
 

 

Comunicado Fundo de Pensões n.º 8/2022 
 
 

FUNDO DE PENSÕES DO BANCO BBVA: REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

No passado dia 5 de maio, realizou-se a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de 
Pensões do Banco BBVA, que contou com a presença de um representante do SNQTB. 

O Fundo de Pensões do Banco BBVA tem como único associado o Banco Bilbao Vizcaia Argentaria (Portugal) 
e é gerido pela BBVA Fundos, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

Assinalamos ainda que este Fundo de Pensões é aplicável aos trabalhadores no ativo, reformados e 
pensionistas do BBVA e ao extinto Crédit Lyonnais Portugal que veio a ser integrado no Grupo BBVA. 

Analisando o Relatório Atuarial verificamos que o nível de financiamento, a 31 de dezembro de 2021, era de 
100%. Ainda relativamente ao exercício de 2021, destacamos os seguintes dados e informações:  

• Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 269,4M€. 

• Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 269,2M€. 

• Taxa anual de desconto – 1,29% (1,15% em 2020). 

• Nível de risco do Fundo – adequado, dado que a duration da carteira (18,1) é superior à duration 

agregada das responsabilidades (17,7). O Fundo é constituído em 98,7% por obrigações, sobretudo 

dos Estados espanhol e francês. 

• Em 31 de dezembro de 2021 a população do Fundo era constituída por 496 beneficiários (reforma 
por velhice, reforma por invalidez, pré-reforma/reforma antecipada e viuvez/orfandade) e por 672 
participantes (dos quais 335 ex-participantes). 

• Em 2021, a rendibilidade do fundo foi negativa em 9%. 

Foi salientado pela atuária a aderência das tábuas de mortalidade utilizadas, comparando os anos de 2019, 
2020 e 2021. Quanto à disponibilização de declaração sobre os benefícios de reforma (nos termos do artigo 
157º da Lei n.º 27/2020, de 23 de julho), com informações fundamentais para cada participante, os 
representantes do Banco informaram que procederam à disponibilização da declaração em 2021, tendo 
enviado um exemplar do mesmo. 

O SNQTB efetuou algumas sugestões de melhoria, face à informação apresentada: 

• Sobre a política de investimentos, que é de 2016, foi sugestionado que fosse revista e que tivesse 
em conta a inclusão de benchmarks do mercado para cada investimento. 

• Sobre a declaração de benefícios de reforma, foi sugerido que se detalhasse a fórmula de cálculo 
quando se informa o valor da pensão de reforma a receber e que se indicasse também o valor da 
reforma, se calculada fora do setor bancário. 



 

 

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

Lisboa, 9 de agosto de 2022 

 

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

 

 
 

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

 


