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1. ÓRGÃOS  
SOCIAIS
Mesa da Assembleia Geral

Presidente  Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral
Secretário  João José Carvalho Pereira

Conselho de Administração

Presidente Kurt André J De Schepper 
Vice-Presidente  José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
Vogal Barry Duncan Smith
Vogal Filip André Lodewijk Coremans
Vogal Rui Manuel da Silva Teixeira
Vogal  Stefan Georges Leon Braekeveldt
Vogal Julian Robert Mark Harvey 
Vogal Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso 
Vogal  Manuel Frederico Lupi Belo

Conselho Fiscal 

Presidente  José Ricardo Gonçalves Monteiro
Vogal  José Mário Fernandes Ventura 
Vogal  Carlos Alberto Correia Diogo
Suplente  Belmira Abreu Cabral

ROC 

Efetivo KPMG & Associados (SROC)
 Representado por:
 Inês Maria Bastos Viegas Clare Neves 
Suplente  Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho

Conselho de Auditoria 

Presidente  José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
Vogal  Barry Duncan Smith 
Vogal Filip André Lodewijk Coremans
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2. POSICIONAMENTO  
ESTRATÉGICO
A Ocidental Pensões, no âmbito da sua atividade de gestão de benefícios de reforma, tem por missão estudar, analisar 
e propor às Empresas soluções flexíveis e com valor acrescentado de forma a contribuir para melhorar a proteção 
e a fidelização dos seus Colaboradores.

A consolidação da posição de liderança no mercado de fundos de pensões é objetivo que continuaremos a prosseguir, 
bem como o da oportunidade e qualidade dos nossos serviços.

A Ocidental Pensões dedica redobrada atenção à evolução do mercado com a finalidade de melhor adequar a sua 
proposta de valor às necessidades dos seus Clientes.
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3. SÍNTESE DOS  
INDICADORES DE GESTÃO
Fundos de Pensões 2015 2014 2013 2012 2011

Valor dos Ativos sob Gestão 5.092 4.943 4.366 4.190 3.865

Fundos de Pensões Fechados 4.847 4.749 4.189 4.055 3.713

Fundos de Pensões Abertos 193 161 142 128 113

Fundos PPR 32 33 35 37 39

Taxas de Rendibilidade Anual (*)

Fechados 0,40% 8,04% 7,10% 8,41% -0,55%

Aberto Horizonte Valorização 4,11% 5,69% 6,53% 9,98% -2,27%

Aberto Horizonte Ações 6,41% 5,68% 9,52% 11,50% -5,06%

Aberto Horizonte Segurança 1,15% 5,05% 1,68% 5,89% 2,25%

Aberto Turismo Pensões 4,30% 6,07% 6,72% 10,79% -2,28%

PPR Praemium V 4,63% 3,55% 7,47% 9,39% -4,40%

PPR Praemium S -0,77% -0,01% -0,15% 4,35% 0,31%

Vanguarda PPR 2,53% 4,27% 4,43% 7,78% -1,60%

PPR Europa 3,38% 4,90% 5,73% 8,02% -2,83%

PPR BNU/Vanguarda 3,06% 3,97% 4,04% 6,77% -2,86%

Taxa de Inflação Média (**) 0,50% 0,30% 0,30% 2,80% 3,66%

Milhões de euros 
(*) Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões abertos apurada com base no valor da up à data de 31 de dezembro.
(**) Fonte: INE

Ocidental Pensões 2015 2014 2013 2012 2011

Prestação de Serviços 10.023 9.217 8.399 8.254 11.142

Resultados Líquidos 3.052 3.550 3.526 3.398 4.517

Capitais Próprios 11.547 12.477 10.975 23.243 18.733

Milhões de euros
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4. PRINCIPAIS  
ACONTECIMENTOS EM 2015

Alteração da marca que, no âmbito do “rebranding” da Ocidental Grupo se passou a designar de Ocidental – Sociedade 
Gestora de Fundos de Pensões, que será também conhecida pela designação de Ocidental Pensões; 

Manutenção da posição de liderança do mercado de fundos de pensões com uma quota de mercado de 28,1%;

Ativos sob gestão no valor de 5.072 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 2,6%, valor ligeiramente 
inferior ao crescimento do mercado, que se situou em 3,1%;

Comportamento volátil dos mercados financeiro com uma forte diversidade de cenários, tanto em termos macroe-
conómicos como no seu reflexo para a valorização dos fundos de Pensões, resultando numa rendibilidade média 
do mercado de 2,4%;

A rendibilidade média dos fundos de pensões geridos pela Ocidental Pensões continuou a registar bons resultados 
relativos tanto no prazo de um ano, com mediana de 2,85%, como em prazos mais alargados até aos 5 anos, com 
valores acima da média, com particular enfoque para os bons resultados nos fundos de pensões abertos;

Aumento da captação de novos negócios tanto em clientes como em volumes de ativos, tendo-se registado um valor 
de contribuições e transferências de 66 milhões;

Conclusão do processo de consolidação dos planos de Pensões no Grupo Portucel/ Soporcel, que resultou 
na integração de 6 fundos no Fundo de Pensões Grupo Portucel, salientando-se ainda a decisão da EDP de integrar 
no Fundo de Pensões do Grupo EDP o financiamento dos benefícios de saúde pós-emprego;

Consolidação da oferta de fundos de pensões abertos com três perfis de risco alternativos, que registaram um 
crescimento de 20,1%.

Consolidação do site da Ocidental Pensões que foi objeto de um ajustamento de imagem conjugado com o “rebranding” 
e com o lançamento do simulador de reforma;

Obtenção de um Resultado Líquido de 3,05 milhões de euros, a que corresponde um ROE médio de 25,4%;

Consolidação da atividade atuarial numa única unidade orgânica e modernização das aplicações informáticas 
dedicadas ao negócio de fundos de pensões. 
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5. RELATÓRIO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
5.1. ENQUADRAMENTO  
MACROECONÓMICO
Enquadramento Económico Mundial

Segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), o ritmo de expansão da atividade global em 2015 deverá 
ter-se reduzido para o nível mais baixo desde 2009, num contexto em que o maior dinamismo das economias desenvol-
vidas não foi suficiente para compensar a perda de vigor dos mercados emergentes. A queda pronunciada dos preços 
das matérias-primas, para além de ter intensificado a clivagem entre os dois grupos de economias, adensou as pressões 
deflacionistas globais, criando um quadro de maior vulnerabilidade financeira, bem como a necessidade de manutenção 
de condições monetárias globalmente acomodatícias. 

CRESCIMENTO DA ECONOMIA GLOBAL MANTÉM-SE MODERADO
Taxa de variação anual do PIB real (em %)

Fonte: FMI WEO (janeiro de 2016)
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Na área do euro, a melhoria das condições monetárias decorrente da postura mais expansionista do Banco Central 
Europeu (BCE), a depreciação efetiva do euro, a diminuição do custo da energia e a maior neutralidade das políticas 
orçamentais dos países da “periferia” conferiram um impulso ao processo de recuperação da economia. Com efeito, 
após um crescimento de 0,9% em 2014, a Comissão Europeia (CE) estima que em 2015 o PIB terá crescido 1,6% e que, 
em 2016, o ritmo de expansão aumente para 1,8%. Contudo, a debilidade das economias emergentes, o agravamento 
das tensões geopolíticas e os riscos inerentes à necessidade de dar continuidade às reformas estruturais em curso 
em vários Estados-membros poderão vir a condicionar a cadência da recuperação na área do euro. 

Nos EUA, o aumento sustentado do emprego e do rendimento disponível real, aliado ao baixo nível das taxas de juro, 
impulsionou o consumo e o investimento residencial. Porém, a recessão associada ao colapso do preço do petróleo que 
assolou o setor energético norte-americano e a apreciação do dólar exerceram um efeito adverso sobre o investimento 
empresarial e as exportações, o que resultou numa taxa de crescimento do PIB semelhante à observada em 2014, que 
foi 2,4%. Em 2016, a evolução do consumo privado deverá ser o pêndulo que determinará a robustez do crescimento 
económico, o que por sua vez implica um bom desempenho do mercado de trabalho, em circunstâncias dificultadas pela 
presumível normalização da política monetária e a concomitante intensificação da tendência de apreciação do dólar 
face às demais principais divisas internacionais. 
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A economia chinesa continuou a evidenciar sinais claros de perda de vigor ao longo de 2015, sobretudo ao nível das 
componentes da procura que estiveram na base do seu modelo de crescimento, nomeadamente as exportações 
e o investimento. O principal risco para 2016 reside na possibilidade de enfraquecimento adicional do renmimbi, o que 
teria como risco associado a fuga de capitais e a consequente deterioração das condições financeiras para as famílias 
e empresas chinesas.

Em 2016, a economia global enfrenta riscos complexos e variados. A espiral negativa que se entrepôs entre o setor 
produtor das matérias-primas e o complexo das economias emergentes ameaça continuar a restringir a recuperação 
da procura global e a causar uma correção nos mercados financeiros internacionais. Por outro lado, o aumento previsto 
para as taxas de juro diretoras da Reserva Federal e o consequente agravamento do serviço do elevado nível de dívida 
do setor empresarial dos EUA comportam o risco de retração do investimento e, também, do consumo. Finalmente, 
a prevalência de vários focos de tensão geopolítica e as questões de segurança na Europa constituem obstáculos 
de efeitos difíceis de quantificar, mas ainda assim potencialmente adversos à consolidação da retoma da economia 
da área do euro.

Perspetivas para a Economia Portuguesa 

A retoma da economia portuguesa consolidou-se ao longo de 2015, beneficiando de custos de financiamento menores, 
da queda do preço do petróleo, da aceleração da economia europeia, dos ganhos de competitividade externa conferidos 
pela depreciação efetiva do euro e, de forma mais indireta, das reformas estruturais implementadas durante o programa 
de ajustamento. De acordo com a estimativa da Comissão Europeia, o PIB deverá ter crescido 1,5% em 2015, acima dos 
0,9% registados em 2014. O maior vigor da atividade económica decorreu essencialmente do dinamismo do consumo 
privado e das exportações, uma vez que o investimento prosseguiu a menor ritmo do que no ano precedente.

ECONOMIA PORTUGUESA PROSSEGUE EM RECUPERAÇÃO

Fonte: Datastream e Millennium bcp
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Em 2016, a tendência de recuperação da atividade deverá manter-se suportada pela procura interna, a qual deverá 
beneficiar do aumento do emprego e do rendimento disponível, do baixo custo da energia, do nível reduzido das taxas de 
juro e, ainda, da implementação do novo quadro de financiamento europeu, nomeadamente, o programa Portugal 2020. 
Contudo, o risco de abrandamento da economia internacional associado à fragilidade dos mercados emergentes, bem 
como a possibilidade de ocorrência de uma correção significativa nos mercados financeiros constituem os principais 
obstáculos à sustentação da recuperação da economia nacional.
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5.2. EVOLUÇÃO DO MERCADO  
DE FUNDOS DE PENSÕES
O ano de 2015 no mercado dos fundos de pensões registou um crescimento de 3,1% que é superior ao crescimento 
económico, mas consideravelmente inferior aos 15,5% registados em 2014.

Considerando que se manteve uma reduzida dinâmica no mercado de fundos de pensões, os fatores que contribuíram 
a redução do crescimento dos ativos sob gestão são os mesmos que os verificados em 2014: 

A estabilização ou até a ligeira subida das taxas de juro que são utilizadas para calcular as responsabilidades que não 
exigiram a realização de elevadas contribuições extraordinárias nos planos de pensões de benefício definido;

A redução do nível médio das rendibilidades;

As economias europeias registaram durante o ano 2015 um reforço do crescimento económico que passou de 0,9% 
para 1,5%, mas ainda substancialmente abaixo dos Estados Unidos que registou um crescimento de 2,5%. Em relação 
à evolução dos preços inverteu-se a tendência de redução continuada dos preços e dos fortes receios de deflação, 
no entanto, a evolução dos preços na zona euro com 0,1% situou-se em valores historicamente muito baixos. Estes 
resultados, que demonstram alguma recuperação económica e um razoável controlo da deflação, foram alcançados 
com o forte contributo dado pelo BCE através do seu programa “quantitative easing”, de expansão do balanço através 
da aquisição de obrigações dos estados membros. 

Neste contexto, o ano de 2015 teve uma forte diversidade de cenários tanto em termos macroeconómicos como no seu 
reflexo para a valorização dos fundos de Pensões:

Até ao mês de março verificou-se um cenário perfeito para a rendibilidade dos fundos de pensões com a genera-
lidade dos fundos a atingirem rendibilidade na casa dos 2 dígitos, originado por taxas de juro a atingirem mínimos 
inesperados (a generalidade da dividida europeia a quase todos os prazos apresentava taxa negativas) e uma 
valorização das ações europeias próxima dos 20%;

Até ao final do verão, os ganhos do primeiro trimestre foram completamente neutralizados, em resultado da subida 
das taxas de juro até julho e de uma queda dos mercados de ações que se prolongou até setembro;

No final do ano ainda que com comportamentos diferenciados, assistiu-se a uma ligeira recuperação que permitiu 
que os bons resultados dos últimos anos, e as rendibilidades se tenham situado em valores aceitáveis.

Assim, a nível global no ano 2015 as principais classes de ativos registaram os seguintes resultados: uma valorização 
positiva das obrigações de governos de 1,5%; uma valorização das ações próxima dos 4%, uma valorização negativa 
de -0,6% da taxa fixa “corporate”, em resultado de um alargamento de spreads; e uma forte desvalorização das 
“commodities” próxima dos -25%, resultante de pressão do lado de oferta e a atenuação do crescimento na China.

Em termos cambiais continuou a verificar-se o movimento de desvalorização do euro face as restantes moedas 
de referência de que se destaca a desvalorização face ao USD de 10,2%.

Assim, em Portugal a rendibilidade mediana dos fundos de pensões de acordo com a estimativa da Mercer situou-se em 
2,4%, valor que se situa substancialmente abaixo dos valores dos últimos três anos: 2012 (10,4%), 2013 (5,5%) e 2014 
(7,0%), e que contribuem para a existência de bons níveis de rendibilidade a 3 a 5 anos. No entanto, como os baixos 
valores das rendibilidades foram acompanhadas por uma ligeira melhoria das taxas de juro utilizadas na avaliação 
de responsabilidades não se verificou grande pressão ao nível das contribuições.

Em termos de enquadramento da atividade de fundos de pensões, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade 
(CES) aplicada aos Fundos de Pensões privados continuou a representar um grande transtorno e ameaça a um 
saudável desenvolvimento futuro do mercado das reformas privadas. Mas o seu efeito foi consideravelmente esbatido 
resultado, da diminuição da população abrangida, da redução da taxa aplicada e do consenso gerado no espetro 
politico para a sua eliminação a prazo. Para o ano de 2016, o remanescente da CES vai ser eliminada em 50%  
e prevê-se a sua extinção em 2017.
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Em termos de legislação realizou-se a alteração do enquadramento legal da atividade dos fundos de pensões. 
O Decreto-Lei 12/2006 manteve a sua designação mas foi substancialmente alterado, em conjugação com a revisão 
do regime jurídico da atividade seguradora, com a publicação da Lei 147/2015, de 9 de setembro. 

O mercado reconhece o mérito na generalidade das alterações introduzidas, dado que vêm agilizar o funcionamento 
normal dos fundos de pensões, no entanto, como vem acontecendo sempre que existem processos de revisão legislativa 
ligada à atividade dos fundos de pensões, a APFIPP apresentou os seus contributos e acabou por ver reconhecidas 
parte significativa das sugestões apresentadas.

A alteração do enquadramento legal apesar de substancial é realizada num modelo de continuidade com a legislação 
anterior, incorporando o acumulado de experiência e prática vigente decorrentes de mais de 10 anos sobre a sua última 
alteração. Como principais alterações, entre outras, destacam-se as seguintes:

Transposição de disposições da Diretiva IORP “Institutional Occupacional Retirement Provisions” (Diretiva 2003/41/
CE), em sequência de alterações pontuais implementadas pala Diretiva 2011/61/UE, sobre gestores de fundos alter-
nativos e a Diretiva 2013/14/UE relativa à excessiva dependência face às notações de risco;

Autonomização do regime contraordenacional relativamente ao aplicável pelo setor segurador e aprovação do regime 
processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e de fundos de pensões;

Clarificação de alguns conceitos e procedimentos: participante, direitos adquiridos, função chave, suportes 
duradouros e os requisitos de informação a participantes e beneficiários;

Alteração do regime de aprovação prévia / comunicação posterior em que se ultrapassou a dicotomia formal 
de fechado / aberto e para passar a ser função da materialidade da alteração. Assim, passaram a ser de aprovação 
prévia os planos de pensões de benefício definido ou mistos e os planos de pensões de contribuição definida 
que resultem de contração coletiva, independentemente de serem financiados por fundos de pensões fechados 
ou abertos. Por outro lado, os contratos de adesão coletiva a fundos de pensões abertos passaram igualmente a ser 
de publicação obrigatória;

Os representantes dos Participantes e Beneficiários nas Comissões de Acompanhamento selecionados através de 
eleições a realizar e somente se tal não for possível pela comissão de trabalhadores ou sindicatos. Caso não seja 
possível concretizar a seleção dos representantes dos Participantes e Beneficiários a Comissão de Acompanhamento 
continua a poder funcionar apenas com os representantes do Associado.

Existe ainda um conjunto significativo de alterações que ficam dependentes de publicação de normativo comple-
mentar por parte da ASF, de que se destacam, pelo impacto que podem vir a ter no desenvolvimento da atividade 
de fundos de pensões: a possibilidade de poderem virem a existir formas alternativas e mais flexíveis de recebimento 
dos benefícios nos planos de pensões de contribuição definida e a introdução de requisitos de financiamento mais 
exigentes para a população com idade mais próxima da idade de reforma ou com direitos adquiridos;

No âmbito do Orçamento Geral do Estado (OGE 2016), que devido à recente nomeação do governo ainda se encontra em 
discussão na Assembleia da República, destaca-se a especial incidência no setor financeiro relativamente às medidas 
de captação de receita que visam contrabalançar o efeito da mais acelerada reposição de salários, da redução 
da sobretaxa de IRS e do aumento das prestações sociais. 

Para além de algumas das medidas prevista no OGE 2016 terem impacto direto negativo nos instrumentos financeiros, 
num país em que a taxa de poupança atingiu níveis mínimos ao nível do registado em 2008, é deveras preocupante 
o elevado número de alterações legislativas em que se decreta o seu caráter interpretativo, algo muito raro até à presente 
data. Ao decretar-se o caráter interpretativo pretende-se que as alterações sejam aplicadas a situações passadas, 
tentando-se dessa forma contornar a proibição constitucional da aplicação retroativa da lei fiscal. Entre as várias 
medidas constantes do OGE existem duas com particular impacto negativo para a atividade de fundos de pensões.

Alteração do tratamento fiscal dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos de Pensões que deixam de beneficiar 
da redução para metade do IMI e do IMT, alteração tanto mais surpreendente se se considerar que até 2012 os fundos 
de pensões beneficiavam de isenção total destes impostos;
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Introdução de um novo nº 7 no artigo 7º do Código do Imposto de Selo com a seguinte redação “o disposto na alínea 
e) apenas se aplica às garantias e operações financeiras diretamente destinadas à concessão de crédito, no âmbito 
da atividade exercida pelas instituições e entidades referidas naquela alínea” alargando o âmbito de aplicação 
do imposto de selo à generalidade das comissões praticas entre instituições financeiras. 

Esta última medida poderia por si só ser interessante no âmbito do processo que a Ocidental Pensões e outras sociedades 
gestoras têm de contencioso com a autoridade tributária (processo que se detalhará mais à frente), no entanto, 
na redação do artigo 142ª, à semelhança do que acontece para outras seis medidas de alteração do código de imposto 
de selo, é-lhe conferido caráter interpretativo. 

No âmbito da segurança social, conforme era expectável, a entrada automática em vigor do antigo regime de reforma 
antecipada a partir dos 55 anos de idade para os beneficiários que tenham pelo menos 35 anos de contribuições nessa 
data, foi revertido para o modelo que vigorou em 2015 de se ter pelo menos 60 anos de idade e 40 ou mais anos 
de contribuições nessa data. Entretanto foram reveladas intenções de rever o modelo de cálculo da segurança social, 
tanto para a reforma antecipada como para a reforma por velhice, no sentido de favorecer as carreiras contributivas 
muito longas. 

As questões relacionadas com a sustentabilidade da segurança social e a reforma estrutural do atual modelo 
encontram-se afastadas do atual discurso político oficial.

No domínio da regulamentação internacional com incidência na atividade nacional de fundos de pensões salientam-se 
duas iniciativas com origem na autoridade europeia de supervisão de seguros e fundos de pensões “EIOPA”.

No terceiro trimestre de 2015, a EIOPA realizou um exercício de “Stress Test” e “Quantitative Impact Study” da aplicação 
da metodologia “Holistic Balance Sheet”, no âmbito do estudo dos impactos sobre a aplicação do regime de Solvência 
II aos fundos de pensões. 

O exercício foi realizado em 17 países pretendendo-se uma representatividade de mais de 50% dos vários tipos 
de fundos e de planos de pensões.

Logo à partida, o exercício foi realizado num ambiente macroeconómico e demográfico que já por si colocava desafios 
significativos para o setor de fundos de pensões, nomeadamente com taxas de desconto a níveis historicamente baixo 
e um reflexo enorme no valor das responsabilidades. 

Como ponto de partida foi criada uma metodologia base harmonizada consistente em termos de mercado “National 
Balance Sheet” que permitiu um ponto de partida uniforme ao qual foram aplicados dois cenários adversos definidos em 
estreita colaboração com o ESRB “European Sistemic risk Board”: cenário um – com um impacto negativo na procura 
com forte redução das ações e outros ativos, sendo as obrigações dos governos utilizadas como um refúgio seguro 
e o cenário dois – com redução generalizada na valorização dos ativos mas inferior à do cenário um e a materialização 
de riscos geopolíticos com forte impacto negativo na valorização das commodities.

No dia 26 de janeiro de 2016 a EIOPA divulgou o relatório com os resultados e algumas conclusões se podem ser retiradas: 

Considerando o nível de “stress” utilizado, tanto nos ativos como nas responsabilidades, os impactos são significa-
tivos mas não se podem considerar de qualquer forma dramáticos e sempre que aplicados os efeitos mitigadores, 
os resultados acabaram por se traduzir em excedentes; 

Portugal apresentou resultados confortáveis relativamente à média global com diferenciais entre 2% e 5% 
e sobretudo relativamente aos países com maior relevância no mercado europeu de fundos de pensões como sejam 
o Reino Unido e a Holanda;

A Ocidental Pensões participou com 6 do total de 13 fundos/planos de pensões envolvidos no mercado nacional 
e no seu conjunto apresentou resultados superiores à média nacional.

Impulsionado pela EIOPA, merecem ainda especial referência os esforços que estão a ser desenvolvidos no sentido 
de se criar um produto europeu de poupança para a reforma de terceiro pilar os PEPP “Pan-European Personal Pension” 
que estimule globalmente o terceiro pilar e que facilite a gestão transfronteiriça dos produtos de reforma individuais. 
Este produto conta com várias forças de oposição como alguns países com maior dimensão em termos de reservas para 
a reforma e na associação europeia de fundos de pensões e, tecnicamente, têm como principal obstáculo a dificuldade 
de implementar uma moldura fiscal comum aos vários países europeus.
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5.3. ATIVIDADE DA  
OCIDENTAL PENSÕES
5.3.1. LINHAS GERAIS DE EVOLUÇÃO

Aproveitando o processo de “rebranding” realizado pelo conjunto das sociedades que pertenciam à holding Millenniumbcp 
Ageas que em termos de imagem passou a corporizar o Ocidental Grupo, decidiu-se proceder à alteração da designação 
Pensõesgere que se passou a designar de Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A. que será também 
conhecida pelo seu nome reduzido de Ocidental Pensões. 

A Ocidental Pensões, com a responsabilidade herdada, desde 1987, pelas suas percursoras: Praemium, Vanguarda, Mello 
Ativos Financeiros e Pensõesgere e como entidade líder destacada no mercado de fundos de pensões, baseia a sua 
atividade na qualidade da informação prestada, no acompanhamento permanente e na resposta atempada às solici-
tações dos seus Clientes.

No final de 2015, a Ocidental Pensões tinha 5.072 milhões de euros de ativos sob gestão, que representavam um acréscimo 
de 2,6% face a 2014, valor ligeiramente inferior ao crescimento do mercado, que se situou em 3,1%.

 
FUNDOS DE PENSÕES E QUOTA DE MERCADO
(milhões de €)
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A posição da Ocidental no mercado de Fundos de Pensões continua a ser de liderança destacada com uma quota 
de mercado de 28,1%, valor que é uma décima inferior ao registado em 2014.

OCIDENTAL PENSÕES RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 16



TAXAS DE RENDIBILIDADE ANUAL LÍQUIDA DOS FUNDOS DE PENSÕES
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Em 2015, a Ocidental Pensões apesar de apresentar uma rendibilidade média ponderada global reduzida, influenciada 
pelo seu maior fundo, continuou a registar bons resultados em termos de performance, tanto numa perspetiva de curto 
prazo, a um ano, como em prazos mais alargados até aos 5 anos, sendo de realçar os seguintes resultados: 

Em 2015 a rendibilidade média dos fundos de pensões geridos pela Ocidental Pensões situou-se em 2,85%, a qual 
compara com o valor de 2,4% de rendibilidade anual do mercado de acordo com a informação de final de ano 
da Mercer;

No segmento balanceado médio monitorizado pela Mercer, a Ocidental Pensões ocupa o primeiro lugar do ranking 
nas rendibilidades a um ano, a dois anos e a três anos, encontrando-se nas rendibilidades a 5 anos em segundo lugar;

Nos Fundos de Pensões Abertos com base na informação disponibilizada pela APFIPP, nos 6 primeiros lugares 
do ranking (excluindo fundos de geração) encontram-se três fundos da Ocidental Pensões: Horizonte Ações, com 
5,40% e Turismo, com 4,97% e o Horizonte Valorização com 4,67%. 

No decorrer do ano 2015, foram concluídas várias iniciativas com o objetivo de permitir à Ocidental Pensões reforçar 
a sua posição de liderança e poder continuar a ser o referencial na modernização e inovação no mercado dos fundos 
de pensões em Portugal. Neste âmbito, salientam-se as seguintes iniciativas: 

Projeto JOIN – Integração do Atuariado. Com este projeto pretendeu-se uniformizar numa única unidade orgânica 
a equipas dos serviços de atuariado da Ocidental Pensões que estavam dividas por dois centros de custos: uma equipa 
dedicada ao acompanhamento do Fundo de Pensões do Grupo BCP e do Ocidental Grupo e outra dedicada ao conjunto 
dos outros clientes. 

A atividade desenvolvida neste grupo de trabalho passou por promover a uniformização da aplicação atuarial, garantindo 
que todos os atuários utilizam a mesma versão do software atuarial, dar igual acesso às bases de dados localizadas 
no Porto e Lisboa, melhorar a performance das aplicações e bases de dados, melhorias que tiveram o contributo 
da migração uma nova versão do software.

Em termos de organização do trabalho reforçou-se o trabalho em equipa, uniformizou-se a metodologia de trabalho 
adotando-se de forma transversal aquelas que foram identificadas como as melhores práticas, criou-se a figura 
do atuário substituto passando todos os Planos de Pensões de benefício definido ou mistos a ter um atuário responsável 
e o respetivo atuário substituto, instituiu-se a realização de reuniões de área mensais e de dois comités anuais para 
preparação do fecho de semestre e do fecho de ano. No âmbito deste grupo de trabalho foi ainda analisado o processo 
de gestão dos planos de pensões de contribuição definida da área técnica de que resultou um conjunto de sugestões 
para o processo de roll-out da GIS UP.
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Alteração da imagem e rebranding do site www.ocidentalpensoes.pt. A imagem do site da que remontava a 2007 
e estava ultrapassada e pouco atrativa. Foi alterada no primeiro semestre de 2015 conjugando-se com a modernização 
do layout a sua alteração para a nova marca Ocidental Pensões. 

Novo simulador de benefícios de reforma. Após o lançamento do novo site procedeu-se ao lançamento, no segundo 
semestre de 2015, do novo simulador de reforma, que pensamos deverá vir a constituir um bom auxiliar de informação 
e decisão para os nossos clientes, empresas e seus colaboradores e, no limite, para todos os cidadãos que estejam 
preocupados com o futuro das suas reformas. 

No simulador de reforma, com base num mínimo de informação pessoal, é possível simular de forma dinâmica o nível 
de benefícios à idade de reforma considerando o salário e os benefícios segurança social esperados e, para os clientes 
mais exigentes, permite o aprofundamento do cálculo com o ajustamento da generalidade das variáveis que influenciam 
o cálculo das pensões.

O simulador de reforma, trabalha em perfeita articulação com a oferta de fundos de pensões abertos Horizonte 
e para a definição da rendibilidade são disponibilizadas três alternativas de escolha dos fundos: opção “ciclo de vida”, 
em que as escolhas são pré-definidas e evoluem de maior risco para menor à medida que a idade avança; opção “perfis 
de risco” que em função da tolerância à variação da valorização dos investimentos se escolhe um de entre 6 perfis alter-
nativos que vão desde o perfil conservador ao perfil agressivo e, por fim, “escolha de fundos” em que se pode optar por 
qualquer combinação entre os três fundos. 
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Formulário de Opção. Para os processos anuais de revisão das opções individuais, enquanto essa funcionalidade não 
está disponível no site da Ocidental Pensões, desenvolveu-se um modelo de formulário eletrónico de opção utilizando 
a plataforma da Instituto de Soldadura e Qualidade “ISQ” que foi testado com sucesso em alguns clientes e que pode 
ser utilizado em todos os clientes que tenham endereço de email para todos os Colaboradores. A plataforma do ISQ 
será também de grande utilidade para a realização de processos eleitorais para a escolha dos representantes dos 
Participantes e Beneficiários nas Comissões de Acompanhamento agora que passou a ser essa a primeira alternativa 
de seleção. 

CRM. Durante o ano 2015 foram desenvolvidos os trabalhos preparatórios para a implementação da ferramenta CRM 
que terá como objetivo sistematizar e integrar o relacionamento com os clientes, tanto empresas como indivíduos, bem 
como, criar um “workflow” para a gestão de pedidos de clientes com a Área Técnica e produzir informação de gestão 
através dos “Dashboards” selecionados. 

Roll-out da GIS – UP. Para além de se ter realizado o roll-out das aplicações GIS Atuarial e GIS Pensionistas, para 
versões mais atualizadas, iniciou-se o processo de atualização da aplicação informática que gere as contas dos fundos 
de contribuição definida GIS UP e que assume particular importância para desenvolvimento futuro do negócio de fundos 
de pensões. Este processo, que se espera esteja concluída no início do segundo semestre de 2016, visa simultaneamente 
a passagem para uma nova versão disponibilizada pelo fornecedor e implementar um conjunto de novas funcionali-
dades solicitadas pela Ocidental Pensões.

Ao nível da nova versão da GIS UP, destacam-se a introdução de uma nova plataforma tecnologia que permite reforçar 
a performance e a escalabilidade, que reforça a segurança, o processo de reporte e uma série de outros detalhes como 
a gestão da conta reserva.

Para além dessas componentes da versão atualizada do software a Ocidental Pensões vai introduzir um conjunto 
de melhorias importantes para o reforço da liderança nos planos de pensões de contribuição definida, de que 
se destaca: a introdução de reembolsos programados de forma a estar preparada para a introdução de soluções 
flexíveis de recebimento de pensões, a automatização do envio de extratos por correio eletrónico, a criação do extrato 
agrupado por cliente e um largo conjunto de funcionalidades para agilizar e automatizar o processo de gestão de planos 
de pensões de contribuição definida.
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Foram ainda concretizadas várias atualizações no software de registo e controlo do processo de investimento “Binfólio”, 
nomeadamente para ajustamento ao processo do registo de contrapartes e de repositório de transações com derivados 
“EMIR” e a preparação do sistema para a possibilidade de se vir a aplicar o imposto de selo às comissões de que 
a Ocidental Pensões recebe.

Stress Test da EIOPA. Como atrás referido, a Ocidental Pensões teve um papel importante na realização do Stress Test 
da EIOPA para os fundos de pensões portugueses porque teve envolvidos 6 dos fundos/planos de pensões num total 
de 13 casos abrangidos no mercado nacional. Na fase de preparação dos testes participámos ativamente com as outras 
sociedades envolvidas e ASF, para que o resultado obtido transmitisse de forma correta e consistente a situação dos 
fundos de pensões em Portugal. No âmbito dos fundos de pensões geridos pela Ocidental Pensões salienta-se que 
os resultados obtidos foram em média acima da média nacional, a qual foi também superior à média dos 17 países 
envolvidos.

Imposto de Selo. À semelhança do que aconteceu a mais 4 entidades gestoras de fundos de pensões a Autoridade 
Tributária realizou em 2015 um processo inspetivo exclusivamente dedicado al levantamento de todas as comissões 
recebidas pela Ocidental Pensões, tanto provenientes de clientes como diretamente pagas pelos fundos de pensões 
e durante os anos compreendidos entre 2011 e 2014 e posteriormente notificou a sociedade para pagar, entre imposto 
juros e coima, um valor aproximado a um 1,8 milhões de €.

Considerando que o fundamento para impor esta tributação está errado, porque se baseia numa versão do Código 
do Imposto de Selo que já não se encontra em vigor desde o ano 2003, a Ocidental Pensões decidiu não pagar nenhuma 
das verbas solicitadas e proceder ao seu provisionamento nos fundos de pensões para os fundos de pensões fechados 
e na sociedade para os fundos de pensões abertos juros e coima, o que resultou na constituição de uma provisão 
de 932 mil € nas contas da sociedade. O processo de contestação será realizado durante o ano de 2016 e, para o 
efeito, conta-se com a colaboração da APFIPP que solicitou dois pareceres jurídicos que serão da máxima importância 
na defesa das sociedades gestoras envolvidas. 

A alteração da redação realizada no OE 2016 ao repor a redação anterior a 2003, que retira a isenção a todas as comissões 
entre instituições financeiras que não tenham origem em operações de crédito, vem mudar o panorama de aplicação 
do imposto de selo após a aprovação do orçamento. No entanto, apesar se utilizar o expediente de considerar que esta 
medida tem caráter interpretativo para se poder aplicar com efeitos retroativos, continua a ser nossa forte convicção 
que no recurso à via judicial vamos ganhar o processo.

5.3.2. GESTÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PARA EMPRESAS

Em termos de atividade comercial, o valor das contribuições e transferências foi de 324,2 milhões de €, valor que que 
é bastante interessante se consideramos que não existiu particular pressão para realizar contribuições com base em 
alterações dos pressupostos. Em termos de captação de novos negócios a Ocidental Pensões deu seguimento aos bons 
resultados iniciados no ano anterior, tendo-se formalizado 13 novos negócios cujo valor de contribuições e transfe-
rências ultrapassou os 66 milhões de €. Salienta-se igualmente que no mesmo período não foi perdido qualquer cliente.

No âmbito dos trabalhos realizados com clientes merecem especial destaque: a conclusão do processo de conflito 
originado pela alteração do plano de Pensões no Grupo Portucel / Soporcel, e que resultou na criação do Fundo 
de Pensões Grupo Portucel que congrega num único fundo os 6 fundos de pensões que existiam para esse grupo.

Merece ainda destaque, o processo que culminou com a decisão da EDP em integrar no Fundo de Pensões do Grupo 
EDP o financiamento do benefícios de saúde pós-emprego, cujo processo de formalização se conta ter concluído ainda 
durante o primeiro semestre de 2016.

O total dos ativos sob gestão relativos aos 23 fundos de pensões fechados totalizou 4.847 milhões de euros, 
que corresponde a um crescimento de 2,1% e que fez com que a Ocidental Pensões tivesse um crescimento inferior 
ao da média do mercado.

O conjunto dos fundos de pensões abertos com um volume de ativos sob gestão 224,9 milhões de €, registaram um 
crescimento de 16,2%, denotando claramente a maior dinâmica que existe nos fundos de pensões abertos principal-
mente para financiamento de planos de pensões de contribuição definida.
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No âmbito dos fundos de pensões abertos, a Ocidental Pensões mantém a sua oferta caraterizada por perfis de risco 
diferenciados que permitem aos Associados e aos seus Participantes a escolha adequada ao financiamento dos seus 
planos de pensões, em função do respetivo perfil de risco e do horizonte temporal das responsabilidades: Horizonte 
Segurança, Horizonte Valorização e Horizonte Ações. A implantação destes três fundos no mercado é cada vez mais 
significativa, como se pode constatar pelo montante gerido no final de 2015 no valor de 189,7 milhões de € de e um 
crescimento de 20,1%.

5.3.3 PLANOS DE POUPANÇA REFORMA

No que diz respeito aos fundos PPR, o valor sob gestão no final de 2014 atingiu 32,4 milhões de euros, valor inferior em 
0,5 milhões de euros ao de 2014, denotando um grupo fechado em que muitos Participantes podem reembolsar sem 
penalizações. No entanto, o volume de resgates têm-se mantido baixo e foi quase todo absorvido pela valorização dos 
fundos.

A Ocidental Pensões mantém uma oferta diversificada de PPR, que é composta pelos seguintes fundos: Præmium S, 
Præmium V, BNU Vanguarda, Vanguarda e Europa.

TAXAS DE RENDIBILIDADE ANUAL LÍQUIDA DOS PPR
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Os fundos BNU Vanguarda, Vanguarda e Europa apresentam um perfil de risco intermédio. O Præmium S não investe em 
ações, enquanto o Præmium V tem uma exposição a ações mais elevada.

5.4. SITUAÇÃO ECONÓMICA  
E FINANCEIRA
Os proveitos decorrentes da prestação de serviços no valor de 10,0 milhões de euros registaram aumento de 8,7% face 
a 2014.

Os fornecimentos e serviços externos (3,1 milhões de euros) apresentam um crescimento de 6,7%, essencialmente 
devido ao aumento das comissões pagas pela gestão de investimentos e aos trabalhos especializados. 

Os resultados líquidos do exercício no valor de 3,1 milhões de € decresceram 14% devido à constituição de uma provisão 
no valor de 932 mil € para fazer face à contingência de pagamento de imposto de selo. Consequentemente a rendibi-
lidade dos capitais próprios (ROE) é de 25,4%, no entanto, caso não tivesse sido constituída essa provisão a rendibi-
lidade dos capitais próprios seria de 33,2% que compara com os 30,3% em 2014.
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Ocidental Pensões 2015 2014 2013 2012 2011

Prestação de Serviços 10.023 9.217 8.399 8.254 11.142

Resultados Líquidos 3.052 3.550 3.526 3.398 4.517

Capitais Próprios 11.547 12.477 10.975 23.243 18.733

Milhões de euros

Os capitais próprios totalizaram 11,5 milhões de euros, denotando uma redução de 7,5% face a 2014, em resultado 
de um dividendo de 4 milhões de € pago em março de 2015. 

Por fim, a Margem de Solvência situou-se em 199,4% valor que continua a apresentar uma margem de segurança muito 
confortável.

5.5. CORPORATE GOVERNANCE
A Ocidental Pensões é detida a 100% pela holding Millenniumbcp Ageas, a qual é detida pela Ageas e pelo Millennium 
bcp, e é parte integrante da Ocidental Grupo, conjuntamente com as seguradoras Ocidental Vida, Ocidental Seguros 
e Médis e a holding Millenniumbcp Ageas, as quais atuam no mercado Português através de uma estratégia integrada 
de grupo. Para além do cumprimento das leis e regulamentos, a garantia do cumprimento das recomendações e boas 
regras de governo das sociedades é uma fonte de atenção da Ocidental Grupo

Órgãos Sociais

Assembleia Geral

À Assembleia Geral, além do disposto na lei, compete, em especial, eleger a Mesa da Assembleia Geral, os membros 
do Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal Único e o Revisor Oficial de Contas 
ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, designar um Conselho de Auditoria e fixar as remunerações dos membros 
dos órgãos sociais bem como os respetivos esquemas de Segurança Social e de outras prestações complementares.

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-presidente e um secretário, eleitos por três anos 
e reelegíveis por uma ou mais vezes.

Administração e Fiscalização

A estrutura de administração e de fiscalização adotada inclui um Conselho de Administração, com delegação da gestão 
corrente numa Comissão Executiva, um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas que não seja membro do Conselho Fiscal.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por dez membros, eleitos pela Assembleia Geral, por um período de três anos 
e reelegíveis uma ou mais vezes, que designam, de entre os seus membros, os respetivos Presidente e Vice-Presidente. 
O Conselho de Administração reúne sempre que convocado pelo seu Presidente ou por outros dois administradores e, 
no mínimo, uma vez em cada trimestre.

Em 31 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração era constituído por um Presidente (Kurt André J De Schepper), 
um Vice-Presidente (José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha) e por sete Vogais (Barry Duncan Smith, Filip 
André Lodewijk Coremans, Rui Manuel da Silva Teixeira, Stefan Georges Leon Braekeveldt, Julian Robert Mark Harvey, 
Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso e Manuel Frederico Lupi Belo).
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Comissão Executiva

A Comissão Executiva, constituída nos termos da lei, integra um máximo de cinco membros que inscrevem a sua 
atuação nos limites da delegação, e modo de funcionamento fixados em deliberação do Conselho de Administração. 
Os estatutos preveem as matérias que o Conselho de Administração não pode delegar.

Atualmente, a Comissão Executiva é composta pelos administradores Stefan Georges Leon Braekeveldt, que exerce 
o cargo de Presidente (CEO), Julian Robert Mark Harvey (CFO), Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso 
e Manuel Frederico Lupi Belo.

Por deliberação do Conselho de Administração a distribuição de pelouros do grupo pelos membros da Comissão 
Executiva é atualmente a seguinte:

Stefan Georges Leon Braekeveldt (CEO) – relações institucionais (autoridades de supervisão e APS) e as seguintes 
Direções internas: Estratégia e Novos Negócios; Organização & IT; Auditoria Interna; Ocidental Pensões; e Apoio 
Corporativo, que engloba as áreas de Assuntos Corporativos, Recursos Humanos, Jurídica, Compliance, Comunicação 
Corporativa e serviços Administrativos – Facilities.

Julian Robert Mark Harvey (CFO) – Direções de Planeamento e Controlo, Gestão de Riscos e Atuariado, Investimentos, 
Financeira, e Resseguro.

Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso – Médis, Back-office dos ramos Não-vida, Plataformas técnicas 
dos ramos Não-vida, Back-office do ramo Vida (Plataforma Vida) e Suporte ao Cliente e Negócio.

Manuel Frederico Lupi Belo – Direções Comerciais (Bancassurance, Médis e Empresas), Marketing, e Digital.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e um suplente, que são eleitos, pelo período de três anos, pela 
Assembleia Geral que também designa o respetivo Presidente. Reúne nos prazos estabelecidos na lei e extraordinaria-
mente sempre que convocada pelo seu Presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo Conselho de Administração.

A fiscalização dos órgãos sociais poderá igualmente ser exercida por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial 
de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que não seja membro daquele órgão.

Os membros do Conselho Fiscal sempre que o julguem conveniente, poderão assistir às reuniões do Conselho 
de Administração.

Conselho de Auditoria

Sem prejuízo da competência do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, nos termos do contrato de sociedade, designou 
um Conselho de Auditoria para a verificação das contas da sociedade e assistir o Conselho de Administração no que 
respeita em geral, a funções de controlo interno. 

O Conselho de Auditoria é composto por três membros não executivos do Conselho de Administração, um dos quais 
será o Vice-Presidente do Conselho de Administração, que assumirá as funções de presidente do Conselho de Auditoria.

Secretário da Sociedade

O Conselho de Administração designa um secretário da Sociedade, bem como o respetivo suplente, com as compe-
tências previstas na lei, os quais não poderão ser membros do Conselho de Administração. 
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Remunerações

Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização 

PROCESSO DE DECISÃO E ESTRUTURA DA REMUNERAÇÃO

A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização tem-se mantido estável prati-
camente desde a constituição da empresa, tendo sido definida pela assembleia geral, de acordo com o definido pelos 
acionistas da holding, Ageas Insurance International, N.V. e BCP Investment B. V., em comissão de remunerações.

A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização é estruturada de forma 
a assegurar o equilíbrio entre a performance anual da empresa e a contribuição dos membros daqueles órgãos para 
essa mesma performance. Esta política é materializada numa componente fixa de remuneração e na possibilidade 
de atribuição de uma componente variável. Estas componentes, e respetiva evolução, decorrem do grau de realização 
dos objetivos considerados no business plan de médio e longo prazo que é aprovado pelo Conselho de Administração 
e em critérios que consideram o desempenho individual, o real crescimento da instituição e a riqueza efetivamente 
criada para os acionistas, a proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes e benefi-
ciários, a sua sustentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos bem como o cumprimento das regras aplicáveis 
à atividade da instituição. 

CRITÉRIOS PRÉ-DETERMINADOS PARA A AVALIAÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A decisão de atribuição da componente variável depende, para além do grau de cumprimento do orçamento anual, 
da solidez financeira da própria empresa, dos níveis de solvência e de rating, e da própria envolvente económica 
e competitiva. Não está prevista a existência de planos de atribuição de instrumentos financeiros ou de opções da sua 
aquisição. O pagamento da componente variável da remuneração tem lugar após o apuramento das contas de cada 
exercício económico.

Poderão ser designados administradores que não aufiram qualquer remuneração.

Os administradores que não exercem funções executivas poderão ser remunerados.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A avaliação do desempenho dos administradores executivos é uma consequência direta do grau de cumprimento 
do orçamento anual, sendo da responsabilidade exclusiva da assembleia geral ou de uma comissão de remunerações 
por ela nomeada.

O critério pré-determinado para a avaliação de desempenho dos administradores executivos é o grau de cumprimento 
do orçamento anual.

IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A remuneração dos administradores que exercem funções executivas é constituída pelas seguintes componentes:

a)  uma remuneração fixa mensal, definida tendo por base o posicionamento competitivo face ao universo de empresas 
de referência nacional, podendo, quando se trate de administradores oriundos de empresas acionistas, ser considerado 
o seu enquadramento global nessas empresas, nomeadamente o nível remuneratório; esta componente representa 
uma proporção suficientemente elevada da remuneração total, permitindo a aplicação de uma política plenamente 
flexível sobre a componente variável da remuneração, incluindo a possibilidade do seu não pagamento;

b)  uma remuneração variável anual, paga após a aprovação das conta anuais em assembleia geral; a fixação desta 
remuneração tem por referência as práticas dos acionistas que são players de referência nos mercados em que 
estão presentes; a remuneração variável anual do conjunto dos administradores executivos não deve exceder 2% 
dos resultados do Grupo, antes de amortização de VOBA (Value of Business Acquired) ou Goodwill, no exercício a que 
diga respeito, e a sua atribuição é não constitui um direito adquirido, sendo deliberada anualmente.
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INFORMAÇÃO SOBRE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE VARIÁVEL E CRITÉRIOS DE 
ATRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A remuneração variável, quando superior a 35% da remuneração fixa anual, será obrigatoriamente objeto de diferimento 
por um período de três anos subsequentes àquele a que respeita, sendo que o montante a liquidar no primeiro ano 
deverá ser superior ao dos seguintes. A remuneração variável não é paga em instrumentos financeiros. Considerando 
que a sociedade tem o seu capital concentrado em dois Grupos Económicos e sendo a dispersão do seu capital contrária 
à filosofia que presidiu à sua constituição, esta forma de pagamento de remuneração não se considera aplicável.

OUTROS BENEFÍCIOS NÃO PECUNIÁRIOS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Não há lugar ao pagamento de prémios anuais e quaisquer outros benefícios não pecuniários.

REMUNERAÇÃO SOB A FORMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS  
OU DE PRÉMIOS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Para além da remuneração fixa mensal e da remuneração variável anual (cuja atribuição depende de deliberação anual), 
não está prevista qualquer remuneração sob a forma de participação nos lucros ou de pagamento de prémios.

PAGAMENTO DE QUAISQUER INDEMNIZAÇÕES A EX-MEMBROS EXECUTIVOS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
RELATIVAMENTE À CESSAÇÃO DAS SUAS FUNÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO

Não está previsto o pagamento de quaisquer indemnizações a ex-membros executivos do órgão de administração 
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

LIMITES À COMPENSAÇÃO A PAGAR POR DESTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A compensação estabelecida para qualquer forma de destituição sem justa causa de um membro do órgão de adminis-
tração não será paga se a destituição ou cessação por acordo resultar de um inadequado desempenho do membro 
do órgão de administração.

MONTANTES PAGOS A QUALQUER TÍTULO POR OUTRAS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO

Os administradores executivos são apenas remunerados numa das empresas do Grupo e não recebem compensações 
adicionais às previstas nesta política de remuneração.

REGIMES COMPLEMENTARES DE PENSÕES OU DE REFORMA ANTECIPADA DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo exercício das suas funções os membros do órgão de administração não beneficiam de quaisquer regimes comple-
mentares de pensões ou de reforma antecipada.

ESTIMATIVA DO VALOR DOS BENEFÍCIOS NÃO PECUNIÁRIOS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Não aplicável.

MECANISMOS QUE IMPEÇAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS QUE PONHAM  
EM CAUSA A RAZÃO DE SER DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Não aplicável.

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

A política de remuneração será submetida a avaliação interna independente, com periodicidade mínima anual, executada 
pelas funções-chave, em articulação entre si e materializada em relatório a apresentar ao órgão de administração 
e à assembleia geral, identificando, nomeadamente, as medidas necessárias para corrigir eventuais insuficiências.

A avaliação incluirá, designadamente, a análise da política de remuneração e da sua implementação, de acordo 
com a legislação e as recomendações aplicáveis, especialmente sobre o respetivo efeito na gestão de riscos e de capital 
da empresa.
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INDICAÇÃO DISCRIMINADA DAS RECOMENDAÇÕES ADOTADAS E NÃO ADOTADAS

O quadro seguinte corresponde à indicação discriminada das recomendações adotadas e não adotadas contidas na 
Circular 6/2010, de 1 de abril, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, contendo a fundamentação 
da não adoção de determinadas recomendações por remissão para o parágrafo próprio desta política de remuneração.

Recomendação Declaração de adoção Fundamentação

I.4. Adoção de uma política de remuneração 
consistente com uma gestão e controlo 
de riscos eficaz

I.5. Adequação da política à dimensão, 
natureza e complexidade da atividade

I.6. Adoção de uma estrutura clara, 
transparente e adequada

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.1. Aprovação da política pela comissão 
de remunerações

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.3. Participação na definição da política 
de pessoas com independência funcional 
e capacidade técnica adequada, incluindo 
pessoas que integrem as unidades de estrutura 
responsáveis pelas funções-chave

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.4. A política deve ser transparente e acessível 
a todos os Colaboradores, objeto de revisão 
periódica e formalização em documento 
autónomo

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração 
e Critérios predeterminados para a avaliação

III.1. Revisão com periodicidade mínima anual 
pela comissão de remunerações

III.2. Independência dos membros da comissão 
de remunerações

Adotada Avaliação do desempenho

IV.1. A remuneração dos administradores 
executivos deve integrar uma componente 
variável dependente de uma avaliação 
do desempenho

Adotada Critérios predeterminados para a avaliação 
e Avaliação do desempenho

IV.2. Adequado equilíbrio das componentes 
da remuneração

Adotada Importância relativa das componentes 
da remuneração

IV.3. Parte da componente variável deve ser paga 
em instrumentos financeiros

Não Adotada Considera-se como não aplicável, tendo 
em conta: as características da sociedade 
e dos seus acionistas

IV.4. Parte da remuneração variável deve ser 
diferida

IV.5. Determinação do diferimento em função 
do peso relativo face à componente fixa

Adotada Informação sobre o diferimento do pagamento 
da componente variável e critérios de atribuição 
de remuneração variável em instrumentos 
financeiros do órgão de administração

IV.6. Os membros do órgão de administração 
não devem celebrar contratos que mitiguem 
o risco inerente à variabilidade da remuneração

Adotada Mecanismos que impeçam a celebração 
de contratos que ponham em causa a razão 
de ser da remuneração variável

IV.7. Manutenção das ações da instituição 
obtidas através de esquemas de remuneração 
variável

IV.8. Prazo de diferimento no caso de atribuição 
de opções

IV.9. Conservação de ações após o termo 
do mandato

Não Adotada Considera-se como não aplicável, tendo 
em conta: as características da sociedade 
e dos seus acionistas

IV.10. Remuneração dos administradores 
não executivos não deve incluir nenhuma 
componente dependente do desempenho 
ou valor da instituição

Adotada Critérios predeterminados para a avaliação
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Recomendação Declaração de adoção Fundamentação

IV.11. Indemnizações em caso de destituição Adotada Limites à compensação a pagar por destituição 
sem justa causa

VI.1. Submissão da política de remuneração 
a avaliação interna independente

Adotada Avaliação da política de remuneração

No exercício de 2015 não foi pago qualquer montante aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

Política de Remuneração dos Colaboradores

PROCESSO DE DECISÃO E ESTRUTURA DA REMUNERAÇÃO

A política de remuneração dos Colaboradores tem-se mantido estável praticamente desde a constituição da empresa, 
tendo sido definida pelos acionistas com base nas melhores práticas.

A remuneração dos Colaboradores compreende a retribuição base correspondente ao nível previsto em convenção 
coletiva de trabalho e um complemento retributivo que varia em função do estatuto individual e da evolução da carreira 
profissional, ou seja, da categoria profissional, do nível retributivo, especificidade e exigência da função, grau 
de senioridade, mérito individual e nível de responsabilidade atribuído.

A diferenciação individual, adotada para todos os Colaboradores, atenta aos seguintes critérios: nível de classificação 
em convenção coletiva de trabalho, especificidade e exigência da função, grau de senioridade, mérito individual e nível 
de responsabilidade atribuído.

IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO

Esta política é materializada numa componente fixa de remuneração e na possibilidade de atribuição de uma 
componente variável. Estas componentes, e respetiva evolução, decorrem do grau de realização dos objetivos consi-
derados no business plan de médio e longo prazo que é aprovado pelo Conselho de Administração e em critérios que 
consideram o desempenho individual e departamental, o real crescimento da instituição e a riqueza efetivamente criada 
para os acionistas, a proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes e beneficiários, a sua 
sustentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos, bem como o cumprimento das regras aplicáveis à atividade 
da instituição.

A política de remuneração é estruturada de forma a assegurar o equilíbrio entre a performance anual da empresa 
e a contribuição dos Colaboradores para essa mesma performance.

A componente fixa representa uma proporção suficientemente elevada da remuneração total, a fim de permitir 
a aplicação de uma política plenamente flexível sobre a componente variável da remuneração, incluindo a possibilidade 
de não pagamento de qualquer componente variável da remuneração.

INFORMAÇÃO SOBRE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE VARIÁVEL E CRITÉRIOS DE 
ATRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A remuneração variável não é objeto de qualquer diferimento nem é paga em instrumentos financeiros, atentas 
as características da sociedade e dos Grupos Económicos em que a mesma se insere.

CRITÉRIOS PREDETERMINADOS PARA A AVALIAÇÃO

Os critérios predeterminados para a avaliação de desempenho são o grau de cumprimento do orçamento anual, 
o desempenho individual e departamental, o real crescimento da instituição e a riqueza efetivamente criada para 
os acionistas, a proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes e beneficiários, a sua 
sustentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos, bem como o cumprimento das regras aplicáveis à atividade 
da instituição.

A remuneração variável do conjunto dos Colaboradores não deve exceder 3% dos resultados do Grupo, antes 
de amortização de VOBA (Value of Business Acquired) ou Goodwill, no exercício a que diga respeito, e não constitui um 
direito adquirido, sendo deliberada anualmente.
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AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

A política de remuneração será submetida a avaliação interna independente, com periodicidade mínima anual, executada 
pelas funções-chave, em articulação entre si e materializada em relatório a apresentar ao órgão de administração 
e à assembleia geral, identificando, nomeadamente, as medidas necessárias para corrigir eventuais insuficiências.

A avaliação incluirá, designadamente, a análise da política de remuneração e da sua implementação, de acordo com 
a legislação e as recomendações aplicáveis, especialmente sobre o respetivo efeito na gestão de riscos e de capital 
da empresa.

INDICAÇÃO DISCRIMINADA DAS RECOMENDAÇÕES ADOTADAS E NÃO ADOTADAS

O quadro seguinte corresponde à indicação discriminada das recomendações adotadas e não adotadas contidas 
na Circular 6/2010, de 1 de abril, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, contendo a funda-
mentação da não adoção de determinadas recomendações por remissão para o parágrafo próprio desta política 
de remuneração.

Recomendação Declaração de adoção Fundamentação

I.4. Adoção de uma política de remuneração 
consistente com uma gestão e controlo 
de riscos eficaz

I.5. Adequação da política à dimensão, 
natureza e complexidade da atividade

I.6. Adoção de uma estrutura clara, 
transparente e adequada

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.2. Aprovação da política pelo órgão 
de administração

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.3. Participação na definição da política 
de pessoas com independência funcional 
e capacidade técnica adequada, incluindo 
pessoas que integrem as unidades de estrutura 
responsáveis pelas funções-chave

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

II.4. A política deve ser transparente e acessível 
a todos os Colaboradores, objeto de revisão 
periódica e formalização em documento 
autónomo

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração 
e Critérios predeterminados para a avaliação

II.5. Comunicação do processo de avaliação 
aos Colaboradores

Adotada

V.1. Adequado equilíbrio das componentes 
da remuneração

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração 
e Importância relativa das componentes 
da remuneração

V2. Parte da componente variável deve ser paga 
em instrumentos financeiros 

V.5. Possibilidade de não pagamento ou redução 
da remuneração variável diferida 

V.6. Prazo de diferimento da remuneração 
variável 

V.7. Determinação do diferimento em função 
do peso relativo face à componente fixa

Não adotada Não aplicável, tendo em conta: as características 
da sociedade e dos seus acionistas; o processo 
de decisão e estrutura da remuneração; 
a importância relativa das componentes da 
remuneração; e a informação sobre o diferimento 
do pagamento da componente variável e 
critérios de atribuição de remuneração variável 
em instrumentos financeiros

V.8. Remuneração dos colaboradores 
que exercem funções-chave 

V.9. Remuneração da função atuarial

Adotada Processo de decisão e estrutura da remuneração

VI.1. Submissão da política de remuneração 
a avaliação interna independente

Adotada Avaliação da política de remuneração
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Processo de Decisão Empresarial

No quadro do processo de decisão empresarial existem vários corpos sociais, comissões específicas e unidades orgânicas 
que, sendo eleitas pela Assembleia Geral ou designadas pelo Conselho de Administração, coadjuvam o Conselho 
de Administração e a Comissão Executiva no exercício das suas funções, assegurando a segregação entre as áreas 
de negócio e as áreas de operações.

Comité de Risco

Tem por função apoiar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na compreensão e gestão adequada dos 
riscos inerentes à atividade seguradora e de gestão de Fundos de Pensões, bem como assegurar a adequação do capital 
em relação aos referidos riscos e às operações no seu conjunto.

O papel e responsabilidades do Comité de Risco são fixados pela Comissão Executiva e estabelecidos nos respetivos 
termos de referência, os quais são periodicamente revistos pelo Comité de Risco, pelo Conselho de Administração 
ou pela Comissão Executiva em função de alterações dos requisitos regulamentares ou de princípios de gestão de risco.

Chief investment Officer

Tem por função maximizar o retorno dos investimentos no contexto das definições estratégicas relativamente à gestão 
de ativos (ALM). É ainda responsável pela seleção dos ativos que são objeto de investimento, além de fornecer 
informação aos níveis local e do Grupo.

Compliance Officer

Tem por função estimular, monitorar e controlar a observação das leis, regulamentos, regras internas e padrões éticos 
relevantes para a integridade e, consequentemente, para a reputação da Ocidental Grupo.

No contexto da governação corporativa, o Compliance Officer visa proporcionar razoável garantia de que as Companhias 
e os seus Colaboradores cumprem aquelas leis, regulamentos, regras internas e padrões éticos.

Faz igualmente parte da missão do Compliance Officer desenvolver uma relação de confiança e compreensão com 
as autoridades de regulação e supervisão em matéria de compliance.

Millennium bcp Serviços, ACE

O Millennium bcp, ACE é um agrupamento complementar de empresas que constitui a principal estrutura de integração, 
otimização e racionalização de recursos informáticos, operativos, administrativos e de aprovisionamento, integrando 
um conjunto de unidades orgânicas que têm como missão a gestão de meios e a prestação de serviços.

Regras de Conduta

Código Deontológico

Independentemente do quadro legal e regulamentar aplicável às sociedades comerciais em geral e às empresas 
de seguros e sociedades gestoras de Fundos de Pensões em particular, o Conselho de Administração aprovou um 
Código Deontológico que incorpora regras de funcionamento próprias e do comportamento individual de cada um 
dos Colaboradores e dos membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, no exercício das respetivas 
funções.

O Código Deontológico sistematiza os princípios e as regras a observar nas práticas da atividade seguradora e de gestão 
de Fundos de Pensões, nomeadamente no que respeita às matérias de conflito de interesses, sigilo e incompatibilidades.
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Procedimentos internos para controlo dos riscos da atividade

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva, no exercício das suas funções, são responsáveis pela definição 
do nível de risco a assumir, bem como pela sua gestão, sendo assessorados nessa função pelas unidades transversais 
que a nível do corporate governance contribuem para o processo de decisão empresarial. 

5.6. PERSPETIVAS PARA 2016
Apesar de se estar a viver um contexto económico ligeira recuperação interna, fortemente condicionado pelo andamento 
da economia mundial e em particular da economia europeia ao qual se alia um ambiente de forte volatilidade e o posicio-
namento político do atual governo, não é de prever que, no curto prazo, se venha a implementar qualquer tipo de reforma 
estrutural que permita balancear para o futuro a adequação e a sustentabilidade das Pensões.

Adiar indefinidamente a realização de uma transição progressiva no atual regime de segurança social obriga a prever 
que, no futuro, se venha a sacrificar a adequação para que se possa salvaguardar a sustentabilidade, com conse-
quências negativas no rendimento futuro de todos nós.

Neste contexto, apesar de não ser configurável, no curto prazo, o surgimento de fortes oportunidades de negócio 
é importante participar no processo de configuração de um novo sistema e ter a “máquina” preparada para um 
potencial alargamento da base de clientes, com esse objetivo a Ocidental Pensões irá continuará a desenvolver um 
conjunto abrangente de iniciativas que lhe permitam reforçar a liderança de mercado tanto quantitativamente como 
qualitativamente. 

Em termos de captação de negócios será dada atenção às oportunidades que têm surgido, nomeadamente aprovei-
tando o papel de promotor e dinamizador que as empresas podem ter na implementação de novos planos de pensões 
de contribuição definida, sendo ainda dada especial atenção às possibilidades de negócio para financiamento de respon-
sabilidades com benefícios de saúde pós emprego em que se espera concretizar os primeiros negócios durante o ano 
de 2016.

Para além do forte posicionamento no segundo pilar das reformas vão-se começar a criar as bases para que a Ocidental 
Pensões, no terceiro pilar da poupança individual para a reforma, volte a assumir um papel de grande relevo que lhe 
permitam voltar a conquistar a liderança desse mercado.

Para atingir os objetivos traçados, para além da preocupação com a modernização das ferramentas informáticas, 
a Ocidental Pensões irá continuar a proporcionar aos seus Colaboradores formação, genérica e especializada, que 
permitam manter um equipa preparada e motivada em continuar a responder aos desafios colocados pelo mercado.
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5.7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO  
DOS RESULTADOS
O resultado líquido de impostos da Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., apurado no exercício 
de 2015, foi de 3.052.384,65 euros (três milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro euros e sessenta 
e cinco cêntimos). 

Considerando o que consta do relatório do Conselho de Administração e nos termos da alínea b) do nº. 1 do artigo 376º 
do Código das Sociedades Comerciais, propõe-se a seguinte aplicação:

3.052.384,65 euros (três milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos) 
para resultados transitados.

Porto Salvo, 26 de fevereiro de 2016

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Kurt André J De Schepper
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
Barry Duncan Smith 
Filip André Lodewijk Coremans
Rui Manuel da Silva Teixeira
Stefan Georges Leon Braekeveldt
Julian Robert Mark Harvey
Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso
Manuel Frederico Lupi Belo Vogal

Publicações Obrigatórias

Percentagem de Participação Social
Ageas Insurance International, N.V. – 51%
BCP Investment B.V. – 49%
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Posição Acionista e Obrigacionista dos Membros dos Órgãos Sociais

Accionistas/ Obrigacionistas Título Nº de Títulos à Data de: Transações em 2015

31/12/15 31/12/14 Aquisições Alienações
Preço 

Unitário € Data

Kurt André J De Schepper (a) Ações Ageas 4.406 2.028 4.756 34,555 30-Jun-15

2.378 34,789 01-Jul-15

Filip André Lodewijk Coremans Ações Ageas 3.610 3.610 1.600 33,931 01-Abr-15

Ageas Restricted Share Units 2012 (Exp.2015) – 800 1.600 na 01-Abr-15

Ageas Restricted Share Units 2013 (Exp. 2016) 1.000 1.000

Ageas Restricted Share Units 2014 (Exp. 2017) 800 800

Ageas Options SOP 2005 (EP 18,65, Exp. 2015) – 4.778 4.778 Caducou 11-Abr-15

Ageas Options SOP 2006 (EP 24,68, Exp. 2016) 5.973 5.973

Ageas Options SOP 2007 (EP 28,62, Exp.2017) 4.778 4.778

Ageas Options SOP 2008 (EP 16,46, Exp. 2018) 4.000 4.000

Barry Duncan Smith Ações Ageas 1.226 – 1.088 34,790 01-Jul-15

Ageas LTI – Incentive 2011 (Exp. 2015) – 1.909 2.314 na 30-Jun-15

Ageas LTI – Incentive 2012 (Exp. 2016) 9.126 9.126

Ageas LTI – Incentive 2013 (Exp. 2017) 6.049 6.049

Ageas LTI – Incentive 2015 (Exp. 2019) 7.125 –

Stefan Georges Leon Braekeveldt Ações Ageas 1.507 – 1.509 34,790 01-Jul-15

Ageas LTI – Incentive 2011 (Exp. 2015) – 1.841 3.016 na 30-Jun-15

Ageas LTI – Incentive 2012 (Exp. 2016) 9.356 9.356

Ageas LTI – Incentive 2013 (Exp. 2017) 5.072 5.072

Ageas LTI – Incentive 2015 (Exp. 2019) 7.652 –

Julian Robert Mark Harvey Ações Ageas 3.035 1.712

Ageas Restricted Share Units 2012 (Exp. 2015) – 800 1.323 na 01-Abr-15

Ageas Restricted Share Units 2013 (Exp. 2016) 1.000 1.000

Ageas Restricted Share Units 2014 (Exp. 2017) 800 800

Ageas Restricted Share Units 2015 (Exp. 2018) 880 –

Jose Miguel Bensliman Schorcht 
da Silva Pessanha Ações BCP 20.879 20.879

Rui Manuel da Silva Teixeira (b) Ações BCP 170.389 170.389

Manuel Frederico Lupi Belo Ações BCP 903.109 903.109

Belmira Abreu Cabral Ações BCP 90.458 90.458

Carlos Alberto Correia Diogo (c) Ações BCP 494.760 494.760

José Mário Fernandes Ventura Ações BCP 3.335 3.335

José Ricardo Gonçalves Monteiro Ações BCP 23.254 3.254 20.000 0,059 01-Sep-15

Cônjuge/ Filhos Menores

Anne-Marie Rosier (a) Ações Ageas 80 80

Maria Helena Espassandim Catão (b) Ações BCP 2.750 2.750

Ester Antunes Lopes (c) Ações BCP 79.396 6.795 72.601 (*)

BCP Mill Rend Ext Abr 12/15 – 7 7 1.000,00 02-Abr-15

Mill BCP Subord 10/20 – 7 7 (*) 865,00 11-Jun-15

(*) Oferta Pública de Troca de valores mobiliários por Ações BCP
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RELATÓRIO  
DE GESTÃO
2015
OCIDENTAL – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.

Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa coletiva n.º 503 455 229, matriculada sob esse número na Conservatória  
do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 1.200.000,00 euros.


