
@system  
Software de Gestão 

de Fundos de Pensões



@system Software de Gestão de Fundos de Pensões

Filosofia
O @system é uma ferramenta informática user- 
-friendly para a gestão de fundos de pensões. 
Foi construída tendo como base o cliente, os par-
ticipantes no Fundo e os canais de distribuição da 
companhia. 
Tendo com base o Cliente, os Participantes e os Canais de 
Distribuição 

Projeto
A programação e comercialização do @system 
é feita pela EXTREMOS - Software SA. A análise 
e o suporte do  Projeto foi desenvolvida com a 
ACTUARIAL - Consultadoria. Ambas as empresas 
são especializadas em seguros e pensões. 
Empresas especializadas em Seguros e Pensões

Extremos
Extremos - Software SA é uma companhia pro-
priedade da Actuarial - Consultadoria em 51 %. 
Os restantes acionistas são uma importante so-
ciedade de capital de risco, a PME CAPITAL e um 
fundo de investimento, o FRIE. A principal ativi-
dade da Extremos - Software SA é a produção e 
comercialização de software para seguradoras e 
sociedades gestoras de fundos de pensões. 
Especialistas em Tecnologia de Seguros e Pensões

Actuarial
Actuarial - Consultadoria é uma empresa de con-
sultadoria com uma grande experiência em con-
sultadoria atuarial e em particular em valorações 
de planos de pensões, provisões, tarifas, classifi-
cação de riscos e data mining onde desenvolve 
estudos regulares no seguro automóvel, acidentes 
de trabalho, saúde, responsabilidade civil geral, 
acidentes pessoais, seguros de crédito e caução, 
resseguro e fundos de pensões. 
Consultores especializados em Seguros e Pensões

AplicAção ModulAr
O @system está desenvolvido de forma modular, 
permitindo a aquisição dos módulos que mais in-
teressam a uma seguradora ou a uma sociedade 
gestora de fundos de pensões. Desde o módulo 
central de gestão do negócio, até às estatísticas e 
controle de gestão e à contabilidade, a aplicação 
permite a integração de várias ferramentas de ges-
tão desenvolvidas propositadamente para o efeito. 
Um conjunto de ferramentas para lhe resolver todas as ne-
cessidades 

Gestão de contrAtos
O sistema permite efetuar a gestão de qualquer 
Fundo. Contribuintes, associados e participantes 
são administrados de forma simples e cobrindo 
todas as facetas do negócio.
Gestão integral

Gestão de benefícios
A aplicação está preparada para administrar a 
generalidade dos benefícícios de um plano de 
pensões. Sejam estes reformas, pré-reformas, re-
formas antecipadas, riscos de morte e invalidez, 
garantias de sobrevivência ou outros benefícios. 
Tudo é feito de forma parametrizada o que permi-
te definir a generalidade dos planos, sejam estes 
de benefícios definidos, de contribuição definida 
ou híbridos. 
Qualquer tipo de benefício

Gestão de cobrAnçAs
O @system permite administrar as cobranças de 
qualquer tipo de plano, haja ou não canais de dis-
tribuição e formas automáticas de cobrança.
São disponibilizadas automática mente contas de 
cada contribuinte ou associado.
Facilidade na gestão de fundos
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entreprise resource plAnninG 
o @system tem um módulo ERP que lhe permi-
te extrair o seu sistema de controle de gestão e 
as estatísticas técnicas de que necessitar. Toda a 
informação é calculada atendendo aos preceitos 
técnicos, financeiros e atuariais da atividade dos 
seguros e das pensões. No entanto o utilizador é 
dispensado desta função, já que o sistema trata 
das complexidades e permite a extração de resul-
tados de uma forma bastante user-friendly.
Toda a informação de que precisar

contAbilidAde
O @system tem incorporada uma aplicação de 
contabilidade geral e analítica própria da atividade 
de fundos de pensões, pelo que os movimentos 
técnicos podem ter uma repercussão imediata 
na área financeira. Esta aplicação permite ainda 
a existência de planos alternativos em simultâneo 
para a satisfação de compromissos internacionais.
O sistema gera todas as demonstrações finan-
ceiras, incluindo as que respeitam aos fundos 
sob gestão.
Contabilidade Geral e Analítica e Planos Alternativos

MApAs pArA As AutoridAdes  
de controle
O @system permite-lhe ainda gerar automatica-
mente todos os mapas necessários para a auto-
ridade de controle, já que possui um motor apro-
priado para o efeito. 
Mapas da Autoridade de Controle

office
A aplicação está integrada com as ferramentas 
do Microsoft Office, permitindo a importação e 
exportação de ficheiros de Excel e de Word. 
Facilidade de Trabalho

VAlorAções AtuAriAis
O @system permite-lhe ainda integrar a aplicação 
de gestão do negócio com a aplicação de valo-
ração de planos de pensões, gerando automati-
camente as datawharehouses necessárias. Esta 
última aplicação é também altamente parametri-
zável e permite a simulação de vários cenários de 
valorações dos planos de benefícios definidos.
Integração Técnica e Atuarial

Motores de desenVolViMento
A aplicação é altamente parametrizada, permitin-
do a criação de vários eventos sem necessidade 
de programação, incluindo planos de benefício 
definido, contribuição definida e híbridos. 
O grau de sofisticação destes motores permite 
antecipar muitas das mudanças no mercado e 
na legislação, dispensando programações adicio-
nais, morosas e dispendiosas. Por outro lado o 
seu carácter modular permite-lhe centrar a aquisi-
ção apenas nos módulos que satisfazem as suas 
necessidades. 

Multi-MoedA e Multi-idioMA
A aplicação é multi-moeda o que lhe permite 
trabalhar com mais de uma moeda ao mesmo 
tempo. 
Está ainda preparada para mais de um idioma. 
Alta Parametrização e Carácter Modular 
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forMAção e AssistênciA
Ter o @system também significa a possibilidade  
de ter formação permanente dos seus quadros, 
bem como assistência em qualquer ponto do país. 


