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Nota Introdutória 

A ASK Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. (adiante designada por ASK Patrimónios ou 
Sociedade), dando cumprimento às disposições materialmente relevantes estabelecidas na parte VIII do 
Regulamento (UE) nº 575/2013 (Regulamento) vem através do presente documento prestar a informação 
pública relativa aos requisitos prudenciais para instituições de crédito e para as empresas de investimento, 
de acordo com as recomendações do Acordo de Basileia no seu Pilar III, com referência a 31 de Dezembro de 
2020. 

O presente documento tem subjacente uma ótica predominantemente prudencial e visa apresentar 
informação detalhada sobre as posições em risco, os fundos próprios, os objetivos e as políticas em matéria 
de gestão de riscos, o sistema de governo e a política de remuneração, em complemento do anexo às 
demonstrações financeiras anuais constante no Relatório e Contas de 2020. 

A informação apresentada neste documento encontra-se disponível para consulta no sitio de internet da 
Sociedade (www.ask.pt - “Áreas de Negócio” / “Wealth Management” - “Informação Financeira”), juntamente 
com outra informação de interesse público. 

1 – Declaração de Responsabilidade 

A ASK Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A., com sede na Avenida Álvares Cabral, 61 – 7º, 
Lisboa, vem declarar que, relativamente à informação contida no presente documento: 

 Certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna; 

 Assegura a qualidade de toda a informação divulgada; 
 Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no 

decorrer do exercício subsequente àquele a que o documento se refere. 

Mais informa que não se registaram quaisquer eventos relevantes ocorridos entre o termo do exercício a que 
este relatório se refere e a data da sua publicação. 

2 – Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco 

2.1 – Âmbito de aplicação: 

A ASK Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. tem como atividade única a gestão de carteiras 
por conta de outrem, conforme autorização obtida junto da CMVM e Banco de Portugal. A Sociedade é apenas 
supervisionada a nível individual, não existindo por isso perímetro de consolidação. 

Em 31 de Dezembro de 2020, registavam-se os seguintes valores: 

 o valor das carteiras de terceiros sob gestão era de cerca de €14.716.506; 
 o valor dos fundos próprios era de € 507.672. 

É de salientar a subida dos fundos próprios face ao exercício de 2019, na sequência da operação de aumento 
de capital concretizada em outubro de 2020, com a entrada do novo acionista Salfin, Consultoria, Lda. 
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2.2 – Política de gestão de risco: 

A definição da estratégia global de assunção de riscos compete em exclusivo ao Conselho de Administração 
da Sociedade. A estratégia contempla o estabelecimento de objetivos mensuráveis para a apetência ao risco, 
assim como para a rentabilidade que a sociedade se propõe alcançar. Cumpre igualmente informar que estes 
objetivos são monitorizados de forma regular, de modo a permitir uma atualização da estratégia seguida pela 
Sociedade, se assim se demonstrar necessário. 

 

2.2.1 – Principais riscos: 

Avaliando os vários tipos de risco identificados pelas orientações do Banco de Portugal e, tendo em conta a 
dimensão, natureza e complexidade da ASK Patrimónios e das atividades desenvolvidas pela Sociedade, o 
Conselho de Administração considera os seguintes como os de maior relevância: 

 

Risco Estratégico: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, 
devido a decisões estratégicas inadequadas ou incapacidade para implementação das decisões. A 
Administração assegura, de forma permanente, que o número de colaboradores da Sociedade, bem como as 
funções a cada um atribuídas, são os mais adequados ao tipo e ao volume de atividade esperada, permitindo 
a prestação de serviços de forma eficiente, de acordo, designadamente, com as condições de exercício da 
atividade e com as normas de conduta aplicáveis.  

As decisões estratégicas da Administração da sociedade assentam no crescimento dos volumes sob gestão 
através da contratação de gestores de private banking que tenham um volume de clientes relevante. A 
implementação desta estratégia tem sido mais morosa do que as estimativas iniciais, dado que a sociedade 
considera que o risco associado à implementação desta estratégia passa por um crescimento mais lento do 
volume de negócios. 

É de salientar a celebração de contratos com agentes vinculados, com a Picking4U, Ltda., em setembro de 
2017 e outro em fevereiro de 2018, com a PJSF Investimentos, Unip. Lda. Como resultado da celebração destes 
contratos, o volume de ativos sob gestão registou um crescimento de 2,9% face ao exercício de 2017, e de 
forma muito mais significativa de 39,91% de 2018 para 2019 passando de € 9.568.459, em Dezembro de 2018, 
para €13.386.942, em Dezembro de 2019. No exercício de 2020, o crescimento foi de 10%, finalizando o ano 
com € 14.716.506 de ativos sob gestão. 

Analisando a atual carteira de clientes da Sociedade, conclui-se que existem dois tipos de riscos associados: 

i) performance das carteiras, que leve a que os clientes reduzam o volume das suas carteiras sob gestão 
na sociedade; 

ii) número de clientes, cuja concentração origina uma dependência relevante de um pequeno número 
reduzido de clientes. 

A sociedade conta mitigar estes riscos de duas formas: (i) mantendo o seu foco principal na gestão de carteiras 
e proporcionar uma boa relação risco / retorno aos seus clientes, e (ii) principalmente alargar a sua base de 
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clientes, quer na gestão de carteiras, quer na celebração de contratos de gestão de consultoria de 
investimentos. 

Dada a evolução dos ativos sob gestão através da celebração de contratos com agentes vinculados, é 
altamente expectável que os ativos sob gestão continuem a subir de forma consistente e crescente, validando 
a estratégia adotada.  

Adicionalmente, após a concretização do aumento de capital em outubro de 2020, verifica-se já uma nova 
dinâmica associada à entrada dos novos administradores e acionistas, também eles catalisadores de captação 
de novos private bankers / agentes vinculados, fonte de diversificação da crescente base de clientes da 
Sociedade. Por essa razão, este risco foi classificado como Risco Reduzido. 

 

Risco de Reputação: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, 
decorrente de uma imagem negativa da Sociedade perante o público. A Administração considera que este é 
um ponto fundamental para o sucesso do projeto da Sociedade e, como tal, tem desenvolvido ações públicas 
em que é apresentada a filosofia da Sociedade relativamente à gestão de investimentos.  

A sociedade classifica este risco como Risco Médio. Com o objetivo de mitigar o referido risco, a Administração 
tem executado um mais regular contacto com cada um dos clientes. É objetivo proceder a uma maior 
documentação dos contactos existentes, em linha com o que é referido abaixo no Risco Operacional. 

Todos os outros tipos de risco são identificados e acompanhados, embora assumam menor destaque no que 
diz respeito à adequação do capital interno e nível de fundos próprios. 

 

Risco de Crédito: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, 
devido a um possível incumprimento de uma contraparte. Para a ASK Patrimónios, o risco de crédito prende-
se com as disponibilidades em depósitos à ordem e depósitos a prazo no Banco BPI, S.A. e no Banco Santander 
Totta, S.A., no montante global de €373.308. A Administração avalia numa base anual as contas de ambas as 
instituições, nomeadamente a evolução dos seus rácios de solvabilidade. As evidências obtidas nestas análises 
recorrentes ao longo de 2020, levam a Administração a considerar trata-se de um risco muito reduzido. 

O risco de recebimento de clientes não é considerado um risco relevante, uma vez que a Sociedade, no âmbito 
do contrato de gestão de carteiras celebrado com os seus clientes, tem plenos poderes para movimentar as 
contas em nome dos seus clientes, nomeadamente para realizar os pagamentos da remuneração da 
Sociedade que lhe sejam devidos pela gestão das carteiras dos clientes. 

A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

Risco de Mercado: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, 
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação. A 
Sociedade não detém carteira de negociação própria, para além de € 10.000 (valor nominal a que corresponde 
a 31/12/2020 €15.832,99 a valor de mercado) em Obrigações de Tesouro da dívida pública Portuguesa, 
detidas em penhor a favor do SII – Sistema de Indemnização aos Investidores. Não há um risco relevante, 
dados os reduzidos valores envolvidos. 
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A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

Risco de taxa de Juro: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
capital, decorrentes de variações adversas nas taxas de juro. Tendo em conta o tipo e montante dos ativos 
envolvidos (Depósitos e Obrigações do Tesouro, anteriormente mencionados), o Conselho de Administração 
não considera que este risco assuma importância materialmente relevante. 

A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

Risco de Taxa de Câmbio: Não aplicável, uma vez que a Sociedade não detém no seu Balanço ativos nem 
passivos em moeda estrangeira.  

 

Risco de Compliance: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
capital, na sequência de não conformidades relativamente a leis e regulamentos, manuais de procedimentos 
e códigos de conduta. Compete ao responsável pela função de Compliance zelar pelo cumprimento de todas 
as obrigações e normas instituídas pelas autoridades de supervisão (Banco de Portugal e CMVM), pelas 
autoridades fiscais, obrigações legais e definidas internamente. Adicionalmente, para efeitos de assessoria e 
análise de contratos, bem como para acompanhamento das alterações legislativas, a Sociedade procede à 
contratação de serviços jurídicos externos a sociedades de advogados com elevada competência técnica.  

A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

Risco Operacional: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, 
devido a falhas na análise, processamento ou liquidação de operações, de fraudes ou inadequação de recursos 
humanos ou infraestruturas. O departamento financeiro é o responsável pelo acompanhamento e controlo 
de todas as operações efetuadas com as contrapartes envolvidas. 

A reduzida estrutura existente (pequeno número de colaboradores) da ASK Patrimónios está adequada ao 
nível da atividade existente, todavia este facto gera também uma dependência relevante da Sociedade de 
cada um dos seus colaboradores para o desempenho das respetivas funções. Em face deste risco, a 
Administração tem solicitado a cada colaborador o esforço no sentido de documentar de forma sistematizada 
os seus processos de trabalho, com vista à redução do grau de dependência de cada colaborador e/ou uma 
mais fácil substituição em caso de saídas. 

Adicionalmente, é de referir que, na sequência da operação de aumento de capital, a Sociedade já 
implementou o reforço dos seus sistemas de informação – essencialmente ao nível da subcontratação dos 
back ups, melhorando inequivocamente a fiabilidade e segurança da operação.  

A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

Risco de Sistemas de Informação: consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 
resultados ou capital, em resultado da inadaptabilidade dos sistemas de informação a novas necessidades ou 
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da incapacidade para garantir a integridade e segurança dos dados e assegurar a continuidade das operações 
em casos de falha. Existe um sistema de backups diários, controlado por uma empresa especializada (de 
soluções tecnológicas para o sistema financeiro). Desta forma, a segurança dos dados está garantida em caso 
de ocorrência de uma falha nos equipamentos informáticos. 

A Sociedade classifica este risco como Risco Reduzido. 

 

2.2.2 – Polít ica e objetivos de gestão de risco: 

A definição de uma estratégia global de assunção de riscos compete em exclusivo ao Conselho de 
Administração da Sociedade.  

A estratégia contempla o estabelecimento de objetivos mensuráveis para a apetência ao risco, assim como 
para a rentabilidade que a sociedade se propõe alcançar. Cumpre igualmente informar que estes objetivos 
são monitorizados de forma regular, de modo a permitir uma atualização da estratégia seguida pela 
Sociedade, se assim se demonstrar necessário. 

O responsável pela função de gestão de riscos tem por missão assegurar a implementação e monitorização 
de um sistema de gestão de riscos adequado e proporcional face à dimensão e complexidade da atividade 
desenvolvida pela Sociedade. O responsável (administrador da Sociedade), desenvolve a função com total 
independência face a quaisquer outras funções da Sociedade. 

É feito um acompanhamento da adequação e boa execução de todas as políticas e procedimentos definidos. 
O Conselho de Administração faz uma avaliação trimestral dos riscos identificados, por forma a desenvolver 
medidas de atuação e minimizar o seu impacto na estratégia da Sociedade. Este órgão é, também, responsável 
pelo sistema de controlo interno da Sociedade e pelo cumprimento, por parte dos colaboradores, de todas as 
normas e procedimentos. 

A ASK Patrimónios analisa regularmente o risco quantitativo e qualitativo a que se encontra exposta na 
atividade que desenvolve. A Administração reúne mensalmente com o responsável do Back Office, com vista 
a analisar de forma detalhada a atividade desenvolvida e os impactos em termos de risco de capital na 
Sociedade. 

No planeamento estratégico definido pelo Conselho de Administração e na elaboração de cada orçamento 
anual, são levadas em linha de conta os riscos de capital necessário para o desenvolvimento das atividades 
previstas para a Sociedade. 

 

2.3 – Estrutura e organização da gestão de riscos 

A função da gestão de riscos responde ao Conselho de Administração da Sociedade. O seu responsável 
(administrador da Sociedade), desenvolve a função com total independência face a quaisquer outras funções 
da Sociedade.  

Não é exigida uma função de gestão de riscos com o carácter de independência previsto no nº 1 e nº 2 do 
artigo 15.º do Aviso 3/2020, dado que a ASK Patrimónios reúne as condições definidas na alínea a) do nº 1 e 
no nº 2 do artigo 16.º do mesmo Aviso. 
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O titular da função de Gestão de Riscos acumula com a função de conformidade, de acordo com o previsto 
no nº 2 do Artigo 16º do Aviso do Banco de Portugal nº 3/2020. 

 

2.4 – Declaração sobre a adequação das medidas de gestão de risco 

O Conselho de Administração considera que o sistema de controlo interno da Sociedade é adequado e eficaz, 
face à atual reduzida atividade da ASK Patrimónios e montantes sob gestão envolvidos. 

A atual segregação de funções e controlos internos implementados garantem um risco baixo ao nível da 
afetação dos meios monetários, imobilizado, custos correntes e proveitos de aplicações a prazo. 

A Sociedade encontra-se, ainda, numa fase de crescimento da atividade da gestão de carteiras por conta de 
outrem. A materialização deste crescimento permitirá uma gradual segregação de funções, dessa forma 
adequando-se gradualmente o sistema de controlo interno ao futuro nível de atividade da ASK Patrimónios. 
É expectável que os resultados da atividade comercial da ASK Patrimónios continuem (à semelhança dos 
últimos dois anos) a refletir-se na abertura de novas contas, impulsionando a sociedade para contratações de 
novos colaboradores a fim de assegurar, em todos os momentos, níveis adequados de rigor de serviço. 

Face à estrutura existente em 2020 (que se mantêm à data de elaboração do presente relatório), o Conselho 
de Administração considera os sistemas de controlo e gestão de riscos adequados e eficazes face aos níveis 
de atividade e riscos reduzidos envolvidos. 

 

2.5 – Declaração sobre o perfil  de risco da Sociedade  

A Sociedade apresentou nos dois últimos exercícios insuficiências de capital, que foram integralmente 
anuladas com a operação de aumento de capital que foi concretizada em outubro de 2020. 

O sistema de Gestão de Riscos da ASK Patrimónios, toma em consideração os principais fatores de risco 
identificados, procurando avaliar de forma regular todos os fatores de risco que se possam revelar materiais 
para a atividade e performance da Sociedade. 

 

3 – Sistema de Governo 

3.1 – Descrição do Conselho de Administração e do número de cargos exercidos pelos seus 
membros 

No dia 26 de Março de 2020, a Salfin, Consultoria, Lda., recebeu a comunicação de não oposição do Banco de 
Portugal à aquisição de uma participação qualificada direta de 50% do capital social e direitos de voto da Ask 
Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A, operação que foi concretizada em Outubro de 2020. 

Na mesma data, foi igualmente deliberado pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal conceder 
autorização prévia para o exercício de funções de Miguel Maria Pitté Reis da Silveira Moreno e Rafael Caldeira 
de Castel-Branco Valverde, enquanto vogal executivo e vogal não executivo do Conselho de Administração da 
Ask Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. para o mandato 2019/2020, respetivamente, 
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ficando o início do prazo de caducidade da presente autorização prévia, a que se refere o n.º 3 do artigo 30.º-
B do RGICSF, suspenso até à concretização da operação em causa. 

O Conselho de Administração é composto por: 

Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde – Presidente do Conselho de Administração 

Do percurso académico, destaca-se a formação académica em Economia pelo Instituto Superior de Economia 
da Faculdade Técnica de Lisboa e outros vários cursos/ certificações, designadamente Teoria Microeconómica 
(Instituto Gulbenkian de Ciência), Finance for Non-Financial Executives (Management Centre Europe – 
Bruxelas), Investment Negotiations Seminar (Bolseiro da Agency for International Development - 
Washington), Contabilidade e Análise Financeira (Price Waterhouse),  Strategies of External Growth: Mergers 
& Acquisitions (Universidade Nova de Lisboa), Prevenção de Branqueamento de Capitais - ARIF - Association 
Romande des Intermédiaires Financiers e Making Corporate Boards More Effective (Harvard University).  

Da sua experiência profissional destaca-se o cargo de Director Adjunto do Departamento de Operações de 
Investimento do Instituto de Investimento Estrangeiro, uma carreira de 29 anos no Haitong Bank (ex BESI- 
Banco Espírito Santo de Investimento), sendo responsável global de private banking e asset management, 
bem como responsável comercial do Banco. Continua a exercer na atualidade cargos corporativos onde releva 
a sua grande experiência. 

 

Miguel Maria Pitté Reis da Silveira Moreno – Vogal do Conselho de Administração 

Do percurso académico, é de destacar a formação académica em Gestão de Empresas pela Universidade 
Católica Portuguesa, com especialidade em Finanças e Marketing Empresarial e os vários cursos e certificações 
que obteve ao longo do seu percurso profissional, nomeadamente The Complete Negotiator – Hartley Brewer 
consultants; Corporate Valuation – International Faculty of finance; Bond and Fixed Interest Markets – 
Euromoney Institute of Financial Law; Mathematics for Financial Markets – Euromoney Training; Internacional 
Capital Markets – Universidade de Oxford – St. Catherine University; Vencedor do concurso de Gestão 
estratégica Markstrat a nível nacional em representação da Universidade Católica e 2º lugar na final 
Internacional realizada no Insead – Fontainebleau; Prevenção de Branqueamento de Capitais, Entidade 
formadora ARIF - Association Romande des Intermédiaires Financiers.  

A sua experiência profissional quer como Diretor Central do Banco Espirito Santo de Investimentos, como 
Administrador da Lusomundo Media ou Administrador da Tranquilidade com o pelouro financeiro em 
acumulação com outras Seguradoras do Grupo em Portugal, Espanha ou mais recentemente como diretor do 
Haitong Bank para a área de Gestão de Patrimónios permitem estar qualificado para, no dia-a-dia, analisar, 
avaliar e tomar decisões na grande maioria das matérias para que é chamado ao abrigo das sua 
responsabilidades na Sociedade. 

 

Nuno Dinis Vieira Dias Miranda – Vogal do Conselho de Administração 

Exerce o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Sociedade. É responsável pelas áreas de Gestão de 
Riscos e de Compliance. No desenvolvimento da sua carreira profissional, e com claro contributo para o cargo 
que exerce, destaca-se a sua passagem pelo Banco de Negócios Argentaria, onde, tendo trabalhado na área 
de Project Finance ganhou uma forte sensibilidade aos temas jurídicos (análise contratual da perspetiva do 



   

 

ASK Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 
Av. Álvares Cabral, nº61 7º   1250-017 Lisboa, Portugal 

Tel: +(351) 213 932 420   E-mail: askpatrimonios@ask.pt 
Capital Social 600.000 € - Pessoa Colectiva nº 506 556 310 

 

Pág. 9 de 17 

 

 

banco estruturador, bem como a análise riscos da estrutura de financiamento). Posteriormente, na First 
Portuguese (Sociedade Gestora de Patrimónios) teve contacto direto com o negócio de gestão de patrimónios 
nas suas diversas componentes. Nesta sociedade iniciou também a sua experiência na gestão de recursos 
humanos, tendo sido responsável pela área de novos negócios. Posteriormente, montou a sociedade Ibersá, 
onde preparou o processo de constituição de duas sociedades de capital de risco: ISQ Sociedade de Capital 
de Risco e a Sport Funds Management Company, SGECR (sociedade de direito espanhol registada na CNMV). 
Por fim, já na ASK, SA participou em diversos processos de estruturação de sociedades, fundos de 
investimento, com especial enfoque nas respetivas análises de riscos. Como Presidente do Conselho de 
Administração assume funções de coordenação do Conselho de Administração. Acumula o exercício deste 
cargo com o exercício de outros cargos sociais, sendo administrador da ASK, SA, ISQ Soc. Capital de Risco, SA, 
ASK IV – Mediação se Seguros, Lda, para além de cargos não executivos em empresas participadas de fundos 
geridos pela ISQ Soc. Capital de Risco, SA. 

 

João Carlos Tito de Morais Caiano – Administrador 

Exerce o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Sociedade, sendo responsável pela área Financeira. 
Do percurso académico, destacamos a formação académica em Gestão de Empresas com especialidade em 
Finanças empresariais e os vários cursos/ certificações que obteve, nomeadamente o facto de ser CFA 
Charterholder, desde 2007 e o Financial Asset Manager & Engineering do Suisse Finance Institute. 
Destacamos, igualmente, a conclusão da Pós-Graduação em Economia Financeira na Universidade Lusíada. A 
sua experiencia profissional na área de Gestão de Patrimónios, quer nacional, quer internacional, onde, para 
além de Analista e Portfolio Manager, foi responsável por equipas de investimento que geriam mandatos 
discricionários, permitem estar qualificado para, no dia-a-dia, analisar, avaliar e tomar decisões (TASK Wealth 
Management; Novo Banco; CBH; Banque Privée Espiritio Santo, ES Wealth Management; BESI; ESAF; BES; BPI; 
AF Investimentos). Acumula o exercício deste cargo com a direção da TASK Wealth Management, SA. 

 

3.2 – Política de recrutamento 

A Política Interna de Recrutamento destina-se a assegurar o cumprimento da obrigação da Sociedade de 
verificar, em primeira linha, a adequação dos membros dos seus órgãos sociais (de administração e 
fiscalização) e titulares de funções essenciais, quer aquando do início das suas funções, quer no exercício do 
seu mandato/cargo. 

A referida adequação refere-se à capacidade de os membros e titulares de funções essenciais assegurarem, 
em permanência, garantias de gestão sã e prudente da Sociedade, reconhecendo-se o papel determinante 
que aqueles assumem na geração de valor para a Sociedade, em particular: 

 No que concerne ao órgão de administração, gerir as carteiras de bens e salvaguardar os ativos sob 
gestão da Sociedade;  

 No que diz respeito ao órgão de fiscalização, vigiar a observância das regras legais, regulamentares 
e estatutárias a que a Sociedade se encontra sujeita, nomeadamente fiscalizando as atividades do 
órgão de administração, tendo em conta as melhores práticas e as recomendações relevantes em 
matéria de governo interno. 
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Para o efeito, os membros e titulares de funções essenciais devem cumprir, em cada momento, os requisitos 
legais de adequação (idoneidade, qualificação profissional, independência e disponibilidade). De forma 
complementar aos requisitos decorrentes da lei em vigor, procura-se, com a Política Interna de Recrutamento, 
valorizar no processo de seleção e avaliação da adequação dos membros e titulares de funções essenciais, a 
demonstração de elevados princípios éticos, valores e comportamentos compatíveis com os padrões por que 
se rege a Sociedade. Ademais, a Política de Recrutamento é definida e executada observando os princípios da 
isenção, objetividade, uniformidade e proporcionalidade. 

A Política Interna de Recrutamento tem ainda em conta as exigências de diversidade. Assim, a Sociedade 
promoverá, sempre que possível, a diversidade de qualificações e competências, a diversidade geográfica, 
assim como, especialmente, o equilíbrio da representatividade de homens e mulheres, no preenchimento dos 
cargos sociais e daqueles que titulem funções essenciais da Empresa. 

Por forma a promover a diversidade de habilitações académicas, a ASK Patrimónios define que: 

 O grau académico mínimo deverá ser a Licenciatura (objetivo alcançado a 31/12/2020). 
 Para cada um dos Órgãos, deverá haver pelo menos 33% dos membros com habilitações académicas 

em áreas diferentes das dos demais membros (objetivo alcançado a 31/12/2020 para o Conselho de 
Administração, mas não alcançado para o Conselho Fiscal). 

Por forma a promover a diversidade de experiências profissionais, a ASK Patrimónios define que: 

 Cada um dos seus dois Órgãos, deverá ser composto por membros com experiências profissionais 
diferentes, pretendendo-se que pelo menos 33% dos mesmos tenham experiências profissionais 
diferentes das dos demais (objetivo alcançado a 31/12/2020).  

Por forma a promover a diversidade Geográfica, a ASK Patrimónios define que: 

 Para cada zona geográfica em que a Sociedade atue, deverá haverá pelo menos um membro de cada 
Órgão Social com um fator de proveniência geográfica correspondente a essa zona (zona geográfica 
onde o membro adquiriu experiência cultural, académica e/ou profissional) (objetivo alcançado a 
31/12/2020). 

Atualmente, o Órgão de Administração da Sociedade é composto em 0% por mulheres e em 100% por 
homens.  

Atualmente, o Conselho Fiscal da Sociedade é composto em 0% por mulheres e em 100% por homens. 

Atualmente, o quadro de pessoal da Sociedade é composto em 0% por mulheres e em 100% por homens. O 
grau de integração de mulheres em cargos que titulam funções essenciais é de 0%. 

 

3.3 – Política de remuneração 

O Conselho de Administração e a Assembleia Geral da Sociedade aprovaram a Política de Remuneração em 
Julho de 2021, que passou a estar disponível no sitio da Sociedade. 
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3.3.1 – Processo de tomada de decisão  

A elaboração da pol ítica de remunerações é da competência do conselho de administração,  
tendo em consideração os contributos do: 

a) do responsável pela função de riscos, que assegura que não são excedidos os limites em termos de 
risco, fundos próprios e liquidez, avaliando se a estrutura de remuneração variável está em linha com 
o perfil de risco da Sociedade; e 

b) do responsável pela função de Conformidade, que analisa em que medida as práticas remuneratórias 
poderão comprometer o cumprimento da legislação aplicável e dos normativos internos. 

Após a sua preparação, o conselho de administração submete anualmente a sua aprovação junto da 
assembleia geral. No caso concreto da política de remunerações definida para os colaboradores com funções 
de direção, colaboradores responsáveis pela gestão de patrimónios e que integram o departamento 
comercial, considerando que estes desenvolvem uma atividade cujo desempenho tem impacto material no 
perfil de risco da instituição, esta será submetida, anualmente, para revisão e aprovação ao Conselho de 
Administração da Sociedade. 

Considerando a pequena dimensão e estrutura organizacional da ASK, Patrimónios, optou-se pela não criação 
de um comité de remunerações.  

 

3.3.2 – Remuneração variável  

Com vista a premiar e incentivar o desempenho dos seus colaboradores,  a Sociedade poderá 
atribuir uma remuneração variável aos seus colaboradores.  

Na definição da remuneração variável são considerados e garantidos o cumprimento das seguintes regras e 
princípios: 

i. Salvaguarda do equilíbrio entre as componentes fixas e as variáveis, garantindo-se um maior pendor 
da componente fixa; 

ii. A componente variável considera a performance económico financeira da Sociedade, bem como o 
cumprimento dos objetivos anuais de cada colaborador numa lógica de evolução (comparação de 
performance face a anos anteriores).;  

iii. Prevalência dos interesses dos clientes da Sociedade na definição de aconselhamento do melhor 
produto e/ou solução de investimento; 

iv. Salvaguarda da primazia e capacidade de reforço dos fundos próprios da Sociedade; 
v. Definição de um limite máximo percentual referente à remuneração fixa, o qual pode variar de 

acordo com o cargo exercido. 

 

O valor total da remuneração variável, se existente, é determinado anualmente pelo Conselho de 
Administração, de acordo com os seguintes indicadores económico-financeiros: 

i. EBITDA;  
ii. Evolução dos ativos sob gestão;  
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iii. Avaliações ajustadas ao grau de risco;  
iv. Despesas orçamentadas;  
v. Bom cumprimento e adequação das práticas de acordo com o manual de procedimento. 

Os critérios de avaliação do desempenho, qualitativos e quantitativos utilizados, bem como a ponderação de 
cada um destes no cálculo da componente variável da remuneração, são comunicados aos colaboradores no 
início de cada ano.  

A atribuição da remuneração variável obedece aos seguintes critérios: 

i. a parcela de remuneração variável do ano em análise, não deverá exceder, em média, 40% da 
remuneração total anual de cada colaborador, sendo que o valor máximo individualmente 
considerado não deverá exceder 50% do valor total de tal remuneração anual; 

ii. a componente variável da remuneração não poderá exceder o valor da componente fixa de cada 
colaborador. Excecionalmente, o conselho de administração poderá decidir atribuir a qualquer 
colaborador um valor de remuneração variável superior à sua remuneração fixa (que nunca deverá 
ultrapassar o seu dobro), devendo esta proposta ser submetida à aprovação da Assembleia Geral, de 
acordo com os termos previstos no nº 4 do artigo 115º F do RGICSF. Adicionalmente, deverá ficar 
demonstrada na referida proposta que o rácio proposto é compatível com as obrigações da 
Sociedade, em particular, para manutenção de uma base sólida de fundos próprios; 

iii. sempre que o valor da remuneração variável do ano em análise de qualquer colaborador seja 
superior a 40% da remuneração total anual, a mesma será diferida em pelo menos 40% por um 
período de 3 anos. O direito ao pagamento da componente variável da remuneração sujeita a 
diferimento é efetuado numa base proporcional ao longo do período de diferimento e poderá ser 
reduzida ou mesmo anulada caso a evolução da atividade operacional da Sociedade apresente sinais 
de queda. 

A remuneração variável poderá não ser paga caso o colaborador não atinja os objetivos fixados para o ano. 
Nenhum colaborador da Sociedade tem a garantia de vir a receber componente variável do salário.  

A totalidade da remuneração variável poderá ainda ser reduzida ou anulada, quando se verificarem alguma 
das seguintes circunstâncias:  

i. sempre que o colaborador participe ou seja responsável por uma atuação que resultou em perdas 
significativas para a Sociedade; 

ii. deixou de cumprir critérios de adequação e idoneidade; 
iii. sempre que um colaborador participe ou seja responsável pelo aconselhamento junto de 

investidores/clientes não profissionais, de produtos ou instrumentos financeiros, que não se 
adequarem ao perfil e/ou objetivos de investimento do cliente, não agindo desta forma no interesse 
deste último. 

 

3.3.3 – Benefícios não pecuniários  

No que diz respeito à atribuição de benefícios não pecuniários, tendo em consideração a 
prática local de mercado na atividade de gestão de carteiras, são atr ibuídos os seguintes 
benefícios:  
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i. A Administração e outras funções de quadros superiores beneficiam de uso irrestrito dos 
carros da empresa; 

ii. Todos os colaboradores beneficiam de uso irrestrito de telefone e do serviço de gestão 
discricionária de carteiras prestado pela Sociedade com redução das comissões associadas. 

iii. Definido caso a caso, os colaboradores poderão beneficiar de Cheques infância e/ou 
educação para colaboradores com filhos menores de 7 e de 18 anos respetivamente. 

A atribuição dos benefícios acima referidos beneficia a totalidade dos membros da administração e 
colaboradores, respetivamente, não sendo implementados quaisquer parâmetros ou fundamentos para esse 
efeito. 

 

3.3.4 – Dados quantitativos 

Apresenta-se abaixo a informação quantitativa sobre as remunerações referentes a 2020: 

 

 

4 – Fundos Próprios 

4.1 – Composição e adequação dos Fundos Próprios 

A ASK Patrimónios, na qualidade de Sociedade Gestora de Patrimónios (SGP) e de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 163/94, não recorre à contratação de empréstimos, não concede crédito a terceiros, não presta garantias 
nem aceita depósitos. Outra das restrições impostas às SGP prende-se com os tipos de ativos que estas 
sociedades podem deter em carteira própria. Desta forma, a ASK Patrimónios não pode adquirir por conta 
própria valores mobiliários de qualquer natureza, com exceção de títulos de dívida pública emitidos ou 
garantidos por Estados Membros da OCDE, o que reduz de forma muito significativa a exposição ao risco. 

Os fundos próprios da Sociedade são calculados tendo por base as regras definidas pelo Banco de Portugal, 
através do seu Aviso nº 6/2010, apresentando-se em seguida o seu apuramento conforme modelo definido 
para o reporte dos fundos próprios da Sociedade ao Banco de Portugal, o “Framework for Common Reporting 
of the New Solvency Ratio (COREP)”. 

De acordo com as indicações do Banco de Portugal, os requisitos mínimos de fundos próprios em permanência 
são de €250.000 para as Sociedades Gestoras de Património. Como foi referido anteriormente, consideramos 
que a dimensão, natureza e complexidade da ASK Patrimónios e das atividades desenvolvidas pela Sociedade 
não justificam um valor mínimo mais elevado do que o exigido pelo Banco de Portugal. A 31 de Dezembro de 
2020, o rácio de solvabilidade era de 57,7%. 

Função
Remuneração 

Fixa
Remuneração 

Variável
Colaboradores 
remunerados

Colaboradores 
não remunerados

Administração 0,0 0,0 0 3
Área de Investimentos 15.896,1 0,0 1 0
Áres de Operações 0,0 0,0 0 1
Total 15.896,1 0,0 1 4
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No final do último exercício, o valor dos fundos próprios era de €507.672, sendo que: 

 Capital Tier I: € 407.672 
 Capital Tier II: €100.000 

O montante total de exposição de risco era de € 880.145. Este valor, que incide sobre os gastos de estrutura 
verificados no exercício de 2020, aumentou face ao ano anterior, essencialmente pelo incremento dos gastos 
verificados com os agentes vinculados. 

Com a pandemia do Covid-19 instalada globalmente a partir de março de 2020, e com as medidas de 
contenção tomadas pelos governos à escala global, foi inevitável um decréscimo económico global no 
segundo e terceiro trimestres de 2020. Essencialmente na segunda quinzena de março de 2020, os mercados 
financeiros reagiram com quedas significativas em praticamente todas as classes de ativos, incluindo as de 
menor risco como as obrigações. Os bancos centrais reagiram de imediato com medidas de injeção de liquidez 
sem precedentes em termos de dimensão. Os mercados reagiram e começaram a recuperar, não só anulando 
a totalidade das perdas, mas proporcionando ganhos em praticamente todas as classes de ativos.  

Para a atividade da Sociedade, as perspetivas para os anos seguintes são de crescimento dos montantes sob 
gestão e, consequentemente, dos resultados gerados, resultante da implementação da estratégia definida. 
Para fazer face a esta evolução, a Sociedade não prevê um aumento dos seus custos operacionais, pois 
perspetiva que o crescimento se faça, essencialmente, com recurso a parceiros externos. Assim, prevê-se que 
o aumento do cash-flow operacional será suficiente para que o valor dos fundos próprios vá crescendo de 
forma sustentável. 
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4.2 – Requisitos dos Fundos Próprios 

No seguimento das orientações do Banco de Portugal e, tendo em conta o princípio da proporcionalidade 
relativamente à dimensão, natureza e complexidade da ASK Patrimónios e das atividades desenvolvidas pela 
Sociedade, a elaboração deste relatório obedece aos requisitos mínimos definidos pela Instrução nº 3/2019 
do Banco de Portugal.  

A Gestão de Riscos e Compliance são as áreas responsáveis pela elaboração do ICAAP, que teve a aprovação 
final do Conselho de Administração. 

Na base do PROCESSO DE AUTO AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CAPITAL INTERNO encontra-se o conceito 
de capital económico, o qual consiste numa medida de risco que pretende quantificar as perdas inesperadas 
(aquelas para as quais é necessário deter capital próprio para fazer face ao nível de risco assumido, ou seja, 
para perdas superiores ao intervalo de expectativas há que deter capital suficiente para absorver a perda e 
permitir que a instituição se mantenha estável), com um dado nível de confiança estatística: 

(i) O cálculo do capital económico incide sobre todos os riscos materialmente relevantes. Além do risco 
operacional e risco de mercado, pondera de igual modo os riscos de taxa de juro, crédito, cambial, reputação, 
estratégia, compliance e sistemas de informação, proporcionando deste modo à Sociedade uma avaliação da 

Adequação de capitais - Parte 1 31-12-2020 31-12-2019
1.Fundos próprios totais para efeitos de solvabilidade 507.672 207.099

1.1.Capital Tier I (T I) 407.672 107.099
1.1.1.Capital Common Equity Tier I (CET I) 407.672 107.099

1.1.1.1.Capital elegível 600.000 950.000
1.1.1.1.1.Capital realizado 600.000 950.000
1.1.1.1.2.(-) Acções próprias 0 0
1.1.1.1.3.Prémios de emissão 0 0
1.1.1.1.4.Outros instrumentos equiparáveis a capital 0 0

1.1.1.2.Resultados elegíveis -195.057 -845.057
1.1.1.2.1.Resultados transitados de exercícios anteriores -195.057 -847.316
1.1,1.2.2.Resultados negativos do exercício em curso 0 2.259

1.1.1.3.Reservas 3.318 3.318
1.1.1.3.1.Reservas legais e diferenças resultantes da alteração de critérios contabilísticos 3.318 3.318

1.1.1.4.Diferenças de reavaliação -574 -574
1.1.1.4.1.Diferenças de reavaliação de outros activos disponíveis para venda -574 -574

1.1.1.5.Outros ajustamentos ao Capital CET I -16 -589
1.1.1.5.1.Outros ajustamentos ao Capital CET I -16 -589

1.2.Capital Tier II (T II) 100.000 100.000
1.2.1. Empréstimos subordinados 100.000 100.000

Adequação de capitais- Parte 2 31-12-2020 31-12-2019
2.Total de Exposição de Risco 880.145 707.094

2.1.Activos ponderados pelo risco 305.143 241.842
2.1.1.Método Padrão 305.143 241.842

2.1.1.1.Classes de risco 305.143 241.842
2.1.1.1.1.  Créditos ou créditos condicionais sobre administrações centrais ou bancos centrais 0 0
2.1.1.1.2.  Créditos ou créditos condicionais sobre instituições 74.662 31.049
2.1.1.1.3.Outros elementos 230.481 210.794

2.1.2.Requisitos adicionais - Despesas gerais fixas 575.002 465.252

Rácio de Capital Common Equity Tier I (CET I) 46,3% 15,1%
Excesso (+) / Insuficiência (-) de Capital CET I 368.065 75.280

Rácio de Capital Tier I (T I) 46,3% 15,1%
Excesso (+) / Insuficiência (-) de Capital T I 354.863 64.673

Rácio de Solvabilidade 57,7% 29,3%
Excesso (+) / Insuficiência (-) de Fundos Próprios 437.260 150.531

Valores em euros
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capacidade da mesma para absorver eventos extremos, bem como para suportar o seu próprio crescimento 
e sustentabilidade a prazo. 

É clara intenção da Sociedade que o ICAAP continue a responder a algumas das exigências do controlo interno, 
ao providenciar as necessárias metodologias internas para identificar e medir os riscos a que a Sociedade se 
encontra exposta e de, em conformidade, controlar e mitigar esses mesmos riscos. 

O planeamento da evolução do capital interno assume, de facto e neste contexto, um papel muito relevante 
para a Sociedade, não apenas por ser um processo contínuo de análise, monitorização e reajustamento dos 
níveis de capital subjacentes ao perfil de risco assumido, mas também por permitir disponibilizar à 
Administração da ASK Patrimónios os necessários inputs para o processo de tomada de decisão estratégica e 
operacional futura. 

O perfil de risco da Sociedade suporta assim o estabelecimento de um conjunto de pressupostos e cenários 
que alimentam as metodologias de cálculo do capital interno. A concretização destas metodologias possibilita 
apurar a necessidade de capital interno por risco e, consequentemente, após a agregação dos riscos, analisar 
a adequabilidade dos níveis de capital da Sociedade. 

A qualificação e quantificação dos riscos em que a Sociedade incorre é, de forma resumida, apresentada na 
tabela abaixo:  

 

  

No Capítulo 2, estão detalhados os riscos, bem como os pressupostos utilizados na sua qualificação e 
quantificação. 

Com referência a 31 de Dezembro de 2020, a ASK Patrimónios tem sob gestão dezassete carteiras, no valor 
total de €14.716.506. Trata-se de uma gestão passiva dos investimentos, com uma alocação de ativos 
definidos de acordo com o perfil de risco de cada um dos seus Clientes. 

 

 

 

 

Qualitativo Critério Critério Base de Cálculo Quantitativo
Risco Estratégia Baixo comissões 5,00% 113.718 5.686
Risco de Reputação Médio comissões 10,00% 113.718 11.372
Risco de Crédito Baixo aplicações 2,00% 373.308 7.466
Risco de Mercado Baixo OT's 10,00% 10.000 1.000
Risco Taxa de Juro Baixo aplicações 0,50% 373.308 1.867
Risco de Taxa de Câmbio Baixo na 0,00% 0 0
Risco Compliance Baixo comissões 5,00% 113.718 5.686
Risco Operacional Baixo comissões 5,00% 113.718 5.686
Risco de Sistemas de Informação Baixo comissões 5,00% 113.718 5.686

Total 44.448
Capital Mínimo 250.000

Requisitos de Fundos Próprios 0 294.448
Fundos Próprios (31/12/2020) 507.672

Excesso / Insuficiência de fundos próprios 213.224
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4.3 - Adequação de Capital  

O Conselho de Administração considera que dispõe de um processo de auto-avaliação da adequação do 
capital interno (ICAAP) que responde aos requisitos mínimos da Instrução 3/2019 do Banco de Portugal, não 
tendo sido detetadas insuficiências de capital. 

 

5 – Análise de Sensibilidade dos Requisitos de Capital 

Os testes de esforço são considerados uma ferramenta de gestão interna de risco da Sociedade. De acordo 
com o princípio da proporcionalidade, que atende à dimensão, importância sistémica, natureza e nível de 
complexidade da Sociedade, são realizadas análises de cenários para avaliar impactos potenciais, de acordo 
com variações dos fatores de risco. Os resultados destes testes de esforço são considerados no processo de 
tomada de decisão e definição da estratégia da Sociedade.  

Considerando o plano de negócios para um horizonte temporal de 3 anos, a sociedade efetua regularmente 
os seguintes testes de esforços: 

 Redução de volume de ativos sob gestão de 2,5%, 5,0%  

 Aumento dos custos de estrutura de 2,5% e 5,0%; 
 Aumento da taxa de juro, de 2,5%, 5,0%. 

Tendo como ponto de partida para a elaboração dos testes de esforço o volume de ativos sob gestão registado 
no último trimestre de 2020, o impacto de cada um dos cenários acima descritos não é material no aumento 
das necessidades do capital da Sociedade, tendo em conta tudo o que foi referido no presente documento. 

 

6 – Indicadores de Importância Sistémica Global 

A ASK Patrimónios não é considerada instituição de importância sistémica global, nos termos do artigo 131 º 
da Diretiva 2013/36/EU, pelo que não se aplicam as obrigações de divulgação de informação nos termos do 
artigo 441º do Regulamento. 

Lisboa, 29 de Julho de 2021 

ASK Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 

Os Administradores, 

 


