PLANO POUPANÇA REFORMA
(PPR)

Plano Poupança Reforma

O Plano Poupança Reforma - PPR é uma
forma eficiente e diversificada de aplicar
as suas poupanças com o objetivo de
melhorar a sua qualidade de vida no
futuro.

Rentabilidades(1)
2019
15%

risco 4

Pode ser utilizado como complemento
de reforma, mas também para optimizar
as suas poupanças com vantagens fiscais
únicas.
Os PPRs da Optimize Investment Partners
têm a forma de Fundos de Investimento,
permitindo saber o seu valor diariamente,
e investem em dezenas de empresas multinacionais, diversificando bastante a sua
carteira de ativos.
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Prémio Rankia Portugal 2019
A 28 de Maio de 2019, os fundos PPR da
Optimize receberam o prémio da Rankia
Portugal, na categoria de Melhor PPR
Nacional.
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Fiscalidade Vantajosa
A fiscalidade favorável dos Planos Poupança Reforma traduz-se na tributação sobre as
mais-valias apenas no momento do reembolso e a uma taxa bastante reduzida, sempre
que mantenha o seu investimento pelo menos 5 anos ou 8 anos.
Neste último caso, o benefício traduz-se numa tributação sobre as mais-valias, de apenas
8% o que contrasta com os 28% no caso dos rendimentos e mais-valias dos outros produtos
de poupança.

PRAZO DE INVESTIMENTO

< 5 anos

5 a 8 anos

> 8 anos

Fora das condições na Lei

21,5%

17,2%

8,6%

Dentro das condições na Lei(2)

__

8,0%

8,0%

O imposto apenas é retido aquando o resgate. O efeito de capitalização dos ganhos até
ao momento do levantamento dos valores aplicados, maximiza a valorização da sua aplicação.

Benefício Fiscal Anual
Ao subscrever um PPR, pode usufruir anualmente de um benefício fiscal e deduzir 20% do
valor investido ao seu IRS, até 400€ por sujeito passivo, nas seguintes condições:

< 35 anos

35 - 50 anos

Investimento Mínimo:

Investimento Mínimo:

2.000€

1.750€

> 50 anos
Investimento Mínimo:

1.500€

Dedução Auferida:

Dedução Auferida:

Dedução Auferida:

400€

350€

300€

Evolução da Unidade de Participação
PPR Agressivo
12

€

10

9
31 de dezembro de 2018

31 de dezembro de 2019

PPR Ativo
18

€

16
14
12
10
8
25 de setembro de 2008

31 de dezembro de 2019

PPR Equilibrado
16

€

14
12
10
8

25 de setembro de 2008

31 de dezembro de 2019

PPR Moderado
16
14
12
10
9

19 de agosto de 2008

31 de dezembro de 2019

Comissões e Encargos
Comissão de Subscrição

0%

Comissão de Resgate

0%

Comissão de Alteração de Estratégia

0%

Comissão de Gestão dos Fundos

Mínimo de Investimento

1,8%

PPR Agressivo

1,8%

PPR Ativo

1,8%

PPR Equilibrado

1,2%

PPR Moderado

O mínimo de investimento é de
apenas 1 U.P., ou seja, cerca de 10€

Disclaimer
As rendibilidades divulgadas representam dados
passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação
pode aumentar ou diminuir em função do nível de
risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco
máximo). Os fundos da gama de PPRs da Optimize são
fundos de investimento mobiliário, cujos prospetos
completos e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de
depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. Os valores divulgados têm implícita a fiscalidade
suportada pelo organismo de investimento coletivo e
impende sobre o investidor o eventual pagamento de
impostos sobre as mais-valias. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda
do capital investido. As medidas de rendibilidade
anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base
um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o
investimento fosse efetuado durante a totalidade do
período de referência. O Prémio Rankia Portugal 2019
atribuído em maio de 2019 à Gama Optimize Capital
Reforma PPR na categoria de Melhor PPR Nacional.
Informe-se junto da Optimize. As rentabilidades anuais
médias dos Fundos Optimize PPR Ativo, Optimize PPR
Equilibrado e Fundo Optimize PPR Moderado estão
definidas entre o dia 31 de Dez 2018 e o 31 de Dez
2019(1 ano), o dia 31 de Dez 2014 e o 31 de Dez 2019(5
ano) e o dia 31 de Dez 2011 e o 31 de Dez 2019(8 ano).
(2)
Condições previstas na Lei para o reembolso: reforma, doença grave, desemprego de longa duração,
mais de 60 anos de idade e/ou mais de 5 anos de
duração do investimento, incapacidade permanente
para o trabalho, despesas de educação, prestações
de crédito imobiliário ou morte.
(1)
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