
 

 

Comunicado Fundo de Pensões n.º 5/2022 
 
 

FUNDO DE PENSÕES DO BANKINTER: REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Realizou-se no passado dia 11 de maio, nos termos da lei, reunião da Comissão de Acompanhamento do 
Fundo de Pensões do Bankinter S.A. – Sucursal em Portugal, a primeira que contou com a presença de um 
representante do SNQTB. 

Foram apresentados os exercícios de 2020 e 2021 e efetuado o enquadramento da população para efeitos 
do Fundo de Pensões, distinguindo a população ativa, os ex-participantes (Cláusula 98º do ACT) e os 
reformados. 

O nível de financiamento do Fundo de Pensões do Bankinter, a 31 de dezembro de 2021, era de 105% 
segundo o cenário de financiamento, e de 174% segundo o cenário do mínimo de solvência definido pela 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

Ainda relativamente ao exercício de 2021, destacamos os seguintes dados e informações: 

• Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 97.832.691€. 
• Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 93.504.388€ e 56.173.7098€, caso se 

considere o cenário de financiamento e o cenário do nível mínimo de solvência, respetivamente. 
• Taxa de desconto – 1,65%. 
• Nível de risco do Fundo – 3 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco). 
• Rendibilidade em 2021 – 4,5% 

Em 31 de dezembro de 2021 a população do Fundo era constituída por 51 beneficiários (reforma por velhice 
e reforma por invalidez) e por 906 participantes (787 ativos e 119 ex-participantes). 

Foram destacados os principais impactos no Fundo de Pensões, em virtude da publicação do novo Regime 
Jurídico da constituição e do funcionamento dos Fundos de Pensões e das Entidades Gestoras de Fundos de 
Pensões, nomeadamente ao nível contratual e ao nível dos deveres de informação. De salientar, no que se 
refere aos deveres de informação aos participantes, que já se procedeu ao envio das cartas (declaração sobre 
os benefícios de reforma) para o ano de 2020, e que se está a preparar o envio destas declarações, agora 
referentes a 2021, que se realizará ainda em 2022, dentro dos prazos legalmente estabelecidos. 

No que respeita à análise do desempenho do Fundo de Pensões, não obstante o ano de 2020 ter sido 
bastante atípico, dado o impacto da pandemia na economia e nos mercados, o Fundo de Pensões teve um 
bom desempenho (rendibilidade de 9,7%). Em 2021, apesar de ter sido um ano complicado na componente 
de obrigações (com uma componente significativa de dívida indexada à inflação) o Fundo teve capacidade 
de gerar valor, fruto da sua exposição a ações. 



 

 

Finalmente, foi referido que este ano se irá proceder à eleição dos representantes dos participantes e 
beneficiários. Este processo devia ter ocorrido no ano passado, mas devido à pandemia e à eleição dos 
membros da Comissão de Trabalhadores do Bankinter, optou-se por adiar para este ano. 

A próxima reunião da Comissão de Acompanhamento, a realizar com periodicidade semestral, ficou 
agendada para dia 29 de setembro deste ano. O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de 
Acompanhamento do Fundo de Pensões do Bankinter, nos termos da lei e dando sempre nota das evoluções 
que ocorram em matérias relevantes, mantendo os nossos sócios informados. 

 

Lisboa, 7 de junho de 2022 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Saúde e Sindicalismo: SNQTB, a Força Liderante. 
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