
 

Associação Mutualista dos 
Trabalhadores da 
Solidariedade e Segurança Social 
 
Proteção Social Complementar desde 1999 

 

POUPANÇA REFORMA 

Preparar a reforma aos 55, 60 ou 65 anos desde €5,00/mês pode constituir uma enorme 

diferença num futuro incerto e sem grandes garantias de que o trabalho de uma vida vai ser 

devidamente recompensado. 

 
Objetivo 
Constituir uma conta poupança acumulada disponível a partir da idade escolhida pelo associado 
para a sua reforma: 55, 60 ou 65 anos de idade. Com uma taxa mínima de 2%/ano garantida 
acrescida de eventuais melhorias obtidas na gestão financeira da modalidade. 

 
Destinatários 
Todos os associados com idade inferior a 60 anos inclusive sendo que a subscrição não pode ser 
inferior a 5 anos completos. 
 
Valores a Subscrever 
Livre escolha do associado entre 5€ e 100€/mês, pagável durante o prazo estabelecido. 
 
Pagamento 
O valor acumulado até à idade escolhida será entregue ao associado que disporá dele 
livremente. 
Em caso de falecimento, incapacidade permanente ou doença grave do associado antes da idade 
escolhida para a reforma será entregue ao associado ou aos seus beneficiários o valor da conta 
poupança acumulada em 31 de Dezembro do ano anterior acrescida das quotas puras pagas no 
ano do acontecimento. 
Reembolso por solicitação direta do associado só poderá ser aceite após 24 meses da subscrição 
e neste caso o reembolso corresponderá a 95% do saldo da conta poupança acumulada até 31 
de Dezembro do ano anterior acrescido das quotas puras entregues no ano do pedido de 
reembolso. 
 
Montantes Mínimos a entregar 
Em tabelas próprias encontram-se os montantes mínimos a receber com base nos montantes 
mensais entregues e na idade de reforma escolhida pelo associado.  

 

As quotas da Modalidade são passiveis de beneficio fiscal, sendo dedutíveis à coleta em sede 
de IRS, nos termos e com os limites do art.º 16 n.º 3 e do art.º 21º n.º 2 do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais.  
 

Não dispensa consulta do Regulamento de Benefícios da MUSSOC. 


