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FUNDO DE PENSÕES DO BANKINTER: REUNIÃO DA 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

No passado dia 4 de outubro realizou-se, nos termos da lei, a segunda reunião de 2022 da Comissão de 
Acompanhamento do Fundo de Pensões do Bankinter SA – Sucursal em Portugal, que contou com a presença 
de um representante do SNQTB. 

No que respeita aos deveres de informação aos participantes, foi referido que o envio das respetivas cartas 
relativas ao ano de 2021 foi realizado dentro dos prazos legalmente estabelecidos. 

Foi efetuada uma breve análise da performance do Fundo de Pensões em 2022. O ano de 2022 tem-se 
mostrado complicado do ponto de vista dos mercados. A subida vertiginosa das taxas de juro na Zona Euro 
teve impacto em termos de performance do Fundo de Pensões, com uma magnitude razoável, que decorre 
da existência no Fundo de uma componente elevada de obrigações a médio e longo prazo. Também ao nível 
das ações, a performance do Fundo sofreu em virtude do que tem sido a evolução muito negativa dos 
mercados. Não obstante, o Fundo de Pensões registou uma desvalorização inferior à do seu benchmark. 

Foi salientado que o atual nível de financiamento do Fundo de Pensões se situa em níveis confortáveis. 

Existindo ainda um gap significativo entre a duração das responsabilidades face à duração dos ativos, em 
sede de ALCO (asset-liability committee) foi decidido aumentar a duration dos ativos. 

Relativamente à eleição dos representantes e beneficiários da Comissão de Acompanhamento do Fundo de 
Pensões, foi referido que dada a sua complexidade e sendo a primeira vez que vai ser realizada com um 
universo de ex-participantes e reformados, este processo foi externalizado e será assegurado pela Willis 
Towers Watson, estando previsto que o processo se inicie em breve. 

A próxima reunião da Comissão de Acompanhamento ficou agendada para dia 10 de maio de 2023. 

O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões do 
Bankinter, dando sempre nota das evoluções que ocorram em matérias relevantes, mantendo os nossos 
associados informados. 

Lisboa, 4 de novembro de 2022 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Saúde e Sindicalismo: SNQTB, a Força Liderante. 
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