
 

 
 

Comunicado Fundo de Pensões n.º 7/2021 
 
  

FUNDO DE PENSÕES DO BANCO BPI 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 
 

Realizou-se em setembro mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões do Banco 
BPI, a primeira que contou 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 23/7, 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 teve a seguinte ordem de trabalhos e conclusões: 

• Apresentação dos membros da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões – face às 
alterações legislativas, a composição desta Comissão foi alterada, passando também a fazer parte da 
mesma: dois novos representantes do associado, um representante da comissão de trabalhadores e 
um representante de cada um dos dois sindicatos mais representativos do setor de atividade, entre os 
quais o representante do SNQTB. 

• Ponto de situação do Fundo de Pensões em 30 de junho de 2021: 
o Na sequência da declaração da pandemia em março de 2020, viveu-se uma situação inédita 

do ponto de vista económico e dos mercados de capitais, mas tendo em conta as medidas 
adotadas, houve uma recuperação até ao final do ano. Em 2021 tem-se mantido o cenário de 
subida do mercado de ações. 

o Taxa de desconto em 1,33% vs. 1,01% no final de 2020. 
o Diminuição das responsabilidades passadas (1756 M€ vs. 1876 M€ no final de 2020) um 

aumento no valor do Fundo (1873 M€ vs. 1754 M€ no final de 2020) e da sua rendibilidade 
(8,6% vs. 3,1% no final de 2020). 

• Revisão do Contrato Constitutivo e Contratos de Adesão - revisão do contrato constitutivo, dado que 
se pretende regularizar (i) a incorporação do BPI-BI e do BPI Private Equity no Banco BPI e (ii) integrar 
no Fundo de Pensões Banco BPI o património que está aplicado nos Fundos de Pensões Abertos BPI. 
Adicionalmente, pretende-se ainda dar cumprimento às alterações introduzidas no novo Regime 
Jurídico dos Fundos de Pensões (RJFP), com a Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e Lei n.º 27/2020, 
de 23 de julho, bem como detalhar algumas disposições ao nível das regras que estão a ser aplicadas 
no plano de pensões. 

• Atualização de dados dos Participantes e Beneficiários – Associado informou que foram enviadas 
comunicações a todos os reformados e pensionistas para atualização dos seus dados, atendendo que 
esta atualização é relevante para o cálculo das responsabilidades do Fundo de Pensões. 

• Outros assuntos: 
o Breve análise do exercício de 2020, atendendo a não ter sido incluído na ordem de trabalhos 

nenhum ponto relativamente a este assunto e tratar-se da primeira reunião da Comissão de 
Acompanhamento em 2021. Destacam-se os seguintes dados e informações: 



 

 
 

 Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2020 – 1754 M€. 
 Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2020 – 1876 M€. 
 Taxa de desconto – 1,01% (vs. 1,34% no final de 2019). 
 Nível de Financiamento – 95% das responsabilidades dos Participantes e 100% das 

responsabilidades dos Beneficiários, tendo em conta a contribuição de 87,1 M€ 
efetuada pelo Banco BPI em Janeiro de 2021. 

 Nível de risco do Fundo – 4 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco). 
 Rendibilidade em 2020 – 3,1%. 
 Em 31 de dezembro de 2020 a população do Fundo era constituída por 9055 

Beneficiários (reforma por velhice, reforma por invalidez, pré-reforma/reforma 
antecipada e viuvez/orfandade) e por 8195 Participantes (dos quais 3418 ex-
Participantes). 

o O Banco BPI referiu que a informação disponibilizada aos participantes na intranet do Banco 
será atualizada em breve, bem como que irá ser disponibilizada informação sobre os 
benefícios de reforma, nos termos do art.º 158.º da Lei 27/2020 de 23 de julho. Referiu ainda 
que, sendo o primeiro ano que se irá fazer esta divulgação e prevendo o surgimento de 
algumas dúvidas, estão a ser preparados procedimentos para se poder prestar todos os 
esclarecimentos. 

O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões do Banco 
BPI, nos termos da lei e dando sempre nota das evoluções que ocorram em matérias relevantes, mantendo os 
nossos associados informados. A próxima reunião será agendada para o primeiro trimestre de 2022. 

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2021 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Rumo Certo, Confiança no Futuro. 
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