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Relatório de Controlo do Exercício de Direitos de Voto do Fundo de Pensões do Banco de 

Portugal – Benefício Definido 

Ano de 2020 

Em cumprimento do disposto no artigo 2.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, é elaborado o presente relatório que descreve 

a forma como foi exercício pelo Fundo de Pensões do Banco de Portugal – Benefício Definido, durante o 

ano de 2020, o direito de voto nas sociedades emitentes de valores mobiliários que integram o respetivo 

património. 

A participação nas Assembleias Gerais de seguida identificadas, bem como a avaliação dos sentidos de 

voto adotados, foi efetuada perante cada caso concreto, de forma totalmente independente dos 

restantes investidores, tendo como critérios orientadores a defesa dos interesses dos participantes e 

beneficiários do FPBD e a responsabilidade social e ambiental. 

O Fundo de Pensões do Banco de Portugal – Benefício Definido (“FPBD”) fez-se representar nas seguintes 

Assembleias Gerais: 

Tipologia 
Fundo de 

Investimento 

Data da 

Assembleia 
Representação 

Ordem de 

Trabalhos 

Fundo de 

Investimento 

Mobiliário 

NOVENERGIA II – 

Energy & 

Environment (SCA) 

SICAR 

(“NovEnergia II) 

25/03/2020 

Dr. Rodrigo 

Delacourt / Dra. 

Thainá Bacelar 

Anexo I 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Maxirent – Fundo 

de Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

03/03/2020 
Dra. Leonor 

Machado 
Anexo II 

Ainda no que concerne ao Fundo NovEnergia II, foi realizada uma Assembleia Geral no dia 17/12/2020, 

na qual o FPBD não se fez representar. 

Lisboa, 29 de janeiro de 2021 
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Anexo I 

Assembleia Geral de 25 de março de 2020  

NOVENERGIA II – Energy & Environment (SCA) SICAR 

Ordem de Trabalhos 
Sentido de Voto 

do FPBD 

Approval of the date of the general meeting notwithstanding the statutory date. Voto favorável 

Presentation and approval of the reports of the general partner and of the 

statutory auditor of the Company in respect of the annual accounts for the 

financial year ended on December 31, 2018. 

Abstenção 

Presentation and approval of the annual accounts for the financial year ended 

on December 31, 2018. 
Abstenção 

Discharge to be granted to the general partner and to the statutory auditor in 

respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on 

December 31, 2018. 

Abstenção 

Approval of the date of the general meeting notwithstanding the statutory date. Voto favorável 

Presentation and approval of the reports of the general partner and of the 

statutory auditor of the Company in respect of the annual accounts for the 

financial period from January 1, 2019 to February 28, 2019. 

Abstenção 

Presentation and approval of the annual accounts for the financial period from 

the January 1, 2019 to February 28, 2019. 
Voto desfavorável 

Discharge to be granted to the general partner and to the statutory auditor in 

respect of the carrying out of their duties during the financial period from 

January 1, 2019 to February 28, 2019. 

Abstenção 

Acknowledgment of the Liquidator’s report informing on the current status of 

the liquidation process. 
Voto favorável 

Acknowledgment of the continuity of the liquidation process. Voto favorável 

Approval of the liquidator remuneration for the second year of the liquidation 

identical as of the first year of the liquidation. 
Abstenção 

Delegation of powers. Abstenção 

Miscellaneous. Voto desfavorável 
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Anexo II 

Assembleia Geral de 3 de março de 2020  

Maxirent – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Ordem de Trabalhos 
Sentido de Voto 

do FPBD 

Deliberar sobre a passagem do Maxirent – Fundo de Investimento 

Imobiliário Fechado de organismo de investimento imobiliário de 

duração determinada para duração indeterminada, ao abrigo do artigo 

61.º, número 1, alínea e), do Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo e correspondentes alterações ao Regulamento de 

Gestão, integrante do Prospeto do Maxirent, que reflitam a passagem a 

duração indeterminada.  

Voto desfavorável 

 


