
 

PLANO DE PENSÕES VMWARE 

www.ageaspensoes.pt 
 

 

Perguntas frequentes 
 
 
Contribuições da empresa 
 
1. Que contribuições vão ser efetuadas pela empresa? 

Contribuição Normal: As contribuições do Associado (Empresa) ocorrerão após a data 

de admissão ao plano. A contribuição mensal do Associado é de base 2,5% do salário 

pensionável de cada Participante. 

Contribuição Incentivo: Para os Participantes que efetuem contribuições voluntárias 

(máximo de 4%) para o plano, o Associado efetuará contribuição incentivo de 0,5% em 

cada mês, alem da contribuição base. 

2. Qual a frequência das contribuições? 

A periodicidade será mensal, no mês em que o salário é processado (incluindo 
subsídios de Natal e férias) 

 
3. Em que condições é que a empresa pode deixar de contribuir para a minha 

conta no plano? 

No caso de cessação do vínculo laboral com o Participante, o Associado cessa de 
imediato todas as contribuições.  
 

 
4. Em caso de baixa médica continuo a beneficiar de contribuições da 

empresa? 

No caso de ausência devido a acidente de trabalho, licenças de maternidade ou 
paternidade, baixas de doença, se o Participante receber parte do seu salário 
pensionável e efetuar contribuições, a contribuição incentivo também se mantem. 
Durante os períodos de ausência sem retribuição, não serão permitidas contribuições 
regulares dos Participantes, e como consequência, não existirão contribuições 
“matching” ou “incentivo” por parte da Empresa. 

 
5. A contribuição da empresa incide sobre o 13º mês e subsídio de férias? 

Sim, dado que fazem parte da remuneração mensal no mês que for colocadas à 

disposição pelo Associado 

6. A contribuição da empresa incide sobre a remuneração decorrente do 
sistema de incentivos? 

Não, porque este montante não integra a remuneração considerada para este efeito. 
Considera-se remuneração mensal, todos os valores, com caráter de retribuição 
percebidos em dinheiro pelos Participantes, que revistam um caracter regular e 
periódico, incluindo o Subsídio de Férias e o Subsídio de Natal. 

 
7. Para que Fundo de Pensões serão efetuadas as contribuições da empresa? 

As contribuições da empresa acompanharão a alocação das contribuições voluntárias, 
ou seja serão efetuadas para o mesmo veículo de investimento escolhido pelos 
Participantes para as contribuições próprias. Existem 3 Fundos à escolha Fundo de 
Pensoes Aberto Horizonte Segurança, fundo de Pensões Aberto Horizonte 
Valorização, Fundo de Pensoes Aberto Horizonte Ações, com 3 perfis de risco 
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distintos. Caso não exerça escolha por escrito cumprirá o Ciclo de Vida conforme 
indicado na Ficha Síntese 

 
Contribuições do colaborador 
8. Sou obrigado a contribuir para o Plano? 

As contribuições dos Participantes são voluntárias. 

 
9. Qual o valor e a periodicidade das minhas contribuições para o Plano? 

As contribuições dos Participantes serão mensais iguais a uma percentagem da 
remuneração mensal a definir pelo próprio na data de adesão. A percentagem mínima 
é de 1% sendo possível definir qualquer outra percentagem em múltiplos de 0.5 %. 

 
10. Em que condições é que posso deixar de contribuir para o plano? 

Os Participantes podem suspender as contribuições a qualquer momento, devendo 
alertar a empresa para esse efeito. 

 
11. Em caso de baixa médica continuo a efetuar contribuições? 

Se um Participante estiver temporariamente ausente sem retribuição devido a acidente 
de trabalho, licenças de maternidade ou paternidade ou baixa por doença ou qualquer 
outra ausência devidamente autorizada pela Gerência/Administração do Associado, o 
Associado continua a realizar as suas contribuições regulares, com base no salário 
pensionável do mês anterior ao início da ausência. Após o período de 1 ano de ausência 
nas situações acima descritas, as contribuições do Associado são suspensas. 

 
12. A minha contribuição incide sobre o 13º mês e subsídio de férias? 

Sim, dado que fazem parte da remuneração mensal no mês que for colocadas à 
disposição pelo Associado. 

 
13. A minha contribuição incide sobre a remuneração decorrente do sistema de 

incentivos? 

Não, porque este montante não integra a remuneração considerada para este efeito. 
Considera-se remuneração mensal, todos os valores, com caráter de retribuição 
percebidos em dinheiro pelos Participantes, que revistam um caracter regular e 
periódico, incluindo o Subsídio de Férias e o Subsídio de Natal. 

 
14. Para que Fundo de Pensões poderei efetuar contribuições?  

As contribuições dos Participantes poderão ser serão efetuadas para o Fundo de 
Pensões Aberto Horizonte Segurança, Fundo de Pensões Aberto Horizonte 
Valorização, ou Fundo de Pensoes Aberto Ações, na ausência de preenchimento de 
formulário com opção preferencial, os saldos serão alocados de acordo com a tabela 
de Ciclo de Vida, indicada na Ficha Sintese.  

 
15. Posso efetuar entregas extraordinárias?  

Não. 

 
16. Posso alterar o fundo de pensões para onde efetuo as minhas contribuições? 

Como? 

Os Participantes podem alterar uma vez por ano, a percentagem de contribuição e 
perfil de investimento, no mês de outubro ou noutra data a definir pelo Associado 
(VMWare), no âmbito do processo anual de “Revisão de Opções”. Devendo para isso 
aguardar pela comunicação da empresa (VMWare) ou entidade gestora. 
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17. Caso suspenda as minhas contribuições como posso voltar a contribuir? 

Caso suspensa as contribuições, poderá reativar as mesmas na data de Revisao de 
Opções, mencionado no ponto anterior. 

 
18. Quais são os encargos relacionados com os Fundos de Pensões? 

A Ageas Pensões não cobra qualquer comissão de subscrição. As comissões 
financeiras dos Fundos podem ser consultadas no sítio da Ageas Pensoes 
(www.ageaspensoes.pt)  

 
Recebimento dos benefícios 
19. Quando poderei aceder aos montantes acumulados no plano de Pensões? 

As contribuições da empresa poderão ser reembolsadas, em caso de reforma por 
velhice ou reforma por invalidez, o Participante ou Ex-Participante com direitos 
adquiridos terá direito à pensão que resultar do capital acumulado à data da reforma 
na totalidade das respetivas contas do plano 
 
Em relação às contribuições do Participante este tem direito ao recebimento do capital 
acumulado em caso de desemprego de longa duração (superior a 12 meses), doença 
grave ou incapacidade permanente para o trabalho, entendidos estes conceitos nos 
termos da legislação aplicável aos planos de poupança-reforma. 

 
20. Como poderei receber o valor acumulado no plano na data da reforma? 

Em relação ao reembolso dos montantes acumulados em resultante das contribuições 
dos associados o Participante pode optar por receber tudo em forma de renda 
vitalícia/através de um Fundo de Pensoes ou pelo recebimento parcial em capital, nos 
termos permitidos pela legislação, em vigor, relativa a Fundos de Pensões.  
 
Em relação ao reembolso dos montantes acumulados em resultado das contribuições 
próprias o Participante poderá optar pelo recebimento sob a forma de renda, total em 
capital ou qualquer combinação de renda e capital de acordo com a legislação relativa 
a Fundos de pensões em vigor. 

 
21. Tenho a possibilidade de receber parte em capital? 

Sim, nos termos da legislação vigente para os Fundos de Pensões. Ver pergunta 
anterior. 

 
22. Qual será o valor do benefício na data da reforma? 

Em caso de reforma por velhice ou reforma por invalidez o Participante ou Ex-
Participante com direitos adquiridos terá direito à pensão que resultar do capital 
acumulado à data da reforma na totalidade das respetivas contas do plano. Para este 
efeito deverá entrar em contacto com a entidade gestora e solicitar uma simulação 
antes de efetuar o pedido de reembolso. 

 
23. Em caso de morte, o que acontece ao valor acumulado no plano? 

Em caso de morte, o valor acumulado permanecerá no Fundo até ao pedido de 
resgate pelos beneficiários. 

 
24. Em caso de desemprego ou de doença posso aceder ao valor acumulado no 

meu plano? 

Sim, relativamente às efetuadas pelo próprio. Em relação às contribuições do 
Participante este tem direito ao recebimento do capital acumulado em caso de 
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desemprego de longa duração (superior a 12 meses), doença grave ou incapacidade 
permanente para o trabalho, entendidos estes conceitos nos termos da legislação 
aplicável aos planos de poupança-reforma. 

 
 

25. Em caso de falecimento quem são os beneficiários do plano? 

Contribuições efetuadas pelos associados 
Em caso de falecimento de um Participante serão considerados como beneficiários as 
pessoas consideradas pelo Regime Geral de Segurança Social para a atribuição dos 
benefícios por morte. Esta disposição é válida quer para a definição dos beneficiários 
quer para a definição dos respetivos critérios de repartição e limites temporais. 
Contribuições efetuadas pelos Participantes 
Em caso de falecimento de um Participante serão considerados como beneficiários as 
pessoas por si designadas para o efeito. Caso não existam beneficiários designados, 
serão considerados como beneficiários as pessoas consideradas pelo Regime Geral 
de Segurança Social para a atribuição dos benefícios por morte. Esta disposição é 
válida quer para a definição dos beneficiários quer para a definição dos respetivos 
critérios de repartição e limites temporais. 

 
 
26. Em caso de recebimento em renda vitalícia, em caso de morte, a renda 

reverte para o meu cônjuge? 

O Participante ou Ex- Participante com direitos adquiridos pode escolher o 
pressuposto relativo à reversibilidade da renda vitalícia a adquirir no momento da 
reforma.  
A Entidade Gestora proporá ao Participante ou Ex-Participante com direitos adquiridos 
o montante da renda vitalícia indicando os pressupostos utilizados, dentro do prazo de 
30 dias a contar da data da eventualidade que determina o direito ao benefício, tendo 
o Participante ou Ex-Participante com direitos adquiridos 30 dias a contar do fim do 
prazo anterior para tomar e comunicar uma decisão, decorridos os quais aquela 
proposta se tem por tácita e inequivocamente aceite. 
Caso não seja dada qualquer indicação do Participante, a renda será comprada 
somente em nome do próprio e em caso de morte, não existirá qualquer direito a 
recebimento por parte do beneficiário. 

 
 
27. Em caso de recebimento através de um Fundo de Pensões (Pensão Flexivel) 

sobre a forma de pensão mensal, em caso de morte, a pensão reverte para o 
meu cônjuge? 

Em caso de morte, o valor da pensão será pago ao beneficiário elegível (quem recebe 
pensão de sobrevivência) pela segurança e não ausência destes, aos herdeiros legais, 
para pensões resultantes de contribuições empresa. No caso de pensões resultantes 
de contribuições próprias, poderá reembolsar o remanescente em capital 

 
 
Rendimento 
28. Tenho garantia de capital ou de rendimentos sobre as contribuições 

efetuadas? 

Não. Os Fundos de pensões abertos, Horizonte Segurança, Horizonte Valorização e 
Horizonte Ações, não têm garantia de capital. 
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Direitos adquiridos 
29. Cessação. O que acontece se eu deixar de ser colaborador da Empresa? 

No caso de cessação do vínculo laboral entre o Participante e Associado, cessam de 
imediato as contribuições passando à situação de Ex-Participante.  
Nesta altura poderá deixar os saldos no plano de pensões da WMWare (podendo a 
qualquer momento transferir o montante) ou transferir para um contrato de adesão 
individual na Ageas Pensões escolhendo o perfil de investimento ou transferir para 
outra entidade gestora para um outro produto financeiro com o mesmo enquadramento 
fiscal. Para exercer qualquer uma das opções deverá preencher um formulário de 
cessação facultado pela empresa no momento da saída. 

 
30. Quais os meus direitos sobre as contribuições efetuadas pela empresa? 

Os Participantes terão direito a 100% do valor contribuído pela empresa 
independentemente do tempo de serviço. 

 
Informação 
31. Com que periodicidade e que tipo de informação sobre o plano é 

disponibilizada? 

Os participantes diariamente poderão consultar o saldo acumulado na sua área 
pessoal no sítio da Ageas Pensões (www.ageaspensoes.pt) efetuando login/registo, 
na “Área de Cliente”. Anualmente no âmbito do processo de revisão de opções 
também será enviado um extrato. 

 
Enquadramento fiscal 
32. Qual o regime de tributação das minhas contribuições para o plano? 

Regime Fiscal 
São dedutíveis à coleta de IRS 20% das contribuições efetuadas no ano para Fundos 
de Pensões, tendo como limite máximo e escalões aplicáveis, os previstos no 
Orçamento Geral do Estado. 
Para efeitos de usufruição da dedução fiscal, as contribuições efetuadas devem estar 
sujeitas a um período mínimo de imobilização de cinco anos, exceto em caso de morte 
do sujeito passivo. Nos casos em que o prazo de imobilização exigido não for 
respeitado, as importâncias deduzidas acrescidas de 10% por cada ano decorrido 
deverão ser acrescidas à coleta do ano em que se verifica o reembolso.  
 

 
33. Sobre as contribuições da empresa, qual a tributação aplicável? 

As contribuições efetuadas pela empresa estão isentas de tributação em sede de IRS 
no ano em que são efetuadas. A tributação é diferida para o momento do 
recebimento/reembolso do benefício. 

 
34. Na reforma, quando reembolsar o plano, qual a tributação aplicável? 

Montantes decorrentes das contribuições efetuadas pelo participante: 
Reembolso em capital: Apenas os rendimentos são tributados à taxa de 8%.  
Reembolso em renda: 15% da renda é tributada como rendimento da categoria H.  
 
Montantes decorrentes das contribuições efetuadas pela empresa: 
Reembolso em capital: O valor das contribuições é considerado rendimento de categoria 
A. 
Os rendimentos são tributados na Categoria E de IRS, à taxa de 8%.   
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