
 

 

COMUNICADO FUNDO DE PENSÕES N.º 11/2022 

 

FUNDO DE PENSÕES DO BARCLAYS BANK: 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Realizou-se no passado dia 9 de novembro, nos termos da lei, a segunda reunião de 2022 da Comissão de 

Acompanhamento do Fundo de Pensões do Barclays Bank, que contou com a presença de um representante 

do SNQTB. 

A reunião incidiu, fundamentalmente, sobre a evolução do Fundo de Pensões em 2022, até ao final de 

outubro. 

Mantém-se o movimento generalizado de perdas desde o início do ano, justificado quer pelo conflito 

Rússia/Ucrânia, quer pelo forte aumento da inflação e pela consequente alteração da política monetária dos 

bancos centrais. Neste contexto, a probabilidade de ocorrência de uma recessão global tem vindo a 

aumentar progressivamente, ficando apenas a dúvida quanto à severidade da mesma. As matérias-primas 

energéticas mantêm-se como a única classe de ativos com retorno positivo desde o início do ano, embora, 

nos últimos meses, tenham começado também a retrair. 

A rendibilidade do Fundo de Pensões entre 31 de dezembro de 2021 e 31 de outubro de 2022 foi de -22,92%, 

muito próxima da rendibilidade do benchmark de -22,68%. De salientar que a rendibilidade durante o mês 

de outubro foi de 1,83%. 

Apesar do desempenho negativo dos ativos financeiros, a subida das taxas de desconto utilizadas para o 

cálculo do valor contabilístico terá provavelmente um efeito positivo no nível de financiamento do Fundo de 

Pensões. 

Foi dada nota da recente alteração à norma que regulamenta as comissões de acompanhamento, 

nomeadamente que as comissões de acompanhamento vão passar a ter mandatos de cinco anos 

(anteriormente de três anos). 

O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões do 

Barclays Bank, dando sempre nota das evoluções que ocorram em matérias relevantes, mantendo os nossos 

associados informados. 

Lisboa, 23 de dezembro de 2022 

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