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FUNDO DE PENSÕES DO BARCLAYS BANK 
REUNIÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 
 

Realizaram-se em abril e outubro, nos termos da lei, as reuniões da Comissão de Acompanhamento do Fundo 
de Pensões do Barclays Bank relativas ao ano de 2021, que contaram com a presença de um representante do 
SNQTB. 

O SNQTB, conforme decorre das alterações consagradas no artigo 138.º da Lei n.º 27/2020, de 23/07, que regula 
os fundos de pensões, passou a ser membro ativo e de pleno direito da referida Comissão de Acompanhamento, 
atribuição que assume com orgulho, responsabilidade e dinamismo. 

Nesse âmbito, este Sindicato manterá, como habitualmente, uma posição assertiva, visando a salvaguarda dos 
interesses dos Participantes e Beneficiários do Fundo de Pensões. 

A reunião de abril teve a seguinte ordem de trabalhos e conclusões: 

• Breve apresentação relativa à evolução do Fundo de Pensões e das responsabilidades durante o ano de 
2020, destacando a rentabilidade de 3,6% do Fundo durante o ano, e a descida da taxa de desconto 
utilizada para o cálculo das responsabilidades de 1,1% para 0,9%. 

• Foi ainda abordado o nível de financiamento do FP Barclays Bank, que a 31 de dezembro de 2020 era 
de 80%. Foi referido que o nível de financiamento pelo cenário do mínimo de solvência definido pela 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) era, à mesma data, de 183%, pelo que 
não se verificou a necessidade de contribuições por parte do Barclays Bank. 

• Finalmente, foi referido que a estratégia de investimentos discutida na anterior reunião da Comissão 
de Acompanhamento (com o objetivo de mitigar os principais riscos a que o Fundo de Pensões está 
exposto, nomeadamente as coberturas parciais dos riscos de taxa de juro e de inflação) já foi 
implementada e está em vigor. 
 

De referir que, no final de 2020, foi feita a transferência da gestão dos ativos do Fundo de Pensões do Bankinter 
para a BPI Vida e Pensões (que já fazia a gestão administrativa do Fundo de Pensões). 

Entretanto, no início de junho, foram-nos disponibilizados pela entidade gestora do Fundo de Pensões, os 
relatórios relativos ao exercício de 2020, dos quais destacamos os seguintes dados e informações: 

• Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2020 – 54.429.630 €. 
• Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2020 – 65.172.236 € e 29.683.954 €, caso se 

considere o cenário de financiamento e o cenário do nível mínimo de solvência, respetivamente. 
• Taxa de desconto – alterada de 1,1% para 0,9%. 
• Nível de Financiamento – 80% (Nível Mínimo de Solvência – 183%, o que cumpre com o nível mínimo 

exigido pela ASF). 
• Nível de risco do Fundo – 4 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco). 
• Rendibilidade em 2020 – 3,6%. 

 



 

 
 

Em 31 de dezembro de 2020 a população do Fundo era constituída por 119 Beneficiários (reforma por velhice, 
reforma por invalidez e viuvez/orfandade) e por 1848 ex-Participantes. 

Em outubro teve lugar a segunda reunião relativa ao ano de 2021, com a seguinte ordem de trabalhos e 
conclusões: 

• Breve apresentação relativa à evolução do Fundo de Pensões até outubro de 2021, referindo que a 
rentabilidade negativa durante o mês de setembro, de -1,7%, se deveu à volatilidade no mercado, 
destacando ainda a recuperação do Fundo em outubro, sendo que, a 18 de outubro de 2021, a 
rentabilidade do Fundo desde o início do ano se situava em 5,45%; 

• Foi ainda abordado o Projeto de Norma Regulamentar referente ao cálculo do valor mínimo das 
responsabilidades, publicado pela ASF. Foi referido pela representante da entidade gestora que não se 
prevê que a alteração dos pressupostos de cálculo resulte numa necessidade de contribuições por parte 
do Associado, considerando o nível de financiamento do Fundo de Pensões no final de 2020 e a 
rentabilidade positiva até outubro de 2021, sendo o impacto esperado decorrente da alteração dos 
pressupostos, de cerca de 11% nas responsabilidades. 

 

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

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2021 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Rumo Certo, Confiança no Futuro. 
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Vice-Presidente da Direção Presidente da Direção 

 


