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Relatório de Controlo do Exercício de Direitos de Voto 
Fundo de Pensões do Banco de Portugal – Benefício Definido 

Ano de 2015 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 2º da Norma Regulamentar do ISP Nº7/2007-R de 17 de 
maio, é elaborado o presente relatório que descreve a forma como foi exercido pelo Fundo de 
Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido, durante o ano de 2015, o direito de voto nas 
sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o respetivo património. 
 
No quadro infra resumem-se as assembleias realizadas e a atuação do Fundo de Pensões face às 
mesmas: 
 
Em 2015, o Fundo de Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido, fez-se representar nas 
seguintes Assembleias: 
 

FUNDO Investimento 
Mobiliário 

DATA ASSEMBLEIA PARTICIPANTE 

NovEnergia II 14/4/2015 FPBD Representado pelo Dr. 
Joaquim Martinez 

NovEnergia II 2/7/2015 FPBD Representado pelo Dr. 
Norberto Rosa 

 
(1) Na Assembleia Geral de 14 de abril o Fundo de Pensões Benefício Definido votou 

favoravelmente a nomeação do presidente da Assembleia; 
- Tomou conhecimento da indisponibilidade dos relatórios anuais relativos a 2014 e 
consequentemente da impossibilidade de decidir sobre a distribuição de resultados; 
- O Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente a renovação do mandato 
Deloitte como auditor externo. 
 

(2) Na reunião realizada a 2 de julho de 2015, o Fundo de Pensões Benefício Definido votou 
favoravelmente a eleição do presidente da Assembleia; absteve-se na aprovação de contas 
referente a 31 dezembro de 2014, e votou a favor na proposta de distribuição de resultados.  
 

 
Fundo Investimento 

Imobiliário 
DATA ASSEMBLEIA PARTICIPANTE 

FII Sete Colinas 11/6/2015 FPBD Representado pelo Dr. 
Norberto Rosa 

FII Sete Colinas 17/12/2015 FPBD Representado Dr. 
Norberto Rosa 

FII Logística e Distribuição 24/9/2015 FPBD Representado pela Dra. 
Sara Veloso 

FII Imosocial 22/12/2015 FPBD Representado pela Dra. 
Leonor Machado 
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(3) Na Assembleia de Participantes do Fundo de Investimento Imobiliário Sete Colinas realizada 

no dia 11 de junho de 2015 foi feito um ponto de situação da atividade do fundo de 
investimento. 

 

(4) Na Assembleia de Participantes realizada dia 17 de dezembro de 2015 foram abordados 
vários assuntos relacionados com o processo de venda do Fundo. 

 

(5) Na Assembleia Geral de Participantes do Fundo Logística e Distribuição realizada no dia 24 de 
setembro foi feito um ponto de situação do processo de liquidação do Fundo, deliberação 
sobre reembolsos parciais de capital por conta do valor final de liquidação por unidade de 
participação e auscultação dos participantes quanto á possibilidade de reversão da 
liquidação. 
O Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente a deliberação sobre reembolsos parciais 
de capital, votou contra a possibilidade de reversão da liquidação.  

 

(6) Na Assembleia de participantes do Fundo Imosocial realizada dia 22 de dezembro foi 
abordado o tema da reversão da liquidação do fundo. A Assembleia foi suspensa e retoma 
dia 26 de janeiro de 2016. 

 

 

O exercício dos direitos de voto foi efetuado de forma independente dos restantes investidores e 
tendo como critérios orientadores a responsabilidade social e a proteção do valor investido. 
 

 
 
 
Lisboa, 20 janeiro 2016 

 


