
 

 
 

Comunicado Fundo de Pensões n.º 2/2021 
 
  

FUNDOS DE PENSÕES DO HAITONG BANK 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 
 

Reuniu no passado dia 2 de fevereiro a Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões dos 

Trabalhadores do Haitong Bank, comissão esta constituída por representantes do banco (Representantes do 

Associado) e por um representante do SNQTB e de um outro sindicato bancário (Representantes dos 

Participantes e Beneficiários). Para proceder à análise da avaliação atuarial de 31.12.2019 e de 31.12.2020. 

Relativamente a 2019, em síntese: 

O Plano 1 com Nível de financiamento das responsabilidades de 96,8% por serviços passados. 

O Plano 2 com Nível de financiamento das responsabilidades de 90,2% por serviços passados. 

Estando o financiamento dos planos de pensões sujeitos a regulamentação específica, que estabelece o 

financiamento integral das responsabilidades com pensões em pagamento e de 95% das responsabilidades 

por serviços passados dos trabalhadores no ativo, importava contribuições adicionais do banco (de 517.464€ 

e 3.044.693€), o que foi feito em janeiro de 2020. 

A contribuição adicional do banco, a que aludimos, colocou o nível de financiamento acima do défice 

existente para o Plano 1, o que nos apraz registar. E a cumprir os mínimos regulamentares para o Plano 2. 

A “duration”, na média dos dois planos, situava-se em 21 anos e a taxa de desconto em 1,52% (vinda de 

2,32% no ano anterior). 

De salientar que para efeitos do cálculo da taxa de desconto tem sido usada a “Mercer Yield Curve”, de 

acordo os imperativos IAS 19, o que nos afigura correto e transparente. 

Relativamente a 2020, em síntese: 

Nota prévia: o Plano 2 ficou confinado aos seus beneficiários nesta data e a eventuais futuros beneficiários, 

por morte daqueles. Foi, entretanto, criado um novo Plano (Plano 3), em regime de contribuição definida, 

para o qual transitam os antigos participantes do Plano 2. O crédito inicial deste Plano 3 corresponde ao 

montante das responsabilidades por serviços passados (direitos adquiridos) que integravam o Plano 2. 

O Plano 1 com Nível de financiamento das responsabilidades de 96,4% por serviços passados, o que obrigará 

o banco a uma contribuição adicional de no mínimo de 798.608€. 



 

 
 

 

No início do ano de 2021 a insuficiência foi colmatada, encontrando-se o Plano 1 com Nível de Financiamento 

adequado, o que saudamos. 

O Plano 2 com Nível de financiamento das responsabilidades superior a 100% por serviços passados. 

A “duration”, na média dos dois planos, situava-se em 20,6 anos e a taxa de desconto em 1,20% (vinda de 

1,52% no ano anterior). 

De salientar que o desempenho financeiro do Fundo de Pensões, ao longo do triénio 2017 a 2019 tem sido 

sempre superior ao Benchmark usado como referência (+0,9%; +0,5%; +0,7%), o que também apraz registar. 

 

Lisboa, 2 de março de 2021 

 

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

 
 

LUÍS CARDOSO BOTELHO PAULO GONÇALVES MARCOS 
Vice-Presidente da Direção Presidente da Direção 

 


