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Estrutura Acionista 
 

Em 31 de dezembro de 2011 a estrutura acionista da Previsão era a seguinte:  

Portugal Telecom, SGPS, S.A. 82,05% 

Banco Santander Totta, S.A. 10,09 % 

Banco Comercial Português, S.A. 2,86 % 

Citibank International plc, Sucursal em Portugal 2,50 % 

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 2,50 % 
 

 

Principais Eventos  
 

Janeiro 
Redimensionamento da Sociedade no seguimento da transferência, no final de 2010, dos Fundos de 
Pensões da PT/CGA e Regulamentares da CPRM para o Estado Português. 
 
Fevereiro 
Realização de estudos de ALM para os Fundos de Pensões. 
 
Março 
Aprovação de novas Políticas de Investimento. 
Operação de rebalanceamento da estrutura de composição de ativos dos Fundos de Pensões para 
implementação das novas Políticas de Investimento. 
 
Abril 
Informação aos participantes sobre direitos em formação. 
 
Maio  
Substituição do ROC dos Fundos de Pensões. 
 
Agosto 
Alteração do Contrato Constitutivo do Fundo de Pensões Marconi. 
 
Setembro 
Aprovação de novo modelo de Controlo Interno e Gestão de Riscos, conforme a Norma Regulamentar 
n.º 8/2009-R, de 4 de junho. 
 
Novembro 
Aprovação do Plano/Orçamento da Sociedade para 2012. 
 
Dezembro 
Operação de rebalanceamento da estrutura de composição de ativos dos Fundos de Pensões do 2.º 
semestre de 2011. 
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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
 

 

Senhores Acionistas, 

 

Com a transferência para a Caixa Geral de Aposentações, no final de 2010, dos patrimónios dos 

Fundos de Pensões destinados a financiar responsabilidades regulamentares do Grupo PT, ficaram 

sob gestão da Previsão os Fundos de Pensões do Pessoal dos TLP, da TDP – Teledifusora de Portugal 

S.A. e o remanescente do Fundo de Pensões Marconi. 

 

Estes Fundos destinam-se a financiar responsabilidades com benefícios de reforma de natureza 

complementar dos trabalhadores da PT Comunicações oriundos das referidas empresas. No final de 

2011 abrangiam uma população de 13 mil indivíduos, dos quais 7 mil pensionistas, ascendendo o seu 

património, em 31 de dezembro de 2011, a €98,5 milhões. 

 

Durante este exercício, embora com especial incidência no primeiro semestre, foram desenvolvidos 

um conjunto de iniciativas para adaptação da estrutura organizativa e dimensão da Sociedade a este 

novo contexto, marcado pela redução significativa do volume de ativos sob gestão e, ainda, pela 

necessidade de reformular, por exigência regulamentar, o modelo de controlo interno que vinha 

sendo seguido. 

 

Neste âmbito, a Previsão aprovou e implementou um novo modelo de controlo interno e gestão de 

riscos no terceiro trimestre de 2011. O número de colaboradores foi ajustado a esta realidade, 

reduzindo-se para cerca de metade, tendo-se encontrado integração no seio do Grupo PT para a 

quase totalidade dos colaboradores excedentários. 

 

No que respeita à gestão dos Fundos, procedeu-se à aprovação e implementação de novas Políticas 

de Investimento, de menor risco, mais adequadas ao perfil e níveis de financiamento das 

responsabilidades dos Fundos Complementares, assentes numa filosofia e estratégia de investimento 

que privilegiam a diversificação e a liquidez. Os processos de rebalanceamento passaram a semestrais, 

quando antes eram trimestrais. 

 

O Comité de Investimentos manteve o seu papel no modelo de governance da Previsão, cujas 

estruturas não só se mantiveram como passaram a incluir ainda a função de Auditoria Interna e um 

Comité de Gestão de Riscos. 
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Em 2011 os Rendimentos Operacionais da Previsão (management fee) situaram-se em €250 milhares, 

face a €1 991 milhares em 2010 (uma redução de €1 741 milhares ou 87,4%), e os Gastos Operacionais 

foram de €870 milhares, menos 71,9% que no ano anterior, fruto do redimensionamento já 

mencionado. Excluindo Provisões e Amortizações, os Gastos Operacionais situaram-se em €1 001 

milhares, registando um decréscimo de 50,9%. O Resultado Líquido do exercício foi negativo em €451 

milhares. 

 

Por mais este exercício, agradeço aos membros dos Órgãos Sociais e aos Acionistas o seu apoio e 

confiança e agradeço em particular aos nossos colaboradores, pela sua contínua dedicação e 

profissionalismo, que aqui gostaria de realçar, em particular num momento difícil de mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Pacheco de Melo 

Presidente do Conselho de Administração 
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Relatório de Gestão 
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Enquadramento Macroeconómico 
 

 

O ano de 2011 ficou marcado pelo abrandamento da economia mundial e pelo aumento da dispersão 

dos ritmos de crescimento entre os vários blocos económicos e países, num ambiente de maior 

incerteza e agravamento de riscos sistémicos e geopolíticos. 

 

Nas principais economias desenvolvidas, em particular nos Estados Unidos e na Europa, mantiveram-

se as políticas de estímulo económico, com o objetivo de suster as pressões recessivas decorrentes do 

processo de desalavancagem financeira iniciado em 2008 e acomodar as fragilidades do setor 

financeiro, com repercussões em termos dos níveis de endividamento público e indução de fortes 

tensões nos mercados de capitais. 

 

Em 2011, o crescimento do PIB na Zona Euro ascendeu a 1,5%, com o segundo semestre do ano a 

registar uma clara tendência de abrandamento. A taxa de desemprego agravou-se ligeiramente para 

10,4% e a inflação anual subiu para 2,7%, face aos 1,6% registados em 2010, para o que terá 

contribuído a subida de preços nas commodities e o agravamento dos impostos indiretos associado ao 

esforço de consolidação orçamental nalguns países. Nos EUA, apesar dos incentivos monetários e 

fiscais sem precedentes, o crescimento do PIB terá passado de 3,0% em 2010 para cerca de 1,7% em 

2011, com o desemprego a diminuir ligeiramente para 9% e a taxa de inflação a subir para 3,2%, face 

aos 1,6% registados em 2010. 

 

A economia Japonesa, depois da recuperação registada no ano anterior e apesar da manutenção de 

políticas económicas altamente expansionistas, terá registado uma contração de cerca de 0,4% em 

2011, essencialmente devida aos efeitos do terramoto ocorrido em março.  

 

Num cenário de desaceleração do crescimento global, e consequente impacto nas trocas comerciais, 

as economias emergentes, em particular as asiáticas, mantiveram-se suportadas pelo crescimento da 

procura interna, nomeadamente por via das vendas a retalho e investimento industrial.  

 

A subida dos preços das matérias-primas ocorrida no primeiro semestre do ano, em especial do 

petróleo e dos produtos alimentares, em resultado da procura por parte dos países emergentes e das 

perturbações ao nível da oferta decorrentes da instabilidade político-social no mundo árabe, 

provocaram um aumento generalizado da inflação, com particular relevo nos países emergentes 

(5,4% na China e 6,6% no Brasil). 
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Perante as evidências de abrandamento da atividade económica e redução das pressões inflacionistas, 

surgiram os primeiros sinais de reversão da direção da política monetária nas economias emergentes, 

com o Brasil a inverter a tendência de subida da taxa de referência do banco central e a China a 

reduzir as taxas de reserva exigidas aos bancos.  

  

A China terminou o ano de 2011 com um crescimento do PIB na ordem dos 9,2%, inferior em cerca de 

1,2 pontos percentuais ao registado no ano anterior, enquanto no Brasil se estima um maior 

abrandamento, de 7,6% em 2010 para cerca de 3% em 2011. 

 

Indicadores Económicos Globais 

 EUA Zona Euro Japão China OECD 

Crescimento Real PIB 1,7% 1,5% -0,4% 9,2% 1,9% 

Inflação 3,2% 2,7% -0,3% 5,4% 2,5% 

Taxa de Desemprego 9,0% 10,4% 4,6% 4,1% 8,0% 

Fonte: OECD Statistics, ECB Monthly Bulletin, Bloomberg 

 

A política monetária nos mercados desenvolvidos manteve-se, pelo terceiro ano consecutivo, 

extremamente acomodatícia. Na área do euro, a taxa de juro aplicável às operações principais de 

refinanciamento e as taxas de facilidade permanente de absorção e de cedência de liquidez, depois 

dos aumentos verificados em junho e julho, regressaram aos mínimos do princípio do ano. Nos EUA, a 

Administração Central manteve também os custos de financiamento para as famílias e empresas em 

mínimos históricos.   

 

Adicionalmente, tem vindo a ser alargado o âmbito das medidas não convencionais de política 

monetária que, apesar de natureza temporária, continuaram a desempenhar um papel importante no 

financiamento da economia real, através do apoio ao financiamento do setor bancário. Nos Estados 

Unidos, para além da maior extensão das medidas de natureza monetária (quantitative easing), foi 

mantida uma política fiscal acomodatícia. 

 

Na Zona Euro, o ano de 2011 foi ainda caraterizado pelo agravamento da crise de dívida soberana, 

afetando em particular os países periféricos e com maiores níveis de endividamento, o que 

determinou a necessidade de implementação de programas de ajuda externa. A Grécia, Irlanda e 

Portugal negociaram planos de apoio financeiro com o Fundo Monetário Internacional, a União 

Europeia e o Banco Central Europeu, comprometendo-se a reforçar e acelerar o processo de 
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consolidação orçamental e implementar reformas estruturais, de forma a aumentar os níveis de 

competitividade futura.   

 

O impacto das medidas de austeridade no âmbito do processo de consolidação orçamental das 

economias mais frágeis e menos competitivas, em simultâneo com os cortes sucessivos nas notações 

de avaliação do risco de crédito por parte das principais agências de rating, agravaram as dificuldades 

de financiamento das economias e a discussão política sobre o projeto da Zona Euro, nomeadamente 

quanto à natureza das reformas estruturais a implementar. Em dezembro, os Chefes de Estado ou de 

Governo da área do euro alcançaram um acordo sobre um novo pacto orçamental, impondo regras de 

equilíbrio nos orçamentos gerais dos Estados, com aplicação de mecanismos de correção automática 

e uma coordenação reforçada das políticas económicas em áreas de interesse comum. 

 

As perspetivas económicas continuam sujeitas a um elevado grau de incerteza, perante a persistência 

de profundos desequilíbrios macroeconómicos e exposição a elevados riscos sistémicos e 

geopolíticos. Entre outros fatores de incerteza, destacam-se os eventuais impactos na economia real e 

risco de alastramento a outros países da crise soberana na Zona Euro, o défice comercial dos Estados 

Unidos e a necessidade de proceder a consolidação orçamental, o potencial abrandamento das 

economias emergentes, os riscos inerentes à condução das políticas económicas, num quadro de 

maior volatilidade e menor eficácia da política monetária, o aumento das tensões sociais e o risco 

geopolítico em torno do Irão, com repercussões no preço do petróleo e, consequentemente, na 

inflação. 

 

 

 

Mercados Financeiros 
 

 

A incerteza sobre as perspetivas de evolução das economias e a falta de confiança generalizada 

determinaram um comportamento dos mercados financeiros extremamente volátil em 2011, marcado 

por alterações constantes da perceção dos investidores face ao risco. 

 

Na maioria dos mercados acionistas, os ganhos obtidos em 2010 foram eliminados ao longo de 2011, 

com os índices dos mercados emergentes a registarem o pior comportamento: o MSCI AC Asia Pacific 

ex-Japan e o MSCI EM Latin America desvalorizaram 16,3% e 12,9%, respetivamente. Na Europa, o 

índice MSCI Europe caiu 12,2% enquanto que nos EUA, o S&P 500 fechou aos mesmos níveis do ano 

anterior. O índice nipónico, o Nikkei 225, apresentou uma queda de 17,3%, na sequência dos efeitos 

do terramoto ocorrido em março.  
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O setor financeiro foi o mais penalizado pela aversão dos investidores ao risco, dada a sua maior 

exposição a dívida soberana de países periféricos da Zona Euro e aos requisitos regulamentares 

introduzidos no setor, nomeadamente no que respeita ao reforço de rácios de capital. 

 

Indicadores de Mercados Financeiros 

 2010 2011 ∆% 

Brent Crude (USD/barril) 92,8 108,3 +16,7 

CRB Commodity Futures Index 629,5 563,0 -10,6 

Gold (USD/onça) 1 417,6 1 574,6 +11,1 

EUR/USD 1,3380 1,2948 -3,2 

USD/JPY 81,2 77,0 -5,2 

GBP/USD 1,5602 1,5538 -0,4 

Fonte: MSCI, Datastream, Morgan Stanley Research 

 

A evolução do preço das commodities em 2011 foi influenciada pelos impactos da redução da procura 

por parte dos Estados Unidos, Europa e China e pelas perturbações ao nível da oferta causadas pela 

instabilidade política no Médio Oriente. Assistiu-se a uma subida generalizada dos preços das 

commodities até ao final de abril, liderada pelo petróleo, seguindo-se uma queda a partir de maio, em 

resultado da deterioração da economia global e do agravamento da crise da dívida soberana 

europeia. Em termos anuais, as principais commodities a registar subidas significativas foram o 

petróleo e o ouro, com o preço do brent a subir cerca de 17% e o ouro a atingir o valor de 1 574,6 

dólares por onça no final do ano, a que corresponde uma valorização de 11%, mantendo assim a 

tendência de apreciação dos últimos anos. Os preços das matérias-primas não energéticas, 

nomeadamente as commodities agrícolas e os metais industriais registaram uma desaceleração 

acentuada, em particular a partir do 4º trimestre. 
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Indicadores de Mercados Financeiros 

 2010 2011 ∆ 

ECB Refi Rate 1,00% 1,00% 0 pb 

Euro 3 Month Rate 1,01% 1,36% +35 pb 

German 10 year Bond Yield 2,89% 1,83% -106 pb 

US Fed Funds Target Rate 0,25% 0,25% 0 pb 

US Treasury 3 Month Rate 0,12% 0,02% -10 pb  

US 10 year Bond Yield 3,30% 1,89% -141 pb 

S&P 500 Index Price 1 257,6 1 257,6 0,0% 

MSCI Europe Index Price 1 168,6 1 026,5 -12,2% 

Nikkei 225 Index Price 10 228,9 8 455,4 -17,3% 

MSCI AC Pacific ex-Japan Index Price (local) 460,7 385,5 -16,3% 

MSCI EM Latin America Price (local) 7 877 765 6 862 295 -12,9% 

Fonte: MSCI, Datastream, Morgan Stanley Research, JP Morgan, DataQuery 

 

Neste clima de grande aversão ao risco, as taxas de juro de longo prazo nos Estados Unidos e na 

Alemanha voltaram a atingir mínimos sucessivos em 2011, com as yields do US Treasury e do Bund a 

10 anos a terminarem o ano com valores na casa dos 1,9% e 1,8%, respetivamente. Na Europa, 

registou-se um alargamento dos spreads de crédito da dívida de países periféricos europeus face aos 

Bunds com a mesma maturidade, refletindo as tensões associadas à crise da dívida soberana da Zona 

Euro. A yield das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos alargou significativamente o seu 

spread face ao Bund alemão, tendo terminado o ano em cerca de 1 100 pontos base, a que 

corresponde uma yield de 12,8%. Portugal, tal como os restantes países da Zona Euro que recorreram 

a pacotes de ajuda externa, deixaram de emitir dívida de longo prazo no mercado, tendo apenas 

recorrido a operações de financiamento de curto prazo no mercado (emissão de Bilhetes do Tesouro) 

para fazer face a necessidades de tesouraria. 

 

Nos mercados de dívida corporate, após alguma compressão de spreads de crédito durante o primeiro 

semestre, voltou a assistir-se a novo alargamento, em particular a partir do mês de agosto, o que 

determinou uma subida de spreads de cerca de 80 pontos base ao longo do ano, tomando por 

referência o mercado de dívida corporate de todos os setores dos Estado Unidos. Na Europa, este 

movimento foi mais acentuado, tendo-se registado um alargamento de 160 pontos base nos spreads 

da dívida corporate, muito devido ao setor financeiro. 
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Os mercados cambiais foram também afetados por períodos de elevada instabilidade no decurso de 

2011, refletindo um ano atípico no que se refere ao elevado número de intervenções governamentais 

e de alterações de política monetária que provocaram reversões bruscas nas várias divisas. Em termos 

anuais, no entanto, as valorizações relativas não foram significativas, com a maioria das moedas a 

desvalorizar-se face ao dólar, destacando-se o euro que registou uma descida de 3,2%. Apesar do 

terramoto e de duas intervenções do Banco do Japão, o iene foi das divisas que mais se apreciou, 

tendo subido cerca de 5% face ao dólar em 2011. O franco suíço terminou o ano com o seu valor 

praticamente inalterado face ao ano anterior, tendo, contudo, atingido uma valorização superior a 

20% face ao euro e ao dólar no início de agosto, que obrigou à intervenção do banco central da Suíça 

para conter a sua valorização. 

 

 

 

Mercado de Fundos de Pensões 
 

 

Em Portugal os primeiros fundos de pensões surgiram em 1987, após a criação de um enquadramento 

legal adequado e a implementação de um regime fiscal fortemente incentivador. 

 

Considerava-se, então, que a criação de fundos de pensões constituía, nos países de organização 

social mais avançada, uma das formas de segurança social privada que melhor respondia às 

necessidades de proteção dos cidadãos na velhice. Foi neste contexto que nos primeiros dois anos 

(1987 e 1988) surgiram em Portugal 149 fundos de pensões. 

 

Cerca de 10 anos volvidos, este mercado já representava 13% do PIB, abrangia um universo de 

aproximadamente 300 mil participantes, correspondente a 5% da população ativa, e pagava pensões 

a mais de 90 000 beneficiários. 

 

Contudo, o seu crescimento resultou fundamentalmente das contribuições das instituições de crédito 

e das empresas de correios e telecomunicações, que tinham planos de pensões específicos, e de um 

conjunto de outras empresas oriundas do setor público, cujos planos de benefícios resultaram de 

acordos de contratação coletiva celebrados enquanto entidades que integravam o perímetro do setor 

empresarial do Estado.  

 

Desde 1996, foram transferidos para a esfera do Estado 11 fundos de pensões fechados, incluindo os 

do setor bancário em 2011, o que tem vindo a transformar, de forma relevante, o mercado nacional de 

fundos de pensões, nomeadamente no que respeita à sua estrutura e grau de concentração. 
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No final de 2011 operavam no mercado português 23 entidades, 11 sociedades gestoras de fundos de 

pensões e 12 empresas de seguros, sendo de salientar a fusão por incorporação da BPI Pensões na BPI 

Vida e Pensões, responsável pelo crescimento do volume de ativos sob gestão das empresas de 

seguros, que passou de €447 milhões em 31 de dezembro de 2010 para €2 010 milhões em 31 de 

dezembro de 2011. 

 

No mesmo período os montantes sob gestão decresceram 32,9%, situação que resulta da transmissão 

parcial para o Estado da titularidade do património dos fundos de pensões do setor bancário, assim 

como a redução do número de fundos a operar no mercado. 

 

Em 31 de dezembro de 2011, a Previsão com uma quota de mercado de 0,7% (0,8% considerando o 

universo das sociedades gestoras de fundos de pensões), ocupava a 12.ª posição no ranking nacional, 

em termos de volume de ativos sob gestão. 

 

As preocupações crescentes em torno da sustentabilidade do sistema público português de pensões, 

assente num mecanismo de repartição fortemente ameaçado pela estrutura etária da população, irá 

certamente no futuro impulsionar o mercado de fundos de pensões abertos, desde que sejam criadas 

condições fiscais mais favoráveis. 

 

 

 

Envolvente Regulamentar 
 

 

Após a crise financeira de 2008, que veio introduzir uma pressão acrescida para maior regulamentação 

dos mercados financeiros, a crise da dívida pública europeia, cujos sinais mais visíveis surgiram em 

meados de 2010, com implicações devastadoras no sistema económico e social europeu, não colocou 

em causa o modelo de regulação que tinha vindo a ser prosseguido na área dos fundos de pensões. 

 

No que respeita ao modelo de regulação nacional na área dos fundos de pensões, depois da definição 

dos princípios gerais aplicáveis ao desenvolvimento dos sistemas de gestão de riscos e de controlo 

interno, através da Norma Regulamentar n.º 8/2009, de 4 de junho, o Instituto de Seguros de Portugal 

emitiu a Circular n.º 1/2011, de 17 de março, que estabeleceu, em pormenor, um conjunto de 

princípios operacionais e orientações relativamente aos riscos a que as entidades gestoras e os fundos 

de pensões estão sujeitos. 
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Em 2011, a Previsão deu particular atenção ao desenvolvimento do seu modelo de controlo interno e 

gestão de riscos, beneficiando do efeito clarificador da referida circular, quer em termos dos conceitos 

quer também no que respeita ao alcance do objetivo do regulador, tendo-se elaborado um manual de 

gestão de riscos e revisto o manual de controlo interno, que vieram a ser aprovados e implementados 

no final do terceiro trimestre de 2011. 

 

Adicionalmente, o ISP emitiu, entre outra, regulação sobre a remuneração dos membros que integram 

júris ou comissões técnicas no âmbito do setor segurador e de fundos de pensões (Norma n.º 7/2011, 

de 8 de setembro), sobre os princípios e regras aplicáveis à codificação de ativos (Norma n.º 1/2011, de 

31 de março), e procedeu à alteração do regime prudencial aplicável às sociedades gestoras de fundos 

de pensões. 

 

 

 

Relações Associativas 
 

 

Prosseguiu a colaboração com a APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões 

e Patrimónios, através da representação na Comissão Consultiva dos Fundos de Pensões. 

 

Foram acompanhadas diversas iniciativas, nomeadamente as relacionadas com a análise do 

Orçamento do Estado para o ano 2012, a transferência dos Fundos de Pensões da Banca para a 

Segurança Social e diversas ações de formação sobre gestão de riscos e controlo interno. 

 

 

 

Políticas de Investimento 
 

 

Com a transferência para a Caixa Geral de Aposentações, no final de 2010, das responsabilidades e 

ativos dos planos de pensões regulamentares, foi decidido rever as Políticas de Investimento dos 

Fundos de Pensões complementares mantidos na esfera do Grupo PT. 

 

Face aos resultados obtidos nos estudos de avaliação conjunta de ativos e responsabilidades e aos 

bons níveis de financiamento dos planos de benefícios, optou-se pela adoção de uma estratégia de 

investimento de longo prazo mais conservadora, por via da redução da exposição agregada a ativos 
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de risco, pela inibição da gestão tática do asset allocation e por processos de rebalanceamento 

semestrais.   

A par destas alterações, foram mantidas as orientações genéricas de Política de Investimento e do 

modelo de gestão então em vigor: 

• Objetivo de investimento orientado para o crescimento do capital investido numa perspetiva de 

médio/longo prazo, através da diversificação da carteira e preservação de elevados graus de 

liquidez dos ativos; 

• Estratégia de investimento de longo prazo assente na implementação de uma estrutura de 

composição dos ativos com um perfil de risco considerado adequado pelo Associado, com base 

em estudos de gestão conjunta de ativos e responsabilidades desenvolvidos para o efeito; 

• Modelo de investimento disciplinado, baseado em procedimentos sistematizados de gestão da 

estrutura da composição dos ativos (agora com frequência semestral) e de cobertura da exposição 

cambial; 

• Possibilidade de ativar casuisticamente mecanismos de proteção de risco, com o objetivo de 

assegurar a preservação do capital em ambientes de mercado extremamente adversos;  

• Outsourcing da gestão dos ativos, através da participação em veículos de investimento de 

gestores de primeira linha, em regime de gestão ativa ou passiva, numa perspetiva especializada 

por classes de ativos e zonas geográficas; 

• Otimização dos custos de gestão, através da incorporação de veículos de investimento eficientes 

do ponto de vista do custo, bem como de uma política negocial permanente e agressiva; 

• Processo de investimento e atividade de gestão de acordo com as best practices internacionais, 

nomeadamente quanto à transparência, integridade, gestão de riscos e procedimentos de 

execução e controlo interno; 

• Custódia dos ativos dos Fundos passíveis de registo ou depósito concentrada num único 

custodiante global de primeira linha. 

 

 

 

Atividade de Gestão dos Fundos 
 

 

Durante o ano de 2011, a atividade de gestão dos Fundos de Pensões desenvolveu-se no quadro das 

orientações estratégicas previstas nas Políticas de Investimento em vigor. 

 

No mês de março, com a aprovação pelo Associado das novas linhas de orientação de Política de 

Investimentos, conforme recomendação do Comité de Investimentos, foi executada uma operação de 
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rebalanceamento das carteiras de ativos para implementação da nova estrutura de composição dos 

ativos e da estratégia de cobertura de risco cambial. Adicionalmente, foi dado início à reestruturação 

da componente de Obrigações Governamentais, através do ajustamento da exposição a dívida 

pública doméstica, que passou a ser contabilizada a custo amortizado.  

 

Tendo presente a pouca materialidade dos desvios à estrutura de composição dos ativos constante 

das Políticas de Investimento, optou-se por não realizar a operação de rebalanceamento prevista para 

o final do primeiro semestre. 

 

Prosseguiu-se a estratégia de cobertura de risco cambial, a qual, face ao decréscimo da exposição a 

activos não denominados em euros subjacente à nova estrutura de composição recomendada, e 

consequente redução da exposição cambial, se consubstanciou na cobertura exclusiva do dólar 

americano. 

 

No terceiro trimestre do ano, foi necessário proceder a operações de reforço das disponibilidades dos 

Fundos, através da alienação de ativos nas classes com maior nível de sobre-exposição relativamente 

à estrutura recomendada, para satisfação de pagamentos de pensões e liquidação de resultados dos 

contratos de forward cambial com vencimento no final de setembro. 

 

Ao longo do ano, foram realizadas chamadas de capital num fundo de private equity em carteira. 

 

Na classe de Retorno Absoluto, procedeu-se, em dezembro, ao resgate total das posições detidas em 

currency funds por se considerar que as respetivas estratégias, com uma forte componente 

quantitativa e alavancagem financeira, não ofereciam um perfil de risco/retorno atrativo no atual 

enquadramento de mercado. Foi ainda decidido manter o contravalor investido em aplicações de 

curto prazo enquanto não fosse concluído o processo de seleção de novos veículos de investimento, 

cujas estratégias deverão permitir respeitar os objetivos e restrições de liquidez, transparência e 

capacidade de geração de retorno. 

 

Ainda no mês de dezembro, procedeu-se, em conformidade com as linhas de orientação de Política 

de Investimento, ao rebalanceamento global das carteiras de investimento dos Fundos de Pensões, de 

forma a atingir a estrutura de composição de ativos recomendada, com exceção da classe de Retorno 

Absoluto, cuja sub-exposição foi compensada na classe de Liquidez. 
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Organização e Recursos Humanos 
 

 

No âmbito do processo de redimensionamento e de revisão do modelo de negócio, procurou-se 

adequar a estrutura organizacional à dimensão, natureza e complexidade da operação e dos riscos 

assumidos, garantindo-se adequados níveis de responsabilidade e segregação de funções. 

 

Em simultâneo, na reorganização efetuada teve-se em consideração a necessidade de adequar a 

estrutura organizacional à Norma Regulamentar n.º 8/2009, de 4 de junho, relativa à gestão de risco e 

controlo interno. 

 

Neste âmbito, introduziu-se no sistema de governance que tem vindo a ser preconizado desde o 

exercício de 2005, a função de Auditora Interna e um Comité de Gestão de Riscos, com reporte direto 

ao Conselho de Administração, e que terá por objetivo efetuar recomendações sobre a adequação das 

políticas de gestão de riscos. 

 

Mantiveram-se as restantes estruturas de governo da Sociedade, as quais comportam a existência de 

um Conselho de Administração composto por seis membros, dos quais um com funções de 

Administrador Delegado, um Comité de Investimentos, presidido pelo Presidente da Comissão de 

Auditoria do Grupo PT e que também integra membros do Conselho de Administração do Grupo 

Associado, considerados independentes, um Conselho Fiscal, um atuário independente, para além, 

naturalmente, do ROC de cada um dos Fundos de Pensões e das respetivas Comissões de 

Acompanhamento dos Planos de Pensões. 

 

Ao nível operacional, procurou-se ajustar a organização ao nível de serviço prestado, repartindo a 

atividade desenvolvida por três grandes áreas funcionais: os investimentos, o planeamento e controlo, 

que simultaneamente passou a assegurar a função de controlo interno e gestão de riscos, e a gestão 

da carteira, contabilidade, tesouraria e sistemas de informação. 

 

Em dezembro de 2011 encontravam-se ao serviço 8 colaboradores, menos 6 do que no final do 

exercício anterior, com a seguinte repartição funcional: 2 nos investimentos, 2 no planeamento e 

controlo de gestão, 2 na gestão de carteira e sistemas de informação e igual número no apoio à 

gestão. 
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Comunicação 
 

 

A Previsão tem utilizado o seu website como principal instrumento de comunicação com o exterior, 

reunindo aí, para além da informação exigível em termos regulamentares, informação sobre a 

Sociedade e os Fundos de Pensões sob sua gestão. 

 

Por outro lado, têm sido disponibilizadas regularmente às Comissões de Acompanhamento dos 

Planos de Pensões todas as informações previstas na regulamentação em vigor e ainda informação 

adicional que permita um melhor acompanhamento da gestão dos Fundos de Pensões, para além da 

relativa à evolução da carteira de ativos e respetiva rendibilidade. 

 

Foram, ainda, prestadas as informações anuais aos participantes, incluindo as relativas aos seus 

direitos em formação, em cumprimento do artigo 60.º do Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de Janeiro. 

 

 

 

Análise Económica e Financeira 
 

 

Os Rendimentos Operacionais da Previsão foram de €250 milhares em 2011, inferiores em €1 741 

milhares aos do exercício anterior, representando um decréscimo de cerca de 87,4% da management 

fee suportada pela PT Comunicações, S.A., na qualidade de Associado dos Fundos de Pensões, em 

consequência da redução significativa do volume de ativos sob gestão. 

 

Unidade:  mil euros 

RUBRICAS 2009 2010 2011 

Prestações de Serviços 1 910 1 991 250 

TOTAL 1 910 1 991 250 

 

No final do ano, os Gastos Operacionais foram de €870 milhares, menos €2 224 milhares (ou 71,9%) 

que os do exercício anterior, em resultado, no essencial, de reduções de €676 milhares (ou 67,6%) nos 

Fornecimentos e Serviços Externos, de €366 milhares (ou 35,6%) nos Gastos com o Pessoal e, ainda, do 

efeito da reversão de €200 milhares na Provisão constituída no exercício anterior para fazer face a 

encargos decorrentes da reorganização e redimensionamento da atividade da Empresa, entretanto 

concluída com custos inferiores aos inicialmente previstos. 
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Excluindo Provisões e Amortizações, os Gastos foram de €1 001 milhares, menos €1 039 milhares (ou 

50,9%) que os do exercício anterior. 

 

Unidade:  mil euros 

RUBRICAS 2009 2010 2011 

Fornecimentos e Serviços Externos 1 039 1 000 324 

Gastos com o Pessoal 991 1 027 661 

Amortizações 51 82 69 

Provisões - 972 -200 

Outros Gastos 10 13 16 

TOTAL 2 091 3 094 870 

 

Em 2011 o Resultado Líquido situou-se em €(451) milhares e os Resultados Operacionais foram de 

€(598) milhares. Os Rendimentos Líquidos de Financiamento alcançados, no valor de €148 milhares, 

foram superiores aos do exercício anterior em €58 milhares (ou 64,4%), fruto do acréscimo das taxas 

de juro, e contribuíram para atenuar o valor negativo do Resultado Líquido. 

 

Unidade:  mil euros 

RUBRICAS 2009 2010 2011 

Resultados Operacionais -85 -1 073 -598 

Rendimentos (Gastos) de 

Financiamento 
95 90 148 

Resultados Correntes 10 -983 -450 

Resultado Líquido do Exercício 3 -1 011 -451 

Meios Libertos -96 -19 -729 
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Em 31 de dezembro de 2011 os Capitais Próprios ascendiam a €2 769 milhares, inferiores em €450 

milhares (ou 14,0%) aos registados no exercício anterior, e o Capital Social manteve-se em €2 947 

milhares. 

 

Unidade:  mil euros 

RUBRICAS 2009 2010 2011 

Capital Social 2 947 2 947 2 947 

Reservas 1 080 1 081 1 079 

Resultados Transitados 200 202 -806 

Resultado Líquido 3 -1 011 -451 

TOTAL 4 230 3 219 2 769 

 

Este volume de capitais respeita as disposições legais e normas regulamentares em vigor. A Margem 

de Solvência da Sociedade Gestora encontra-se compatível com o montante dos Fundos de Pensões 

geridos em 31 de dezembro de 2011, em conformidade com o disposto no art.º 46.º do Decreto-Lei n.º 

12/2006, de 20 de janeiro. 

 

Os indicadores chave da Sociedade registaram acréscimos nos níveis de Solvabilidade, Autonomia 

Financeira e Rendibilidade dos Capitais Próprios, uma vez que a redução de 14% nos Capitais Próprios 

foi inferior à registada no Passivo Total (36%), no Ativo Líquido (21%) e no Resultado Líquido (55%). 

 

RUBRICAS 2009 2010 2011 

Taxa de cobertura da Margem de Solvência 1,62 4,02 3,65 

Solvabilidade 5,54 1,97 2,66 

Autonomia Financeira 0,85 0,66 0,73 

Rendibilidade do Capital Próprio 0,00 -0,31 -0,16 

Notas: 
 Taxa de Cobertura da Margem de Solvência = Elementos constitutivos da Margem de Solvência / 

Montante Total da Margem a constituir  
 Solvabilidade = Capital Próprio / Passivo Total 
 Autonomia Financeira = Capital Próprio / Ativo Líquido 
 Rendibilidade Capital Próprio = Resultados Líquidos / Capital Próprio 
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Principais Riscos e Incertezas 
 

 

Em 2011 implementaram-se novas Políticas de Investimento, tendo-se adotado uma estratégia de 

asset allocation mais conservadora e de menor risco. 

 

A par da monitorização do value at risk (VaR de financiamento), no âmbito do novo modelo 

organizativo foi implementado um sistema de gestão de riscos, corporizado num manual, que tem 

por objetivo estabelecer uma estratégia geral e políticas para uma adequada gestão dos riscos que se 

consideram com impacto quer na atividade da Sociedade (risco operacional, estratégico e de 

reputação), quer na gestão dos Fundos (riscos de mercado, de crédito, de concentração, de liquidez e 

riscos específicos dos planos de pensões). 

 

Efetivamente, as políticas de gestão de riscos foram estabelecidas tomando em consideração o 

modelo de negócio e a estratégia a prosseguir pela Previsão, os tipos de planos de pensões e o seu 

grau de financiamento, definindo-se níveis de tolerância exigentes, a partir dos quais se torna 

necessário tomar medidas para a sua mitigação. 

 

Por outro lado, serão anualmente realizados estudos de Asset/Liability Modelling para avaliar a 

adequação do asset allocation previamente definido nas Políticas de Investimento, estabelecido de 

acordo com o nível de risco que o Associado aceitou tomar, e sujeito aos ajustamentos que se venham 

a revelar necessários. 

 

O novo modelo de controlo interno irá também mitigar, à priori, o risco operacional na gestão da 

Sociedade e dos Fundos de Pensões, a que acrescem os métodos e técnicas de seleção e transação de 

instrumentos de investimento, de valorização dos títulos e dos sistemas de compliance e reporting. 

 

Visando minimizar o risco operacional, tem sido dada particular atenção ao processo de valorização e 

controlo dos ativos elementares, depositados no custodiante e valorizados diariamente, a par de 

processos de validação semanal e mensal do reporting dos gestores, cristalizados nos sistemas de 

reporting de gestão internos (numa base diária, semanal e mensal), atividades críticas no actual 

contexto dos mercados financeiros. 

 

Não obstante a redução da sua dimensão, a Previsão dispõe pois de um modelo de governance, 

cumprindo as disposições regulamentares de gestão de riscos e controlo interno e ainda o normativo 

e as melhores práticas, nomeadamente as relativas às Comissões de Acompanhamento dos Planos de 

Pensões, Revisores Oficiais de Contas, segregação de funções, manuais de procedimentos e reporting. 
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O sistema de fiscalização em prática comporta para além do Conselho Fiscal, um conceituado Auditor 

Externo e um Revisor Oficial de Contas para os Fundos de Pensões, a que acresce a sujeição a 

auditorias realizadas pelo Grupo Associado no âmbito do Sarbanes-Oxley Act. 

 

 

 

Perspetivas  
 

 

Nos próximos exercícios será dada prioridade ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos novos 

mecanismos de gestão de riscos e controlo interno e à consolidação do modelo organizacional 

subjacente. 

 

No que respeita à gestão dos Fundos, para além do controlo dos riscos de investimento e da análise 

do asset allocation face às responsabilidades em financiamento, continuar-se-á a zelar, como até aqui, 

pelo cumprimento integral das orientações das Políticas de Investimento, através dos processos de 

rebalanceamento, da aplicação das contribuições do Associado e da contínua monitorização dos 

veículos de investimento.  

 

As Políticas de Investimento, dando particular ênfase à diversificação e liquidez da carteira de ativos, 

permitirão também mitigar à priori o risco de mercado assumido. 

 

A Previsão irá também prosseguir com as políticas de otimização dos custos de gestão dos Fundos e 

de funcionamento da Sociedade Gestora. 
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Proposta de Aplicação de Resultados 
 

 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, propõe-se que o Resultado Líquido do exercício findo 

em 31 de dezembro de 2011, no valor negativo de €450 947,51, seja transferido para a conta de 

Resultados Transitados. 

 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2012 

 
 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Luis Pacheco de Melo – Presidente 

 

 

Francisco Nunes – Administrador 

 

 

Carlos Moreira da Cruz – Administrador 

 

 

Pedro Guterres - Administrador 

 

 

Bruno Saldanha – Administrador 

 

 

Vítor Sequeira – Administrador Delegado 
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Demonstrações Financeiras 
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euros

Notas 2011 2010

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 6 87.619 123.813 
Propriedades de investimento 7 358.634 367.758 
Total do ativo não corrente 446.253 491.571
Ativo corrente

Clientes 9 e 11.1 60.342 316.473 
Clientes por acréscimos de rendimentos 11.1 152.548 159.777 
Adiantamentos a fornecedores 10 10 
Estado e outros entes públicos 10 37.290 4.621 
Outras contas a receber 11 39.320 7.050 
Diferimentos 12 533 35.685 
Caixa e depósitos bancários 4.c) 3.074.001 3.835.330 
Total do ativo corrente 3.364.044 4.358.946
Total do ativo 3.810.297 4.850.517

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 13 2.947.000 2.947.000 

Reserva legal 13 282.805 282.805 

Outras reservas 13 708.314 708.314 

Resultados transitados 13 (806.367) 201.813 

Excedentes de revalorização 13 87.928 90.074 

Resultado líquido 13 (450.948) (1.010.580)
Total do capital próprio 2.768.732 3.219.426

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 14 40.057 45.035 

Passivos por impostos diferidos 8 6.870 7.124 
Total do passivo não corrente 46.927 52.159

Passivo corrente

Provisões 15 638.618 972.063 

Financiamentos obtidos 14 37.790 37.970 

Fornecedores 84.784 138.102 

Fornecedores de investimento - 800 

Credores por acréscimos de gastos 16 161.997 333.132 

Estado e outros entes públicos 10 34.727 31.401 

Outras contas a pagar 11 36.722 65.464 
Total do passivo corrente 994.638 1.578.932
Total do passivo 1.041.565 1.631.091
Total do capital próprio e do passivo 3.810.297 4.850.517

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
FUNDOS DE PENSÕES 24 98.480.547 109.335.604 
GESTÃO DE FUNDOS DE PENSÕES 24 98.480.547 109.335.604 

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

PREVISÃO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.

BALANÇOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

As notas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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euros

Notas 2011 2010

Serviços prestados 17 250.000 1.990.814 

Marketing e publicidade (170) (336)

Fornecimentos e serviços externos 18 (323.525) (999.605)

Gastos com o pessoal 19 (660.827) (1.026.513)

Impostos indiretos e taxas (2.762) (1.646)

Provisões (aumentos)/reduções 15 200.000 (972.063)

Outros rendimentos e ganhos 20 21.359 30.092 

Outros gastos e perdas (13.350) (11.632)
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS (529.275) (990.889)

(Gastos)/reversões de depreciação e de amortização 21 (69.071) (82.143)
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS) (598.346) (1.073.032)

Juros e rendimentos similares obtidos 22 154.833 95.879 

Juros e gastos similares suportados 22 (6.634) (5.541)
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (450.147) (982.694)

Imposto sobre o rendimento 8 (801) (27.886)
RESULTADO LÍQUIDO (450.948) (1.010.580)

Resultado líquido por ação básico 23 -0,64 -1,44

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

PREVISÃO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

As notas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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euros

Notas
Capital 

realizado
Reserva   

legal
Outras 

reservas
Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Resultado 
líquido

Total do 
capital 
próprio

Posição em 31 de dezembro de 2009 A 2.947.000 282.494 705.514 199.413 92.220 3.111 4.229.752

Alterações:

Ajustamentos por impostos diferidos - - - - 254 - 254

Realização de excedentes de revalorização - - - 2.400 (2.400) - - 

B - - - 2.400 (2.146) - 254

Resultado líquido C (1.010.580) (1.010.580)

Resultado integral B+C (1.010.326)

Operações com detentores de capital

Aplicação de resultados 13.5 - 311 2.800 - - (3.111) - 

D - 311 2.800 - - (3.111) - 

Posição em 31 de dezembro de 2010 E=A+B+C+D 2.947.000 282.805 708.314 201.813 90.074 (1.010.580) 3.219.426

Alterações:

Ajustamentos por impostos diferidos - - - - 254 - 254

Realização de excedentes de revalorização - - - 2.400 (2.400) - - 

F - - - 2.400 (2.146) - 254

Resultado líquido G (450.948) (450.948)

Resultado integral F+G (450.694)

Operações com detentores de capital

Aplicação de resultados 13.5 - - - (1.010.580) - 1.010.580 - 
H - - - (1.010.580) - 1.010.580 - 

Posição em 31 de dezembro de 2011 E+F+G+H 2.947.000 282.805 708.314 (806.367) 87.928 (450.948) 2.768.732

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

PREVISÃO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

As notas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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euros

Notas 2011 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 552.401 1.906.390 

Pagamentos a fornecedores (494.963) (798.445)

Pagamentos ao pessoal (756.185) (1.131.577)

Caixa gerada pelas operações (698.747) (23.632)

Recebimentos (pagamentos) do imposto sobre o rendimento 4.(a) (19.960) 20.826 

Outros recebimentos (pagamentos) (162.308) (212.054)

Fluxos das atividades operacionais (1) (881.015) (214.860)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares 150.674 92.870 

Investimentos financeiros 15.750 22.748 

Ativos fixos tangíveis 7.653 60 

174.077 115.678 

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (1.764) (43.414)

(1.764) (43.414)

Fluxos das atividades de investimento (2) 172.313 72.264

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 4.(b) (47.055) (48.753)

Juros e gastos  similares (5.572) (6.413)

(52.627) (55.166)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (52.627) (55.166)

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (761.329) (197.762)

Caixa e seus equivalentes no início do período 3.835.330 4.033.092 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.(c) 3.074.001 3.835.330

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

PREVISÃO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

As notas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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Previsão, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.  

Anexo às Demonstrações Financeiras 

Em 31 de dezembro de 2011 

(Montantes expressos em euros) 

 

1. Nota introdutória 

A PREVISÃO - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (adiante Empresa ou Previsão) foi constituída em 27 de outubro 

de 1988 e tem por objeto a gestão de Fundos de Pensões. A Empresa está integrada no Grupo Portugal Telecom (Grupo PT), 

sendo participada maioritariamente pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Portugal Telecom”). 

De acordo com o regime jurídico aplicável às sociedades gestoras de fundos de pensões, a Previsão encontra-se sujeita à 

supervisão do Instituto de Seguros de Portugal (ISP). 

Em 31 de dezembro de 2011, a Empresa é responsável pela gestão dos seguintes Fundos de Pensões:  

• Fundo de Pensões do Pessoal dos TLP; 

• Fundo de Pensões da TDP – Teledifusora de Portugal, S.A.; e 

• Fundo de Pensões Marconi. 

O Associado dos Fundos acima mencionados é a PT Comunicações, S.A. (PTC) com quem a entidade estabeleceu contratos 

de gestão. A PTC é integralmente detida pela PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”), uma sociedade do Grupo PT. 

A operação de transferência para a esfera do Estado das responsabilidades e correspondentes valores dos ativos afetos aos 

Planos de Pensões Regulamentares do Grupo PT, realizada no final do exercício de 2010, deu origem a reduções no volume 

da carteira de ativos sob gestão e consequentemente no nível de atividade da empresa. Por este motivo, e em consequência 

das alterações ocorridas na empresa ao nível da sua estrutura e atividade desenvolvida, os valores do corrente ano 

evidenciados nas rubricas da demonstração dos resultados, nomeadamente nos serviços prestados, fornecimentos e serviços 

externos e gastos com o pessoal não são totalmente comparáveis com os apurados em 2010. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições legais em vigor em Portugal, vertidas no 

Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”), e de acordo com a 

estrutura conceptual, Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) e Normas Interpretativas consignadas, 

respetivamente, nos Avisos 15652/2009, 15653/2009 e 15655/2009, da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças,  de 07 de 

setembro. 

Conforme previsto no Anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, a Empresa aplica supletivamente as Normas Internacionais de 

Contabilidade e de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”) e as respetivas interpretações (“SIC/IFRIC”) do IASB, de forma a colmatar 

lacunas ou omissões relativas a aspetos específicos de algumas transações ou situações particulares não previstas no SNC. 

 

3. Principais políticas contabilísticas, julgamentos e estimativas 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações. As principais 

políticas contabilísticas adotadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo e foram 

consistentemente aplicadas, salvo indicação em contrário. 

 

3.1. Ativos fixos tangíveis 
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Os ativos fixos tangíveis que não sejam terrenos e edifícios são registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o 

custo de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis à colocação dos ativos na localização e condição necessárias 

para operarem da forma pretendida. 

Os gastos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do ativo somente quando é provável que benefícios 

económicos futuros fluam para a Empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção e 

reparação não suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros são reconhecidos como um gasto no período em que são 

incorridos. 

Os aumentos resultantes de revalorizações são registados no capital próprio na rubrica “Excedentes de revalorização”, 

excepto se reverter um decréscimo previamente reconhecido em resultados. As diminuições resultantes das revalorizações 

são registadas diretamente na rubrica “Excedentes de revalorização” até ao limite de qualquer saldo credor do excedente de 

revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor é reconhecido em 

resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio 

associado ao ativo é transferido para resultados transitados. Anualmente, os excedentes de revalorização vão sendo 

transferidos para resultados transitados na mesma proporção em que os correspondentes ativos são depreciados. 

Com exceção dos terrenos que não são depreciados, a depreciação dos demais ativos fixos tangíveis é reconhecida, após o 

momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, com 

imputação duodecimal. As taxas anuais aplicadas refletem a vida útil estimada para cada classe de bens, como segue: 

 

 

 

A vida útil e o método de amortização são revistos regularmente, sendo o efeito de alguma alteração a estas estimativas 

reconhecido de forma prospetiva na demonstração dos resultados. 

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o montante recebido e a 

quantia escriturada do ativo, e são reconhecidos na demonstração dos resultados. 

 

3.2. Locações 

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos para o locatário 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse dos ativos correspondentes. Os restantes contratos de 

locação são classificados como locações operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da 

forma do contrato. 

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são 

registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da 

locação. As rendas incluem o gasto financeiro e a amortização do capital, sendo que os gastos financeiros são imputados de 

acordo com uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente da responsabilidade. 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto numa base linear durante o 

período da locação. 

 

3.3. Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem essencialmente imóveis detidos para auferir rendimento ou valorização do 

capital, ou ambos, e não para utilização no decurso da atividade corrente dos negócios da Empresa. 

As propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição acrescido das despesas de compra e registo de 

propriedade, deduzidos de amortizações acumuladas e de perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. Os custos 

Classe de ativo Anos de vida útil

Equipamento de transporte 4
Equipamento administrativo 1-10
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incorridos (manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades), a par dos rendimentos e rendas obtidos com 

propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem. 

As propriedades de investimentos são amortizadas durante o período de vida útil expectável, de acordo com o método de 

amortização linear. As taxas de depreciação correspondem globalmente às vidas úteis estimadas descriminadas atrás. 

 

3.4. Regime do acréscimo 

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, pelo qual os 

rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados ou incorridos, independentemente do momento em que 

são recebidos ou pagos, respetivamente. 

 

3.5. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos, os quais são 

registados em resultados salvo quando se relacionam com itens registados diretamente no capital próprio, situação em que 

são igualmente registados no capital próprio. 

A estimativa de imposto sobre o rendimento é efetuada com base na estimativa da matéria coletável em sede de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”). 

O imposto sobre o rendimento do exercício registado nas demonstrações financeiras é apurado de acordo com o 

preconizado pela “NCRF 25 Impostos sobre o Rendimento”. Na mensuração do custo relativo ao imposto sobre o rendimento 

do exercício, para além do imposto corrente determinado com base no resultado antes de impostos corrigido de acordo com 

a legislação fiscal, são também considerados os efeitos resultantes das diferenças temporárias entre o resultado antes de 

impostos e o lucro tributável originadas no exercício ou em exercícios anteriores. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos de reporte 

contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. Os ativos e passivos por impostos diferidos são 

calculados e avaliados anualmente, utilizando as taxas de tributação que se espera estejam em vigor à data da reversão das 

diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros 

suficientes para os utilizar. À data do balanço é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos 

por impostos diferidos, no sentido de reconhecer ativos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem 

preenchido as condições para o seu registo e/ou para reduzir o montante dos ativos por impostos diferidos que se 

encontram reconhecidos em função da expectativa atual da sua recuperação futura. 

 

3.6. Contas a receber de clientes e outros devedores 

As contas a receber de clientes e outros devedores são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo subsequentemente 

mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido de perdas por imparidade. 

As imparidades para dívidas de cobrança duvidosa são calculadas com base na avaliação dos riscos estimados decorrentes 

da não cobrança das contas a receber. As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

3.7. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos, sendo 

subsequentemente apresentados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva. 

 

3.8. Férias e subsídios de férias 

As férias e subsídios de férias e correspondentes encargos patronais são registados como gasto do período em que os 

empregados adquirem o direito ao seu recebimento. Consequentemente, o valor de férias e subsídios de férias e 
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correspondentes encargos patronais vencidos e não pagos à data do balanço foi estimado e incluído na rubrica “Credores 

por acréscimos de gastos”. 

 

3.9. Classificação do balanço 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data do balanço são classificados, respetivamente, no ativo e 

no passivo não corrente, pelo seu valor presente. 

 

3.10. Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do 

montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos, e não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(“IVA”) e outros impostos liquidados relacionados com a venda.  

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de 

relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: (1) o montante do rédito pode ser mensurado com 

fiabilidade; (2) é provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa; (3) os custos 

incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; e (4) a fase de acabamento da transação à 

data de relato pode ser razoavelmente estimada. 

Os serviços prestados pela Previsão, no âmbito da gestão dos Fundos de Pensões, são remunerados sob a forma de 

comissões, as quais são registadas na rubrica prestações de serviços da demonstração dos resultados, no momento da 

prestação dos serviços. Estas comissões são faturadas periodicamente ao Associado, e encontram-se definidas nos contratos 

de gestão dos Fundos de Pensões.  

As receitas relativas a pagamentos antecipados efetuados por clientes são diferidas, sendo reconhecidas apenas no 

momento da prestação do serviço. 

O rédito de juros é reconhecido com base no método do juro efetivo. 

 

3.11. Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Empresa se torna parte das correspondentes 

disposições contratuais, sendo classificados na categoria: (a) ao custo ou custo amortizado, os ativos e os passivos financeiros 

que apresentem as seguintes características: (i) sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; (ii) tenham associado um 

retorno fixo ou determinável; e (iii) não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento 

financeiro derivado. 

Os ativos e passivos financeiros considerados nesta categoria são mensurados ao custo amortizado deduzido de perdas por 

imparidade acumuladas (no caso de ativos financeiros) e correspondem essencialmente às seguintes rubricas de ativos e 

passivos constantes do balanço da Empresa: 

• Financiamentos obtidos 

• Clientes 

• Fornecedores e fornecedores de investimento 

• Clientes por acréscimos de rendimentos e credores por acréscimos de gastos 

• Adiantamentos a fornecedores  

• Estado e outros entes públicos 

• Outras contas a receber e a pagar 

• Caixa e depósitos bancários 

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta 

exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na 

quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro. 
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(a) Imparidade de ativos financeiros 

Os ativos financeiros classificados na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes de imparidade no final de 

cada exercício. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em 

resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros 

estimados serão afetados.  

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade corresponde à diferença entre a quantia 

escriturada do ativo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro 

efetiva original. Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade corresponde à diferença entre a 

quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo. 

Subsequentemente, se ocorre uma diminuição da perda por imparidade em resultado de um acontecimento que teve lugar 

após o reconhecimento inicial da perda, a imparidade deve ser revertida por resultados. A reversão é efetuada até ao limite 

da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. 

As perdas por imparidade e respetivas reversões são registadas em resultados essencialmente na rubrica “Imparidade de 

dívidas a receber (perdas)/reversões”. 

 

(b) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando expiram os seus direitos contratuais aos fluxos de caixa 

provenientes desses ativos, ou quando transfere para outra entidade os ativos financeiros e todos os riscos e benefícios 

significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos financeiros transferidos relativamente aos 

quais a Empresa reteve alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido. A 

Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 

 

3.12. Contas extra patrimoniais 

A atividade da Previsão, no que se refere à gestão contratada de Fundos de Pensões, encontra-se relevada em rubricas extra 

patrimoniais. Os ativos dos Fundos são valorizados em conformidade com as regras definidas pelo ISP na Norma 

Regulamentar nº 9/2007-R, de 28 de junho. 

 

3.13. Principais estimativas contabilísticas e julgamentos 

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF, o Conselho de Administração da Empresa utiliza 

estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e os montantes reportados. As estimativas e julgamentos são 

continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos passados e em outros fatores, incluindo expectativas 

relativas a eventos futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou em 

resultado de uma informação ou experiência adquirida. A estimativa contabilística mais significativa refletida nas 

demonstrações financeiras é a seguinte: 

 

Vida útil de ativos fixos tangíveis 

A Empresa utilizou estimativas de forma a calcular a vida útil dos ativos fixos tangíveis. As estimativas foram determinadas 

com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão 

ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. 

Conforme disposto pela “NCRF 4 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros” (“NCRF 4”), 

alterações a estas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, são corrigidas em 

resultados de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em 

questão poderão diferir das correspondentes estimativas.  
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3.14. Acontecimentos ocorridos após a data do balanço 

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 

à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 

informação sobre condições que ocorram após a data do balanço não são refletidos nas demonstrações financeiras, sendo 

apenas divulgados se forem considerados materialmente relevantes. 

 

4. Fluxos de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e seus equivalentes” inclui numerário, depósitos bancários 

imediatamente mobilizáveis e outros investimentos de curto prazo de elevada liquidez e com maturidades iniciais até três 

meses, líquidos de descobertos bancários. 

A Empresa está sujeita a um risco de liquidez se as fontes de financiamento, como sejam as disponibilidades, os fluxos de 

caixa operacionais e os fluxos de caixa provenientes de operações de desinvestimento e financiamento, não satisfizerem as 

necessidades existentes, como sejam as saídas de caixa relacionadas com as atividades operacionais e de financiamento, os 

investimentos, a remuneração dos acionistas e o reembolso de dívida. Com base nos fluxos de caixa gerados pelas suas 

operações e nas disponibilidades de caixa, a Empresa entende que tem capacidade para cumprir as suas obrigações. A 

demonstração dos fluxos de caixa foi preparada de acordo com a “NCRF 2 Demonstração de Fluxos de Caixa”, havendo os 

seguintes aspetos a salientar: 

 

(a) Recebimentos (pagamentos) do imposto sobre o rendimento 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 

 

(b) Pagamentos relativos a financiamentos obtidos 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 os montantes registados nesta rubrica resultam da amortização de 

contratos de locação financeira. 

 

(c) Caixa e seus equivalentes 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 

 

 

 

5. Alterações de políticas e estimativas contabilísticas e erros 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, não foram emitidas normas ou interpretações novas ou revistas que ainda 

não estejam em vigor, nem foram efetuadas quaisquer correções de erros materiais de exercícios anteriores. 

 

  

euros

2011 2010

Pagamento especial por conta (4.782) (4.621)

Retenções na fonte (27.888) - 

Reembolso de IRC 12.710 25.447 

(19.960) 20.826

euros
2011 2010

Numerário 1.500 1.500 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 3.072.501 3.833.830 

Caixa e depósitos bancários 3.074.001 3.835.330
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6. Ativos fixos tangíveis 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis foram 

os seguintes: 

 

 

 

 

 

7. Propriedades de investimento 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os movimentos ocorridos nesta rubrica foram os seguintes: 

 

 

 

O edifício que em 31 de dezembro de 2011 e 2010 se encontrava arrendado ou não afeto à atividade operacional foi 

classificado nesta rubrica, de acordo com a política contabilística adotada pela Empresa. Este ativo encontra-se registado ao 

custo de aquisição deduzido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade. A Previsão efetua avaliações 

regulares a este imóvel. Em 2011, pelo aluguer deste imóvel, a Empresa registou um ganho de 15.750 euros e em 2010 um 

ganho de 27.000 euros (Nota 20).  

euros

2011

Equipamento de 
transporte

Equipamento 
administrativo Total

Valores brutos

Saldo inicial 161.738 471.242 667.024 

Aquisições 46.000 965 46.965 

Alienações (84.527) (1.020) (85.547)

Saldo final 123.211 471.187 628.442

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo inicial 87.461 421.706 543.211 

Depreciações do exercício 31.381 28.566 59.947 

Alienações (61.735) (600) (62.335)

Saldo final 57.107 449.672 540.823

Ativos fixos tangíveis liquidos 66.104 21.515 87.619

euros

2010

Equipamento de 
transporte

Equipamento 
administrativo Total

Valores brutos

Saldo inicial 152.383 436.054 622.481 

Aquisições 9.355 36.978 46.333 

Alienações - (1.790) (1.790)
Saldo final 161.738 471.242 667.024

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo inicial 42.643 394.514 471.201 

Depreciações do exercício 44.818 28.201 73.019 

Alienações - (1.009) (1.009)

Saldo final 87.461 421.706 543.211

Ativos fixos tangíveis liquidos 74.277 49.536 123.813

euros
2011 2010

Valores brutos

Saldo inicial 567.249 567.249 

Saldo final 567.249 567.249

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo inicial 199.491 190.367 
Depreciações do exercício 9.124 9.124 

Saldo final 208.615 199.491

Valor líquido 358.634 367.758
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8. Imposto sobre o rendimento 

8.1. Enquadramento 

A partir de 1 de janeiro de 2010, no seguimento de uma alteração na legislação fiscal, a Empresa passou a ser tributada em 

sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 25%, acrescida da derrama de até um máximo de 

1,5% sobre a matéria coletável de IRC e de mais 2,5% sobre a matéria coletável acima de 2 milhões de euros, atingindo uma 

taxa máxima agregada de cerca de 29,0%, quando aplicável. Não obstante, e em face do resultado fiscal apurado nos 

exercícios de 2010 e 2011, a Empresa foi tributada a uma taxa de imposto de 25%. 

No cálculo dos resultados tributáveis, aos quais é aplicada a referida taxa de imposto, os gastos e rendimentos não aceites 

fiscalmente são acrescidos ou deduzidos aos resultados contabilísticos. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades 

fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social, sendo que para as quotizações e 

contribuições relativas a exercícios anteriores a 2001 o prazo era de dez anos) excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, 

tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, 

dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.  

 
8.2. Impostos diferidos 

Na mensuração do gasto relativo aos impostos sobre o rendimento do exercício, para além do imposto corrente 

determinado com base no resultado antes de impostos corrigido de acordo com a legislação fiscal, são também 

considerados os efeitos resultantes das diferenças temporárias entre o resultado antes de impostos e o lucro tributável, 

originadas no exercício ou em exercícios anteriores. 

Tendo em conta as recentes alterações na taxa da derrama estadual a vigorar após 1 de janeiro de 2012 (3% para lucro 

tributável superior a 1,5 milhões de euros e até 10 milhões de euros e 5% quando superior a 10 milhões de euros) os valores 

dos impostos diferidos, caso seja aplicável, serão objeto de ajustamento tendo em conta as novas taxas em vigor. 

Os movimentos ocorridos nos passivos por impostos diferidos respeitantes a reavaliações de ativos, durante os exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, foram como segue: 

 

 

  

euros

2011 2010

Saldo inicial 7.124 7.378

Aumentos (reduções)

Capital próprio (254) (254)

Saldo final 6.870 7.124
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8.3. Reconciliação da taxa de imposto 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a reconciliação entre o montante teórico resultante da aplicação 

da taxa nominal de imposto ao resultado antes de impostos e o gasto com imposto sobre o rendimento é como segue: 

 

 
 

(a) As diferenças permanentes apresentam a seguinte composição: 

 

 

Em função das atuais perspetivas de recuperabilidade dos prejuízos fiscais apurados, não foram registados quaisquer valores 

de ativos por impostos diferidos correspondentes aos prejuízos fiscais utilizáveis. 

 

9. Clientes e clientes por acréscimos de rendimentos 

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2011 e 2010 a Empresa não está exposta a um risco de crédito significativo na 

medida em que o saldo das contas a receber de clientes, refere-se essencialmente a dívidas de empresas do Grupo PT. 

 

 

  

euros

2011 2010

Resultado antes de impostos (450.147) (982.694)

Taxa nominal de imposto 25,0% 25,0%

Imposto esperado (112.537) (245.673)

Diferenças permanentes (a) (81.804) 243.688 

Reversão de impostos diferidos de exercícios anteriores - 5.693 

Prejuizo fiscal 194.087 4.464 

Ajustamentos à colecta 14.793 19.714 

Excesso/insuficiência de estimativa para impostos sobre o rendimento (13.993) - 

Outros 254 - 

801 27.886

Imposto sobre o rendimento

Imposto corrente 801 19.713 

Imposto diferido do exercício - 8.173 

801 27.886

euros

2011 2010

Provisões e ajustamentos não considerados no cálculo dos impostos diferidos (333.445) 972.063 

Depreciações e amortizações não aceites 6.003 5.966 

Benefícios fiscais - (4.740)

Outros 225 1.464 

(327.217) 974.753

Taxa nominal de imposto 25,00% 25,00%

(81.804) 243.688

euros

Contas a receber 
de empresas do 

Grupo PT Total

Contas a receber 
de empresas do 

Grupo PT Total

Saldo não vencido 60.342 60.342 316.473 316.473 

Contas a receber de clientes 60.342 60.342 316.473 316.473

2011 2010
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10. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os saldos devedores e credores com o Estado e outros entes públicos tinham a seguinte 

composição: 

 

 

 

11. Outras contas a receber e a pagar  

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

 

 

 

11.1. Saldos e transações com partes relacionadas 

A natureza e o detalhe dos principais saldos com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2011 são conforme segue: 

 

 

 

euros

Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 37.290 14.793 4.621 1.283 

Segurança Social - 10.756 - 12.865 

Retenções de imposto sobre o rendimento - 7.930 - 13.843 

Imposto sobre o valor acrescentado - 1.086 - 3.242 

Tributos das autarquias locais - 162 - 168 

37.290 34.727 4.621 31.401

2011 2010

euros

2011 2010

OUTRAS CONTAS A RECEBER

Corrente

Empresas do Grupo PT (Nota 11.1) 28.478 - 

Pessoal - 713 

Juros de depósitos a prazo 10.842 6.337 

Total das outras contas a receber 39.320 7.050

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Corrente

Empresas do Grupo PT (Nota 11.1) 35.810 65.464 

Pessoal 52 - 

Outros credores 860 - 

Total corrente 36.722 65.464

Total das outras contas a pagar 36.722 65.464

euros

2011

Clientes 

Clientes por 
acréscimos de 
rendimentos

Outras
contas

a receber

Total de
contas

a receber

PT Comunicações, S.A. 18.253 140.664 - 158.917

PT Prestações - Mandatária de Aquisições e Gestão de Bens,S.A. - 11.836 28.372 40.208

PT Centro Corporativo, S.A. 23.025 - - 23.025

PT Contact, S.A. 15.416 - 107 15.523

PT PRO, Serviços Administrativos de Gestão Partilhados,SA 3.649 - - 3.649

60.342 152.501 28.478 241.321
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 a natureza e o detalhe das principais transações com partes relacionadas são 

conforme segue: 

 

 
(a) As transações com partes relacionadas incluídas nesta rubrica incluem a recuperação de encargos com pessoal cedido a empresas do Grupo PT. 

(b) Valores decorrentes do acordo de repartição de gastos. 

 

11.2. Outras informações 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da Empresa nos exercícios de 2011 e 2010 foram as seguintes: 

 

 

 

 

  

euros

2011

Fornecedores 

Credores por 
acréscimos de 

gastos

Outras
contas
a pagar

Total de
contas
a pagar

PT Comunicações, S.A. 20.399 - 19.994 40.393

Portugal Telecom, SGPS, S.A. 36.000 - - 36.000

PT PRO, Serviços Administrativos de Gestão Partilhados,SA 2.887 6.510 15.816 25.213

PT - Sistemas de Informação, S.A. 6.097 - - 6.097

PT Centro Corporativo, S.A. 2.931 2.113 - 5.044

TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais,S.A. 1.760 203 - 1.963

PT- Associação de Cuidados de Saúde 158 - - 158

70.233 8.826 35.810 114.869

euros

2011

Serviços
prestados

Fornecimentos
e serviços
externos

Gastos
com o

pessoal (a)

PT Comunicações, S.A. 250.000 (2.535) (244.210)

PT Prestações - Mandatária de Aquisições e Gestão de Bens,S.A. (b) - 65.338 58.985 

PT Centro Corporativo, S.A. - (7.845) 74.710 

PT PRO, Serviços Administrativos de Gestão Partilhados,SA - (20.425) 21.481 

PT - Sistemas de Informação, S.A. - (34.338) - 

TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais,S.A. - (8.681) - 

PT Contact, S.A. - - 15.416 

PT- Associação de Cuidados de Saúde - - (1.966)

250.000 (8.486) (75.586)

euros

2011 2010

Fixo Variável
(Nota 19)

Total Fixo Variável
(Nota 19)

Total

Conselho de Administração

     Vitor José Gama Sequeira, Administrador Delegado 132.982 36.000 168.982 130.000 39.996 169.996

Conselho Fiscal

     Mário João de Matos Gomes, Presidente 7.838 - 7.838 7.838 - 7.838

     Maria Cristina Machado Beirão Reis e Melo, Vogal 6.137 - 6.137 6.137 - 6.137

     Ascenção, Gomes, Cruz & Associado - S.R.O.C., Vogal 9.840 - 9.840 9.622 - 9.622

23.815 - 23.815 23.597 - 23.597

156.797 36.000 192.797 153.597 39.996 193.593
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12. Diferimentos 

Estas rubricas apresentam a seguinte composição em 31 de dezembro de 2011 e 2010: 

 

 

 

13. Capital próprio 

13.1. Capital realizado 

Em 31 de dezembro de 2011 o capital social da Previsão é de 2.947.000 euros, inteiramente subscrito e realizado, 

representado por 700.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal unitário de 4,21 euros cada, detidas como segue: 

 

 

 

13.2. Reserva legal 

A alínea a) do artigo 15º dos estatutos da sociedade estipula que anualmente será transferido para a reserva legal o 

montante correspondente a pelo menos 10% do resultado líquido anual até que esta represente 20% do capital. Esta reserva 

não é distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de 

esgotadas as outras reservas, ou para incorporação no capital. 

 

13.3. Outras reservas 

Esta rubrica respeita às reservas livres existentes na Empresa, as quais podem ser distribuídas aos acionistas, nos termos 

legais aplicáveis. 

 

13.4. Excedentes de revalorização 

De acordo com a legislação vigente e as práticas contabilísticas seguidas em Portugal, os excedentes de revalorização não 

são distribuíveis aos acionistas, podendo apenas, em determinadas circunstâncias e decorrentes de disposição legal, ser 

utilizadas em futuros aumentos do capital da Empresa. 

Os excedentes de revalorização reconhecidos nesta rubrica correspondem aos ativos revalorizados anteriormente à data de 

adoção do SNC, para os quais a Empresa, conforme permitido pela NCRF 3, adotou o modelo do custo. 

Anualmente, a Empresa transfere para resultados transitados o excedente das reservas de revalorização realizado durante o 

exercício, essencialmente por via do correspondente acréscimo das depreciações do exercício. 

 

13.5. Aplicação de resultados 

Em 2011, conforme deliberado na Assembleia Geral de Acionistas de 31 de março de 2011, o resultado líquido negativo do 

exercício de 2010, no valor de 1.010.580 euros, foi transferido na totalidade para resultados transitados. 

euros

2011 2010

GASTOS A RECONHECER

Corrente

Trabalhos especializados - 34.070 

Outros 533 1.615 

Total corrente 533 35.685

Total dos gastos a reconhecer 533 35.685

%

Portugal Telecom, SGPS, S.A. 82,05

Banco Santander Totta, S.A. 10,09

Banco Comercial Português, S.A. 2,86

Citibank Internacional PIc, Sucursal em Portugal 2,50

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 2,50

100,00
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Em 2010, conforme deliberado na Assembleia Geral de Acionistas de 30 de março de 2010, do resultado líquido do exercício 

de 2009, apurado de acordo com o POC, no valor de 3.111 euros, um montante de 2.800 euros foi transferido para reservas 

livres e 311 euros foram transferidos para reserva legal. 

 

14. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 apresentam a seguinte composição: 

 

 

 

14.1. Locação financeira 

As obrigações com contratos de locação financeira resultam essencialmente de contratos de locação de equipamentos de 

transportes, no âmbito dos quais existem geralmente opções de compra no termo dos mesmos. Em 31 de dezembro de 2011 

e 2010 os bens em regime de locação financeira registados no balanço da Empresa tinham um valor contabilístico de 66.104 

euros e 74.277 euros respetivamente e correspondem à rubrica de equipamentos de transportes dos ativos fixos tangíveis. 

A maturidade dos pagamentos mínimos dos contratos de locação financeira em 31 de dezembro de 2011 e 2010 era 

conforme segue: 

 

 

 

14.2. Maturidade da dívida não corrente 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a dívida não corrente tinha o seguinte plano de reembolso previsto: 

 

 

 

 

15. Provisões 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

euros

2011 2010

Não corrente Corrente Não corrente Corrente

Locação financeira 40.057 37.790 45.035 37.970 

40.057 37.790 45.035 37.970

euros

2011 2010 

Capital Juros Total Capital Juros Total

Até 1 ano 37.790 2.103 39.893 37.970 2.160 40.130

Entre 1 ano e 2 anos 33.045 968 34.013 22.281 1.286 23.567

Entre 2 anos e 3 anos 7.012 60 7.072 22.754 402 23.156

77.847 3.131 80.978 83.005 3.848 86.853

euros

2011 2010

Entre 1 e 2 anos 33.045 22.281 

Entre 2 e 3 anos 7.012 22.754 

40.057 45.035

euros

2011 2010

Outras
provisões

Outras
provisões

Saldo inicial 972.063 - 

Aumentos - 972.063 

Reduções (200.000) - 

Utilizações (133.445) - 

Saldo final 638.618 972.063
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, foi revertida, no montante de 200.000 euros, a provisão para outros 

riscos e encargos, constituída em 2010, para fazer face a encargos decorrentes da reorganização e redimensionamento da 

atividade da Empresa. 

Dos valores desta provisão utilizados no exercício de 2011, parte dizem respeito ao pagamento de prestações de pré-reforma 

a duas colaboradoras que deixaram a empresa no âmbito do seu redimensionamento. As responsabilidades com os encargos 

destas colaboradoras até à idade de reforma encontram-se provisionadas, estando a ser, neste momento, operacionalizada a 

sua transferência para uma terceira entidade, para dar cumprimento aos requisitos da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 

17 de maio. 

 

16. Credores por acréscimos de gastos 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

17. Serviços prestados  

Os movimentos ocorridos nesta rubrica nos exercícios de 2011 e 2010, nos montantes de 250.000 euros e 1.990.814 euros 

respeitam às comissões de gestão dos fundos de pensões cobradas ao associado PTC, no âmbito dos contratos de gestão em 

vigor (Nota 1). 

 

18. Fornecimentos e serviços externos 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

19. Gastos com o pessoal 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

euros

2011 2010

Encargos com férias, subsídios de férias e outros encargos com o pessoal 119.013 198.317 

Trabalhos especializados 25.668 106.246 

Outros fornecimentos e serviços externos 10.586 21.788 

Serviços de suporte 6.730 6.781 

161.997 333.132

euros

2011 2010

Trabalhos especializados 121.916 605.936 

Rendas e alugueres 86.498 106.615 

Serviços de suporte 36.671 100.319 

Manutenção e reparação 27.298 57.403 

Comunicação 13.729 28.626 

Outros 37.413 100.706 

323.525 999.605

euros

2011 2010

Remunerações

Orgãos sociais (Nota 11.2) 192.797 193.593 

Pessoal 374.323 666.605 

Encargos sociais

Orgãos sociais 6.387 2.276 

Pessoal 75.875 131.668 

Cuidados de saúde 6.185 8.000 

Ação social 2.715 2.589 

Outros 2.545 21.782 

660.827 1.026.513
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20. Outros rendimentos e ganhos 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o detalhe desta rubrica é conforme segue: 

 

 
(a) O montante registado nesta rubrica respeita essencialmente a ganhos obtidos pelo aluguer do imóvel, classificado como propriedade de investimento, que é 

propriedade da empresa (Nota 7).  

 

21. (Gastos) /reversões de depreciação e de amortização 

A composição desta rubrica nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é conforme segue: 

 

 

 

22. Juros e rendimentos/ (gastos) similares 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

O detalhe dos juros obtidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é o seguinte: 

 

 
(a) Os movimentos ocorridos nesta rubrica resultam de juros obtidos no âmbito de aplicações financeiras de tesouraria. 

 

23. Resultado líquido por ação 

O resultado líquido por ação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 foi calculado da seguinte forma: 

 

 

 

euros

2011 2010

Diferenças de câmbio favoráveis 901 3.075 

Outros (Nota 7) (a) 20.458 27.017 

21.359 30.092

euros

2011 2010

Ativos fixos tangíveis (Nota 6) (59.947) (73.019)

Propriedades de investimento (Nota 7) (9.124) (9.124)

(69.071) (82.143)

euros

2011 2010

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros obtidos 154.833 95.879 

154.833 95.879

Juros e gastos similares suportados

Locação financeira (4.094) (3.138)

Outros (2.540) (2.403)

(6.634) (5.541)

euros

2011 2010

Juros obtidos

Depósitos à ordem 1.514 3.822 

Outros (a) 153.319 92.057 

154.833 95.879

euros

2011 2010

Resultado líquido (450.948) (1.010.580)

Número de ações 700.000 700.000 

Resultado líquido por ação básico -0,64 -1,44
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Não existem quaisquer situações que originem um efeito de diluição, pelo que o resultado líquido por ação diluído é igual ao 

resultado líquido por ação básico. 

 

24. Contas extra patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esta rubrica corresponde ao valor dos Fundos de Pensões sob gestão da Empresa, de 

acordo com o seguinte detalhe: 

 

 

 

25. Acontecimentos ocorridos após a data do balanço 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração e autorizadas para emissão em 28 de fevereiro de 2012, estando ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia 

Geral de Acionistas, nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal. 

Não ocorreram acontecimentos significativos após 31 de dezembro de 2011 que requeressem ajustamento ou divulgação 

nestas demonstrações financeiras. 

 
  

euros

Património líquido (nota introdutória) 2011 2010 

Fundo de Pensões do Pessoal dos TLP 74.344.224 82.604.511 

Fundo de Pensões da TDP - Teledifusora de Portugal, S.A. 4.508.095 4.797.451 

Fundo de Pensões Marconi 19.628.229 21.933.642 

98.480.547 109.335.604
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Certificação Legal das Contas 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. Examinámos as demonstrações financeiras do exercício de 2011 da PREVISÃO, SOCIEDADE 
GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 
2011 (que evidencia um total de balanço de 3.810.297 Euros e um total de capital próprio de 2.768.732 
Euros, incluindo um resultado líquido negativo do exercício de 450.948 Euros), as Demonstrações dos 
Resultados, das Alterações no Capital Próprio e dos Fluxos de Caixa e o correspondente Anexo às 
demonstrações financeiras. Estas demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, os resultados das 
suas operações, as alterações no seu capital próprio e os seus fluxos de caixa, bem como a adoção de 
políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado. 
 
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada 
no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
ÂMBITO 
 
4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja 
planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável de que as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o 
referido exame incluiu (a) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 
juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação, (b) a 
apreciação da adequação das políticas contabilísticas adotadas e da sua divulgação, tendo em conta 
as circunstâncias, (c) a verificação da aplicabilidade do pressuposto da continuidade, e (d) a apreciação 
da adequação, em termos globais, da apresentação das demonstrações financeiras. 
 
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 
 
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa 
opinião. 
 
OPINIÃO 
 
7. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da PREVISÃO, 
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. em 31 de dezembro de 2011 e o resultado das 
suas operações, as alterações no seu capital próprio e os seus fluxos de caixa no exercício findo 
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS 
 
8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as 
demonstrações financeiras do exercício. 
 
Lisboa, 1 de março de 2012 
 
 
 
ASCENÇÃO, GOMES, CRUZ & ASSOCIADO - S.R.O.C., 
representada por Dr. José Manuel d’Ascenção Costa, ROC n.º 950 
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Relatório e Parecer do 

Conselho Fiscal 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
Ao Conselho de Administração e Accionistas da 
PREVISÃO, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.: 
 
Nos termos da nossa incumbência legal e estatutária, ao longo do exercício de 2011 procedemos ao 
acompanhamento da gestão e da evolução dos negócios da PREVISÃO, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS 
DE PENSÕES, S.A. e dos Fundos de Pensões sob sua gestão, tendo sempre recebido do Conselho de 
Administração e dos Serviços todas as provas e esclarecimentos que solicitámos. 
 
Na sequência da transferência para a esfera do Estado, no final de 2010, das responsabilidades com os Planos de 
Pensões Regulamentares do Grupo PT, bem como dos activos afectos ao respectivo financiamento, a PREVISÃO 
desenvolveu um conjunto de iniciativas para adaptação da sua estrutura organizativa à redução significativa do 
volume dos ativos sob gestão, procedendo, também, à revisão das Políticas de Investimento, com adoção de 
uma estratégia de longo prazo mais conservadora e com processos de rebalanceamento semestrais. 
 
A nível interno, foi concluído o processo de reforço dos sistemas de corporate governance a que se refere a 
Norma Regulamentar n.º 8/2009-R, de 4 de Junho, do ISP, com a revisão do Manual de Controlo Interno e a 
elaboração de um Manual de Gestão de Riscos, bem como com a introdução da função Auditoria Interna – a 
desempenhar pela AIC do Grupo PT – e de um Comité de Gestão de Riscos, com reporte direto ao Conselho de 
Administração. 
 
Neste exercício, e decorrente da supra referida transferência para a esfera do Estado dos Planos de Pensões 
Regulamentares do Grupo PT, verificou-se uma redução de cerca de € 1.741K (87,4%) do total das prestações de 
serviços (comissões de gestão dos Fundos de Pensões, custeadas directamente pelo Associado, PT 
COMUNICAÇÕES, S.A.), a par de uma redução de cerca de € 2.224K (71,9%) do total dos custos operacionais, 
principalmente decorrente da redução dos fornecimentos e serviços externos e dos gastos com o pessoal, 
fixando-se o resultado líquido negativo do exercício em € 451K. 
 
Em fecho de trabalho, examinámos o Balanço em 31 de Dezembro de 2011 e as Demonstrações dos Resultados, 
das Alterações nos Capitais Próprios e dos Fluxos de Caixa e respectivo Anexo às Demonstrações Financeiras, 
bem como o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, para o exercício findo naquela data, tendo o 
nosso exame sido suportado do ponto de vista técnico pelo Relatório Anual da Fiscalização Efectuada e pela 
Certificação Legal das Contas emitida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Vogal deste Conselho 
Fiscal. 
 
Assim, é nossa convicção que as Demonstrações Financeiras acima referidas e o Relatório de Gestão do Conselho 
de Administração, na medida em que esclarece os elementos contabilísticos, bem como as propostas nele 
expressas, satisfazem os requisitos legais e estatutários aplicáveis e deverão ser aprovados pela Assembleia 
Geral. 
 
Desejamos, ainda, expressar ao Conselho de Administração e aos Serviços o nosso apreço pela colaboração que 
nos prestaram no exercício das nossas funções de fiscalização. 
 
Lisboa, 1 de Março de 2012 
 
 
O Conselho Fiscal: 
 
 
Dr. Mário João de Matos Gomes, Presidente 
 
 
Dra. Maria Cristina Machado Beirão Reis de Melo Antunes, Vogal 
 
 
ASCENÇÃO, GOMES, CRUZ & ASSOCIADO - SROC, Vogal, 
Representada por Dr. José Manuel d’Ascenção Costa, ROC n.º 950 
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DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE VENCIMENTOS SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS 

MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREVISÃO – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. 

 

Tendo em conta o disposto na Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e na Circular do Instituto de Seguros 

de Portugal n.º 6/2010, de 1 de Abril, e bem assim que os membros dos órgãos sociais da Previsão que 

são remunerados pelo exercício de funções nesta Sociedade são apenas o seu Administrador 

Delegado e os membros do Conselho Fiscal, a Comissão de Vencimentos vem submeter à aprovação 

da Assembleia Geral de Accionistas a declaração que se segue sobre a política de remuneração dos 

membros dos órgãos sociais da Previsão. 

 

Cumpre, porém, e antes de mais, salientar que os activos sob gestão da Previsão, enquanto entidade 

gestora de fundos de pensões, sofreram durante o exercício de 2010 uma redução muito significativa 

em resultado da transferência para a Caixa Geral de Aposentações das responsabilidades com 

benefícios de reforma até então asseguradas pela PT Comunicações, S.A. a parte dos seus 

trabalhadores e ex-trabalhadores e, em consequência, dos fundos de pensões constituídos para fazer 

face a tais responsabilidades, abrangidos pelo Plano de Pensões do Pessoal da Portugal Telecom/CGA, 

pelo Plano de Pensões Regulamentares da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e pelo Plano de 

Pensões Marconi, na parcela respeitante ao benefício de sobrevivência. 

 

Neste contexto, encontra-se actualmente em curso na Previsão um processo de reorganização interna, 

nomeadamente ao nível dos seus recursos humanos, com vista à adaptação da estrutura desta 

entidade gestora à sua nova realidade e, em particular, ao volume de activos actualmente sob sua 

gestão. 

 

Deste modo, a política de remuneração que ora se submete à apreciação dos Accionistas deverá, 

naturalmente, ser interpretada à luz das circunstâncias e enquadramento acima descritos e tendo 

nomeadamente em consideração que a actual dimensão da Previsão e dos activos por si geridos não 

justifica o esboço e implementação de uma estrutura remuneratória excessivamente complexa. Com 

efeito, uma política remuneratória que se revestisse de tal característica poderia inclusivamente 

implicar um crescimento significativo e injustificado dos custos de consultoria externa e compliance 

incorridos pela Previsão, tornando-os mesmo desproporcionais ao tamanho e actividade desta 

Sociedade e aos benefícios que daí adviriam, consequências estas certamente não visadas pelo 

Instituto de Seguros de Portugal com a aprovação da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R e da Circular 

n.º 6/2010, ambas de 1 de Abril. Não obstante ser compreensível a intenção do regulador de “garantir 

um cumprimento adequado e consistente pelas instituições financeiras das práticas remuneratórias sãs e 

prudentes”, tal objectivo poderá ser desvirtuado se se exigir a aplicação de políticas e princípios 
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remuneratórios de excessiva complexidade para entidades com uma dimensão reduzida, quer ao 

nível da sua actividade, quer ao nível da estrutura de recursos humanos. 

 

I. Política de Remuneração do Administrador Delegado 

 

A) Mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração 

com os interesses da sociedade 

 

Os sistemas de retribuição, não sendo o único, são, porém, um dos principais mecanismos ao 

dispor de uma sociedade para atrair, reter e motivar os melhores profissionais do mercado, 

capazes de maximizar o valor de uma sociedade e de atingir de modo eficiente as metas 

estratégicas para ela definidas, a fim de que a Sociedade possa cumprir os seus objectivos 

estratégicos dentro do cenário crescentemente competitivo e globalizado em que desenvolve a 

sua actividade. 

 

A experiência recente tem demonstrado, todavia, que a estrutura da remuneração dos 

administradores de uma sociedade deve igualmente assegurar o alinhamento dos interesses 

daqueles com os interesses da companhia e, em particular, com os seus interesses de longo prazo 

e, bem assim, ser baseada numa efectiva avaliação do desempenho dos membros do órgão de 

administração. 

 

A esta luz, e em linha com as melhores práticas nacionais e internacionais, a remuneração do 

Administrador Delegado da Previsão é integrada por uma componente fixa e por uma 

componente variável, sendo o montante desta última fixado pela Comissão de Vencimentos de 

acordo com os princípios e critérios enunciados nas alíneas infra. 

 

Acresce que, com vista a promover o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de 

administração com os interesses de longo prazo da Previsão e, bem assim, a reforçar a 

componente de avaliação do desempenho dos administradores, salvo deliberação da Comissão 

de Vencimentos em contrário, a Sociedade e os seus administradores devem actuar em 

conformidade com os seguintes princípios: 
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(a) Os membros do órgão de administração e, em particular, o Administrador Delegado, não 

devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito 

mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela Previsão; 

 

(b) Em caso de destituição ou de cessação por acordo da relação de administração, não será paga 

qualquer compensação aos membros do Conselho de Administração quando a mesma for 

comprovadamente devida ao seu inadequado desempenho. 

 

B) Critérios de definição da componente variável da remuneração 

 

A política de remuneração variável na Previsão rege-se pelos seguintes princípios orientadores: 

 

• A prossecução e realização de objectivos, através da qualidade, capacidade de trabalho, 

dedicação e know-how do negócio; 

• A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada e consubstanciada na 

definição e controlo da realização de objectivos mensuráveis; 

• A prossecução da excelência na gestão, através de um conjunto de práticas empresariais 

de referência, que possibilitem à empresa a obtenção do equilíbrio e da sustentabilidade 

empresarial, ou seja, desenvolvendo a sua actividade não apenas na vertente económica, 

mas também social e ambiental; 

• A consistência da política de remuneração com uma gestão e controlo de riscos eficazes 

que evitem uma excessiva exposição ao risco e potenciais conflitos de interesses e que 

sejam coerentes com os objectivos, valores e interesses de longo prazo da Previsão, 

designadamente com as perspectivas de crescimento e de rendibilidade sustentáveis e a 

protecção dos interesses dos participantes e beneficiários dos fundos de pensões sob 

gestão. 

 

Neste contexto, a remuneração variável do Administrador Delegado é fixada anualmente tendo 

em conta a avaliação do seu desempenho no período imediatamente precedente. Tal avaliação de 

desempenho é levada a cabo pela Comissão Executiva da Portugal Telecom, SGPS S.A. (accionista 

maioritária da Previsão, com 82,5% do respectivo capital social) e tem nomeadamente em 

consideração o grau de realização pela Previsão dos objectivos traçados para a Sociedade. 
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Em acréscimo, na fixação do montante da remuneração variável são ainda considerados, entre 

outros, (i) indicadores quantitativos, nomeadamente, de um lado, os resultados consolidados do 

Grupo Portugal Telecom, sendo consideradas as perspectivas de longo prazo das sociedades que 

o integram e, de outro, o nível de consecução pela Sociedade Gestora dos objectivos definidos no 

seu business plan e a rendibilidade dos fundos de pensões geridos, tendo em conta não só a 

valorização dos activos que os integram, mas também os benchmarks das políticas de 

investimento e as rendibilidades alcançadas por outros fundos de pensões nacionais durante o 

mesmo período; e (ii) indicadores de natureza qualitativa, tais como competências de gestão e de 

liderança. Tais indicadores quantitativos e qualitativos são ponderados conjuntamente com a 

natureza das funções exercidas pelo Administrador Delegado e com a importância relativa da 

Previsão no Grupo Portugal Telecom. 

 

C) Existência de planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de acções por parte de 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização 

 

Não se encontra em vigor na Previsão qualquer plano de atribuição de acções ou de opções de 

aquisição de acções por parte dos membros do seu órgão de administração. 

 

D) Possibilidade do pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter lugar, no todo ou 

em parte, após o apuramento das contas de exercício correspondentes a todo o mandato 

 

A componente variável da remuneração do Administrador Delegado é paga anualmente, uma vez 

apurados os resultados da Sociedade relativos ao exercício anterior. 

 

E) Mecanismos de limitação da remuneração variável, no caso de os resultados evidenciarem uma 

deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício apurado ou quando esta seja 

expectável no exercício em curso 

 

Tal como referido na alínea B) supra, o montante a auferir anualmente pelo Administrador 

Delegado a título de remuneração variável é determinado tendo em conta, nomeadamente (i) a 

avaliação do desempenho do Administrador Delegado no período imediatamente precedente, 

para a qual releva, naturalmente, o nível de consecução pela Previsão dos objectivos que lhe 

tenham sido atribuídos no seio do Grupo Portugal Telecom e (ii) os indicadores quantitativos 

acima referidos, atinentes aos resultados obtidos pela Sociedade e às rendibilidades dos fundos 

de pensões por esta geridos. 
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Deste modo, encontra-se assegurada a existência de mecanismos de limitação da remuneração 

variável do Administrador Delegado nos exercícios em que a Previsão e os fundos de pensões por 

si geridos alcancem resultados menos positivos. 

 

 

II. Política de Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal 

 

A) Mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de fiscalização com 

os interesses da sociedade 

 

Em linha com o disposto no n.º 1 do artigo 422.º-A do Código das Sociedades Comerciais, a 

remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Previsão é exclusivamente constituída por uma 

componente fixa. 

 

O montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal é determinado tendo por 

referência os seguintes elementos, indicados por ordem aleatória: 

 

(i) Práticas remuneratórias de outras sociedades do mesmo sector de actividade e com 

dimensão semelhante à da Previsão; 

(ii) Níveis de qualificação, competência e experiência requeridos para o desempenho das 

funções em causa; 

(iii) Natureza e complexidade das funções em causa; 

(iv) Necessidade de garantir um adequado nível de independência e imparcialidade dos 

membros do Conselho Fiscal no exercício das suas funções. 

 

B) Critérios de definição da componente variável da remuneração 

 

Não aplicável. 

 

 

C) Existência de planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de acções por parte de 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização 

 

Não aplicável. 
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D) Possibilidade do pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter lugar, no todo ou 

em parte, após o apuramento das contas de exercício correspondentes a todo o mandato 

 

Não aplicável. 

 

E) Mecanismos de limitação da remuneração variável, no caso de os resultados evidenciarem uma 

deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício apurado ou quando esta seja 

expectável no exercício em curso 

 

Não aplicável. 

 

Lisboa, 12 de Março de 2012 

 

 

A Comissão de Vencimentos, 
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Corpos Sociais 
 

 

Mesa da Assembleia Geral 
 
Presidente Vasco Vieira de Almeida 

Secretário Nuno Maria Macedo Alves Mimoso 

 
 
 
Conselho Fiscal 
 
Presidente Mário João de Matos Gomes 

Vogal Maria Cristina Machado Beirão Reis de Melo 

Vogal (ROC) Ascenção, Gomes, Cruz & Associado – SROC, 

representada por José Manuel d’Ascenção Costa  

Vogal (ROC) Suplente P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,  SROC, Lda. 

 
 
 
Conselho de Administração 
 
Presidente Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo  

Vogal Francisco José Meira da Silva Nunes  

Vogal Carlos Manuel Fidalgo Moreira da Cruz  

Vogal Pedro Guimarães e Melo de Oliveira Guterres 

Vogal Bruno Miguel Saraiva Pinheiro dos Santos da Costa Saldanha 

Administrador Delegado Vítor José Gama Sequeira 

 
 
 
Comité de Investimentos 
 
Presidente* João Mello Franco 

PCA/CFO PT Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo  

Administrador PT Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos 

Administrador PT Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 

Administrador PT Jorge Humberto Correia Tomé 

Administrador Delegado Vítor José Gama Sequeira 

Diretor de Investimentos Ricardo Luís Capela Martins 

 

* Administrador/Presidente da Comissão de Auditoria PT 


