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Relatório Anual relativo a 2018 sobre Linhas Gerais de Orientação da Política de Exercício de Relatório Anual relativo a 2018 sobre Linhas Gerais de Orientação da Política de Exercício de Relatório Anual relativo a 2018 sobre Linhas Gerais de Orientação da Política de Exercício de Relatório Anual relativo a 2018 sobre Linhas Gerais de Orientação da Política de Exercício de 

Direitos de Voto nas Sociedades Emitentes dos Valores Mobiliários que Integram o Património Direitos de Voto nas Sociedades Emitentes dos Valores Mobiliários que Integram o Património Direitos de Voto nas Sociedades Emitentes dos Valores Mobiliários que Integram o Património Direitos de Voto nas Sociedades Emitentes dos Valores Mobiliários que Integram o Património 

dos Fundos de Pensões sob Gestão da Real Vida Seguros, S.A.dos Fundos de Pensões sob Gestão da Real Vida Seguros, S.A.dos Fundos de Pensões sob Gestão da Real Vida Seguros, S.A.dos Fundos de Pensões sob Gestão da Real Vida Seguros, S.A.    

 
I I I I ––––    ConsConsConsConsiderações Geraisiderações Geraisiderações Geraisiderações Gerais    

1111    O Documento sobre as Linhas Gerais de Orientação da Política de Exercício de Direitos de 

Voto nas Sociedades Emitentes dos Valores Mobiliários que Integram o Património dos 

Fundos de Pensões sob Gestão da Real Vida Seguros, S.A., elaborado e divulgado nos 

termos dos nºs 1 e 6 do artigo 2º da Norma Regulamentar Nº 7/2007-R, de 17 de Maio, 

encontra-se publicado no sítio da Internet da Entidade Gestora, em 

www.realvidaseguros.pt, em ‘Publicações’, na rubrica ‘Política Exercício Direito de Voto’. 

2222    Nos termos da legislação em vigor, a Real Vida Seguros, S.A. manterá um registo 

actualizado, por Fundo de Pensões, da forma como foi exercido em concreto o direito de 

voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o património desses 

fundos, devendo fundamentar as situações em que se verificou um afastamento da política 

geral de exercício de direitos de voto. 

3333    Do registo mencionado no número anterior, deverá ser elaborado um relatório anual que 

inclua a informação prevista do documento constante no anterior número 1 com referência 

ao exercício precedente, a divulgar até ao final do mês de Janeiro de cada ano, através de 

publicação no sítio da Internet da Entidade Gestora, em www.realvidaseguros.pt, nas áreas 

reservadas dos respectivos fundos de pensões e disponibilizado, a pedido, aos 

Participantes de cada um desses fundos. 

4444    Sem prejuízo do disposto no número anterior a Real Vida Seguros, S.A. publicará a presente 

informação geral no respectivo sítio da Internet, em www.realvidaseguros.pt, em 

‘Publicações’, na rubrica ‘Política Exercício Direito de Voto’. 

 

II II II II ----    Relatório Anual relativo ao exercRelatório Anual relativo ao exercRelatório Anual relativo ao exercRelatório Anual relativo ao exercício de 201ício de 201ício de 201ício de 2018888    

1111 Nos termos da respectiva política geral de exercício de direitos de voto nas sociedades 

emitentes dos valores mobiliários que integram o património dos fundos de pensões sob 

sua gestão, a Real Vida Seguros, S.A. participou nas seguintes Assembleias: 
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a.a.a.a. Assembleia de Geral da sociedade NOS Madeira Comunicações, S.A., realizada no 

dia 23 de Março de 2018, na sede social, na qualidade de Entidade Gestora do 

Fundo de Pensões Banif, detentor de 15.147 acções ordinárias da referida 

sociedade. 

A Real Vida Seguros, S.A. votou favoravelmente o ponto um, relativo à deliberação 

sobre o relatório de gestão e contas do exercício de 2017, o ponto dois, relativo à 

proposta de aplicação de resultados, e o ponto três, relativo à deliberação sobre a 

apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, da ordem de 

trabalhos, constante da respectiva convocatória. 

b.b.b.b. Assembleia de Participantes do Fundo BANIF IMOGEST – Fundo de Investimento 

Imobiliário Fechado, realizada nos dias 18 de Maio (1ª sessão) e 18 de Junho (2ª 

sessão) de 2018, na sede social, na qualidade de Entidade Gestora do Fundo de 

Pensões Pensões Banif, detentor de 160.009 unidades de participação, do Fundo de 

Pensões Pensões Açoreana Seguros, detentor de 86.415 unidades de participação, 

do Fundo de Pensões da Electricidade dos Açores, detentor de 63.679 unidades de 

participação, do Fundo Pensões Aberto Real Previdência Empresas, fp, detentor de 

21.176 unidades de participação, do Fundo de Pensões do Papel do Prado, detentor 

de 8.608 unidades de participação, do Fundo de Pensões Aberto Real Reforma 

Activa, detentor de 9.020 unidades de participação, do Fundo de Pensões Aberto 

Real Reforma Jovem, detentor de 1.406 unidades de participação, e do Fundo de 

Pensões Aberto Real Reforma Senior, detentor de 66 unidades de participação do 

referido fundo. 

A Real Vida Seguros, S.A. votou favoravelmente o ponto três, relativo à reversão da 

liquidação do IMOGEST pelo prazo de um ano, condicionada aos pressupostos 

referidos na Assembleia e que constam da respectiva acta, bem como o Relatório 

de Reversão de Liquidação do Fundo. Votou, ainda, favoravelmente o ponto quatro, 

relativo às alterações necessárias ao Regulamento de Gestão do Fundo, tendo em 

vista a implementação do deliberado ao abrigo do ponto três, e o ponto cinco, 

relativo às alterações necessárias ao Regulamento de Gestão do Fundo, tendo em 

vista permitir o reembolso das unidades de participação em espécie, da ordem de 

trabalhos, constante da respectiva convocatória. 
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2222 Durante o exercício de 2018, a Real Vida Seguros, S.A. não foi notificada da realização de 

quaisquer outras Assembleias Gerais de sociedades emitentes dos valores mobiliários que 

integram o património dos fundos de pensões sob sua gestão. 

 


