo em conta a 

natureza específica dos regimes de reforma 

nacionais e da legislação social, laboral e 

fiscal nacional relevante («Declaração 

sobre os benefícios do PEPP»). O título do 

documento deve conter a menção 

«Declaração sobre os benefícios do PEPP». 

 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Além disso, enquanto vigorar o 

contrato o aforrador no PEPP deve ser 

informado de todas as alterações 

verificadas relativamente às seguintes 

informações: 

3. Além disso, enquanto vigorar o 

contrato o aforrador e os beneficiários no 

PEPP devem ser informados de todas as 

alterações verificadas relativamente às 

seguintes informações: 

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Informações relativas ao modo 

como a política de investimento tem em 

consideração fatores ambientais, sociais e 

de governo. 

d) Informações relativas ao modo 

como a política de investimento tem em 

consideração fatores ambientais, sociais e 

de governo, incluindo o papel que 

desempenham no processo de 

investimento, bem como o impacto a 

longo prazo e as externalidades das 

decisões de investimento. 
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Justificação 

Os aforradores em PEPP necessitam de ser informados sobre as externalidades que as suas 

decisões de investimento têm na sociedade. 

 

Alteração  114 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A declaração sobre os benefícios do 

PEPP deve incluir, pelo menos, as 

seguintes informações fundamentais para 

os aforradores no PEPP: 

1. A declaração sobre os benefícios do 

PEPP deve ser fornecida gratuita e 

anualmente e incluir, pelo menos, as 

seguintes informações fundamentais para 

os aforradores no PEPP e para os 

beneficiários do PEPP, se os aforradores 

em PEPP tiverem dado o seu acordo: 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Dados pessoais do aforrador no 

PEPP, denominação do prestador do PEPP, 

informações relativas às projeções dos 

benefícios de reforma, informações 

relativas a direitos acumulados ou capital 

acumulado, contribuições pagas pelo 

aforrador no PEPP ou terceiros e 

informações relativas ao nível de 

financiamento do plano do PEPP, às quais 

se aplica o artigo 39.º, n.º 1, alíneas a), b), 

d), e), f) e h), da Diretiva (UE) 2016/2341, 

sendo que, para efeitos do presente 

regulamento, qualquer referência ao 

«membro» deve ser entendia como uma 

referência ao aforrador no PEPP, qualquer 

referência à «IRPPP» deve ser entendida 

como uma referência ao prestador do 

PEPP, qualquer referência ao «plano de 

a) Dados pessoais do aforrador no 

PEPP, denominação e dados de contacto 

do prestador do PEPP, identificação do 

plano do aforrador em PEPP, informações 

relativas às projeções dos benefícios de 

reforma, informações relativas a direitos 

acumulados ou capital acumulado, 

contribuições pagas pelo aforrador no 

PEPP ou terceiros e informações relativas 

ao nível de financiamento do plano do 

PEPP, às quais se aplica o artigo 39.º, n.º 1, 

alíneas a), b), d), e), f) e h), da Diretiva 

(UE) 2016/2341, sendo que, para efeitos do 

presente regulamento, qualquer referência 

ao «membro» deve ser entendia como uma 

referência ao aforrador no PEPP, qualquer 

referência à «IRPPP» deve ser entendida 

como uma referência ao prestador do 
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pensões» deve ser entendida como uma 

referência ao plano do PEPP e qualquer 

referência à «empresa contribuinte» deve 

ser entendida como uma referência a 

qualquer terceiro; 

PEPP, qualquer referência ao «plano de 

pensões» deve ser entendida como uma 

referência ao plano do PEPP e qualquer 

referência à «empresa contribuinte» deve 

ser entendida como uma referência a 

qualquer terceiro; 

 

Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Uma síntese dos princípios da 

política de investimento do prestador do 

PEPP que são descritos nas informações 

complementares em conformidade com o 

artigo 29.º, alínea c), do presente 

regulamento. 

Justificação 

As informações mais relevantes sobre os princípios da política de investimento dos 

prestadores de PEPP devem constar da declaração sobre os benefícios do PEPP, devendo 

ser complementadas nas informações complementares descritas no artigo 29.º. 

 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Informações sobre as projeções 

relativas aos benefícios com base na idade 

de reforma, tal como especificado na 

alínea b), e um aviso segundo o qual essas 

projeções podem divergir do valor final 

dos benefícios recebidos. Essas 

informações devem ser ilustradas com 

base em cenários económicos, incluindo o 

cenário de melhor estimativa e um 

cenário desfavorável, tendo em conta a 

natureza específica do plano do PEPP; 
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Alteração  118 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-C) Informações sobre os direitos a 

reforma acumulados ou sobre o capital de 

reforma acumulado, tendo em conta a 

natureza específica do plano do PEPP; 

 

Alteração  119 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-D) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-D) Informações sobre os 

desenvolvimentos em caso de morte do 

aforrador ou do beneficiário do PEPP. 

 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Informações a prestar aos aforradores no 

PEPP durante a fase de pré-reforma e aos 

beneficiários do PEPP durante a fase de 

desembolso 

Informações a prestar aos aforradores e 

beneficiários no PEPP durante a fase de 

pré-reforma e aos beneficiários do PEPP 

durante a fase de desembolso 

 

Alteração  121 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os aforradores do PEPP recebem 

informações durante a fase de pré-reforma, 

conforme estabelecido no artigo 42.º da 

1. Os aforradores e beneficiários do 

PEPP, a pedido dos aforradores em PEPP, 

ou ao abrigo de uma decisão judicial, 
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Diretiva (UE) 2016/2341. recebem informações durante a fase de pré-

reforma, conforme estabelecido no artigo 

42.º da Diretiva (UE) 2016/2341. Estas 

informações devem ser fornecidas o mais 

tardar um ano antes da idade da reforma 

e incluir informações sobre o próximo 

início da fase de desembolso e as possíveis 

formas de pagamento ao estrangeiro.  

 

Alteração  122 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Avaliar o sistema de governo 

utilizado pelos prestadores de PEPP, as 

atividades que exercem, os princípios de 

avaliação utilizados para efeitos de 

solvência, os riscos existentes e os sistemas 

de gestão de riscos, bem como a estrutura, 

as necessidades e a gestão do capital; 

a) Avaliar o sistema de governo 

utilizado pelos prestadores de PEPP, as 

atividades que exercem, os princípios de 

avaliação utilizados para efeitos de 

solvência, os riscos existentes e os sistemas 

de gestão de riscos, incluindo a integração 

de riscos ambientais, sociais e de governo, 

bem como a estrutura, as necessidades e a 

gestão do capital; 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Obter junto dos prestadores de 

PEPP quaisquer informações relativas 

aos fatores ambientais, sociais e de 

governo, em conformidade com o 

artigo 31.º-A; 

 

Alteração  124 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Para efeitos da regra do «gestor 

prudente», os prestadores de PEPP devem 

ter em conta o potencial impacto a longo 

prazo das decisões de investimento nos 

fatores ambientais, sociais e de governo. 

 

Alteração  125 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Deve ser possível o investimento 

em instrumentos derivados na medida em 

que esses instrumentos contribuam para a 

redução dos riscos de investimento ou 

facilitem a gestão eficiente da carteira. 

Esses instrumentos devem ser avaliados 

de forma prudente, tendo em conta os 

ativos subjacentes, e incluídos na 

avaliação dos ativos do prestador de 

PEPP. Os prestadores de PEPP devem 

também evitar uma excessiva exposição 

ao risco numa única contraparte e 

noutras operações com derivados; 

Suprimido 

 

Alteração  126 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Os ativos não devem ser investidos 

numa jurisdição de alto risco e não 

cooperante identificada pelo Grupo de 

Ação Financeira; 

f) É proibido o investimento numa 

jurisdição de alto risco e não cooperante 

identificada pelo Grupo de Ação 

Financeira; 

 

Alteração  127 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de PEPP oferecem 

aos aforradores em PEPP até cinco opções 

de investimento. 

1. Os prestadores de PEPP oferecem 

aos aforradores em PEPP pelo menos o 

PEPP por defeito e/ou várias opções de 

investimento. 

 

Alteração  128 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O aforrador no PEPP escolhe uma opção 

de investimento após a celebração do 

contrato do PEPP. 

O aforrador no PEPP escolhe uma entre 

várias opções de investimento após a 

celebração do contrato do PEPP. 

 

Alteração  129 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O aforrador em PEPP poderá 

escolher uma opção de investimento 

diferente cada cinco anos, durante a fase de 

acumulação do PEPP. 

1. As condições de alteração da 

opção de investimento figuram no 

contrato de PEPP. O aforrador em PEPP 

poderá sempre escolher uma opção de 

investimento diferente cada cinco anos, 

durante a fase de acumulação do PEPP. 

Justificação 

Os aforradores em PEPP devem poder alterar as opções de investimento a cada cinco anos 

ou até mesmo antes, caso o seu contrato PEPP o permita. 

 

Alteração  130 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 
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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 37 Artigo 37 

Opção de investimento por defeito Opção de investimento por defeito 

1. A opção de investimento por 

defeito garante a proteção do capital do 

aforrador no PEPP, com base numa 

técnica de atenuação de risco que resulte 

numa estratégia de investimento segura. 

1. O prestador de PEPP garante ao 

aforrador em PEPP, ao abrigo da opção 
por defeito, que o capital acumulado no 

início da fase de desembolso será, pelo 

menos, igual às contribuições pagas, 

incluindo todos os custos e encargos, 

acrescidos de uma compensação pela 

inflação de acordo com o índice aplicável, 

mas sem exceder uma taxa média anual 
de inflação de 4 %.  

 A opção de investimento por defeito é um 

produto simples e seguro, que pode ser 

facilmente entendido e adquirido, 

incluindo através de canais digitais, em 

todos os Estados-Membros. 

2. A proteção do capital deve permitir 

ao aforrador no PEPP recuperar o capital 

investido. 

2. A proteção do capital deve 

proporcionar uma garantia de capital que 

permita ao aforrador em PEPP recuperar 

o capital investido, incluindo taxas, custos 

e uma compensação pela inflação.permitir 

ao aforrador no PEPP recuperar o capital 

investido. 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso os prestadores do PEPP 

ofereçam opções de investimento 

alternativas, pelo menos uma delas deve 

corresponder a uma opção de investimento 

rentável para os aforradores no PEPP. 

1. Caso os prestadores do PEPP 

ofereçam opções de investimento 

alternativas, todas elas devem 

proporcionar uma opção por defeito aos 

aforradores no PEPP. 

 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os prestadores de PEPP podem oferecer 

PEPP com uma opção que assegure a 

cobertura dos riscos biométricos. Para 

efeitos do presente regulamento, entende-

se por «riscos biométricos» os riscos 

associados à longevidade, deficiência e 

morte. 

Os prestadores de PEPP incluem uma 

garantia do capital investido em caso de 

morte ou deficiência permanente do 

aforrador em PEPP durante a fase de 

acumulação. 

Justificação 

Definição da expressão foi deslocada para o artigo 2.º. 

 

Alteração  133 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O serviço de mudança poderá ser prestado 

por prestadores de PEPP estabelecidos no 

mesmo Estado-Membro (mudança 

interna) ou em diferentes 

Estados-Membros (mudança 

transfronteiras). 

As condições de mudança de prestadores 

de PEPP são enunciadas no contrato do 

PEPP. Contudo, o aforrador em PEPP 

pode sempre mudar de prestador de PEPP 

a cada cinco anos, durante a fase de 

acumulação do PEPP. 

 

Alteração  134 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 3  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No prazo de dois dias úteis a partir 

da receção da autorização referida no n.º 

2, o prestador de PEPP cessionário deve 

solicitar ao prestador de PEPP cedente a 

execução das seguintes tarefas, se previstas 

na autorização do aforrador em PEPP: 

3. No prazo de cinco dias úteis a partir 

da receção do pedido do aforrador em 

PEPP referido no n.º 2, o prestador de 

PEPP cessionário deve solicitar ao 

prestador de PEPP cedente a execução das 

seguintes tarefas, se previstas no pedido do 

aforrador em PEPP: 

a) transmitir ao prestador de PEPP 

cessionário e, se especificamente 

a) transmitir ao prestador de PEPP 

cessionário e também ao aforrador em 
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solicitado pelo aforrador em PEPP, para o 

aforrador em PEPP, uma lista dos 

montantes existentes que são objeto de 

transferência; 

PEPP, se o solicitarem especificamente, 

uma lista dos montantes existentes que são 

objeto de transferência; 

b)  Transferir qualquer saldo positivo 

remanescente para a conta de PEPP aberta 

ou mantida junto do prestador de PEPP 

cessionário na data especificada pelo 

aforrador em PEPP; e 

b) Transferir qualquer saldo positivo 

remanescente para a conta de PEPP aberta 

ou mantida junto do prestador de PEPP 

cessionário a partir da data especificada 

pelo aforrador em PEPP; e 

c)  Fechar a conta de PEPP mantida 

junto do prestador de PEPP cedente na 

data especificada pelo aforrador em PEPP. 

c) Fechar a conta de PEPP mantida 

junto do prestador de PEPP cedente a 

partir da data especificada pelo aforrador 

em PEPP. 

 

Alteração  135 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O total de taxas e encargos 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ao aforrador em PEPP pelo encerramento 

da conta de PEPP mantida junto dele não 

pode exceder 1,5 % do saldo positivo a 

transferir para o prestador de PEPP 

cessionário. 

3. O total de taxas e encargos 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ao aforrador em PEPP pelo encerramento 

da conta de PEPP mantida junto dele não 

pode exceder 0,5 % do saldo positivo a 

transferir para o prestador de PEPP 

cessionário. A Comissão analisará a 

possibilidade de isenção da taxa relativa à 

mudança de prestadores a título de 

incentivo para promover o produto PEPP. 

 

Alteração  136 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As taxas e encargos, caso existam, 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ou cessionário ao aforrador em PEPP por 

qualquer serviço prestado nos termos do 

artigo 46.º, que não os referidos nos n.os 

1, 2 e 3 do presente artigo, devem ser 

razoáveis e consonantes com os custos 

4. No contexto do processo de 

mudança de prestador, os serviços 

prestados pelo prestador de PEPP 

cessionário devem ser gratuitos. 
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reais incorridos por esse prestador de 

PEPP. 

 

Alteração  137 

Proposta de regulamento 

Artigo 50 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os prestadores de PEPP prestam aos 

aforradores em PEPP as seguintes 

informações sobre o serviço de mudança 

de prestador: 

Os prestadores de PEPP cessionários 

prestam aos aforradores em PEPP as 

seguintes informações sobre o serviço de 

mudança de prestador: 

 

Alteração  138 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Podem incluir, nomeadamente, a 

fixação da idade de reforma, de uma 

ligação obrigatória entre o momento de 

atingir a idade de reforma e o início da fase 

de desembolso, de um período mínimo de 

filiação num plano de PEPP, de uma 

antecedência máxima, relativamente à 

idade de reforma, para se poder aderir a um 

plano de PEPP, bem como as condições de 

resgate em caso de dificuldades 

económicas particularmente graves. 

2. Incluem, nomeadamente, a fixação 

da idade de reforma, de uma ligação 

obrigatória entre o momento de atingir a 

idade de reforma e o início da fase de 

desembolso, de um período mínimo de 

filiação num plano de PEPP, de uma 

antecedência máxima, relativamente à 

idade de reforma, para se poder aderir a um 

plano de PEPP, bem como as condições de 

resgate em caso de dificuldades 

económicas particularmente graves. 

 

Alteração  139 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de PEPP podem 

disponibilizar aos aforradores em PEPP 

uma ou mais das seguintes formas de 

pagamento dos benefícios: 

1. Os prestadores de PEPP 

disponibilizam aos aforradores em PEPP 

uma ou mais das seguintes formas de 

pagamento dos benefícios: 
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Alteração  140 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A escolha da forma de pagamento 

dos benefícios para a fase de desembolso 

cabe aos aforradores em PEPP após a 

celebração de um contrato de PEPP e pode 

ser alterada, uma vez cada cinco anos, 

durante a fase de acumulação, se 

necessário. 

2. A escolha da forma de pagamento 

dos benefícios para a fase de desembolso 

cabe aos aforradores em PEPP após a 

celebração de um contrato de PEPP e pode 

ser alterada, uma vez cada cinco anos e 

durante o último ano da fase de 

acumulação. Esta possibilidade de 

mudança deve ser gratuita. 

Justificação 

Durante o último ano da fase de acumulação, o cliente deve ter a possibilidade de mudar a 

sua escolha para a fase de desembolso. 

 

Alteração  141 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Caso os Estados-Membros não 

tenham imposto uma ligação obrigatória 

entre o momento de atingir a idade de 

reforma e o início da fase de desembolso, 

os aforradores em PEPP e os prestadores 

de PEPP devem dar aos aforradores em 

PEPP a opção de adiar o início da fase de 

desembolso para uma data posterior 

àquela em que atingem a idade da 

reforma. 

Justificação 

Os aforradores devem poder utilizar os seus PEPP numa fase posterior da sua reforma. 
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Alteração  142 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. No que respeita à opção de 

investimento por defeito, é obrigatório um 

mínimo de 25 % de pagamento dos 

benefícios sob forma de anuidades. 

 

Alteração  143 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. Se, no início da fase de 

desembolso, o valor global dos ativos 

acumulados numa conta PEPP não 

exceder um montante a fixar e a rever 

anualmente por cada Estado-Membro, o 

aforrador no PEPP tem o direito de 

liquidar a conta PEPP e receber um 

pagamento único. 

Justificação 

O regulamento deve permitir que os pequenos PEPP possam ser liquidados mediante um 

pagamento único a efetuar aquando da reforma. 

 

Alteração  144 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente do 

prestador de PEPP supervisiona 

regularmente o cumprimento do presente 

regulamento. É ainda responsável por 

supervisionar o cumprimento das 

obrigações estabelecidas nas regras ou 

1. A autoridade competente do 

Estado-Membro de origem do prestador de 

PEPP supervisiona regularmente o 

cumprimento do presente regulamento. É 

ainda responsável por supervisionar o 

cumprimento das obrigações estabelecidas 
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estatutos do prestador de PEPP, bem como 

a adequação dos respetivos mecanismos e 

organização às funções que devem ser 

desempenhadas ao prestar um PEPP. 

nas regras ou estatutos do prestador de 

PEPP, bem como a adequação dos 

respetivos mecanismos e organização às 

funções que devem ser desempenhadas ao 

prestar um PEPP. 

 Em derrogação do primeiro parágrafo, o 

cumprimento pelo prestador do PEPP e 

pelo distribuidor do PEPP do disposto no 

capítulo IV do presente regulamento é 

regularmente supervisionado pela 

autoridade competente do 

Estado-Membro de acolhimento do 

prestador do PEPP e do distribuidor do 

PEPP. 

Justificação 

Esta alteração destina-se a proporcionar segurança jurídica em relação à autoridade 

nacional competente responsável pela supervisão regular dos prestadores e distribuidores de 

PEPP em situações transfronteiriças, nomeadamente no que respeita às regras de 

distribuição e informação estabelecidas no capítulo IV do regulamento. 

 

Alteração  145 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cinco anos após a entrada em vigor do 

presente regulamento, a Comissão procede 

à sua avaliação e, após consulta da EIOPA, 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório contendo os 

principais resultados dessa avaliação. 

A cada cinco anos após a entrada em vigor 

do presente regulamento, a Comissão 

procede à sua avaliação e, após consulta da 

EIOPA, apresenta ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho e ao Comité Económico e 

Social Europeu um relatório contendo os 

principais resultados dessa avaliação. Para 

a elaboração do relatório, a Comissão 

consulta igualmente as autoridades 

nacionais competentes. 

 

Alteração  146 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Cinco anos após a entrada em vigor do 

presente regulamento, a Comissão 

procede à sua avaliação e, após consulta 

da EIOPA, apresenta ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu um relatório 

contendo os principais resultados dessa 

avaliação. 

 Esta avaliação deve considerar, em 

especial, o valor acrescentado dos PEPP 

para colmatar a lacuna das pensões de 

reforma e o valor acrescentado para 

investimentos a longo prazo. Mais 

concretamente, a avaliação deve facultar 

dados que permitam verificar se a criação 

de um mercado de PEPP contribuiu 

eficazmente para assegurar o acesso de 

um maior número de cidadãos europeus a 

pensões adequadas.  

 

Alteração  147 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão institui um painel com as 

partes interessadas pertinentes a fim de 

acompanhar em permanência a evolução 

e aplicação dos PEPP. Esse painel 

incluirá pelo menos a EIOPA, as 

autoridades nacionais de supervisão, 

representantes da indústria e dos 

consumidores e peritos independentes, 

incluindo, no mínimo, um perito em 

fatores ambientais, sociais e de governo. 

O secretariado do painel é assegurado 

pela EIOPA. 
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