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INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS, PARTICIPANTES 
 E BENEFICIÁRIOS DOS FUNDOS DE PENSÕES 

 
Considerando a emergência global de saúde pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde no 
passado dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação da doença COVID 19 como uma pandemia, no 
transato dia 11 de Março de 2020, que determinaram a imposição de normas de contingência dessa epidemia, 
visando assegurar a contenção e atenuação da progressão social da mesma, é sabido que foram adotadas 
inúmeras medidas por parte do Governo Português. 
 
Dessas medidas destacam-se as que foram objeto de publicação através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 que 
estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – 
COVID-19, da Portaria n.º 71/2020 e, em particular, a regulamentação decorrente do Decreto n.º 2-A/2020 
de 20 de Março, que aprovou, em concreto, um conjunto de medidas excecionais e extraordinárias aplicáveis 
ao Estado de Emergência. 
 
Serve o presente para informar todos os Associados, Participantes e Beneficiários do Fundo de Pensões 
Aberto Reforma Empresa e do Fundo de Pensões do Banco Santander, que, em face da situação do Estado de 
Emergência, a Sociedade ativou no passado dia 16 de Março de 2020, o seu plano de contingência.  
 
A implementação de um sistema de gestão de continuidade de negócio considerou os seguintes objetivos: 

1.Salvaguardar a integridade dos colaboradores numa situação de contingência; 
2.Manter a liquidez dos Fundos sob gestão; 
3.Minimizar as perdas económicas para a Sociedade; 
4.Estabelecer procedimentos de recuperação do funcionamento do negócio eficazes e eficientes, em 
caso de contingência; 
5.Garantir a estabilidade do Sistema financeiro e do serviço ao cliente; 
6.Cumprir os requisitos regulatórios; 
7. Manter a imagem de marca da Sociedade; 
8. Manter a confiança de clientes e dos acionistas. 
 

Informamos que esta entidade gestora, desde o passado dia 9 de Março, implementou um Comité de 
Contingência diário, com o propósito de implementação do plano de continuidade  em situação de pandemia 
e com vista à adaptação ao modelo de teletrabalho para a totalidade dos seus colaboradores, tendo ativado 
todos os protocolos e ações necessárias para minimizar todos os riscos para a saúde dos nossos 
colaboradores, fornecedores e clientes.  
 
Após a realização dos testes pertinentes, as conexões em remoto funcionaram de forma correta e segura. 
 
Num cenário de pandemia, o foco centrou-se na adaptação da infraestrutura tecnologia e na passagem dos 
colaboradores para o sistema de teletrabalho. 
 
Recordamos ainda que esta Sociedade poderá ainda assegurar todo o apoio necessário para qualquer assunto 
ou questão que entendam necessária, bastando para o efeito que contactem nossos os serviços para o seguinte 
endereço: 

 
E.Mail: geral_asset_management@santander.pt 

 
 
 
 
 
Lisboa, 16 de Março de 2020 
 


