
 

 
IPE Awards 2016  

Fundo de Pensões do Santander Totta premiado 
pela IPE como o Melhor em Portugal 
 

• A Equipa de Gestão de Fundos de Pensões da Santander Asset Management gere ativos 
num valor de 5 mil milhões de euros distribuídos por vários produtos 

 

Lisboa, 13 de janeiro de 2017. O Fundo de Pensões do Banco Santander Totta, cujos ativos 
são geridos pela Santander Asset Management, foi premiado pela Investments and Pensions 
Europe (IPE) como o melhor Fundo de Pensões em Portugal, no âmbito dos IPE Awards 
2016. 
 
O Júri do Prémio, que consagra anualmente os melhores fundos de pensões europeus, 
destacou a boa performance que o Fundo de Pensões do Santander Totta tem vindo a 
registar nos últimos anos, o seu perfil de baixo risco e um outlook de gestão de 
investimentos baseado em boas práticas a longo-prazo.  
 
O Fundo de Pensões do Santander Totta tem 900 milhões de euros sob gestão e mais de 
5.000 participantes, incluindo empregados e ex-empregados do Banco Santander Totta.  
 
Em termos de ativos, a equipa de gestão de fundos de pensões da Santander Asset 
Management gere um valor superior a 5 mil milhões de euros distribuídos por vários 
produtos, tendo como objetivo adaptar cada mandato de gestão às necessidades dos 
Clientes, desenvolvendo nesse sentido produtos customizados. Nos últimos anos, o Fundo 
adquiriu uma posição mais conservadora, com uma estrutura assente numa política de risco 
rigorosa. Por outro lado, tem vindo a diversificar entre diferentes tipos de ativos e 
geografias. 
 
Os Prémios IPE são um evento anual importante na indústria de fundos de pensões na 
Europa, premiando o desempenho dos melhores fundos de pensões europeus e celebrando 
a excelência, ao criar um conjunto de referências na área. 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 


