Comunicado Fundo de Pensões n.º 6/2022

FUNDO DE PENSÕES DO BARCLAYS BANK:
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Realizou-se no passado dia 13 de maio, nos termos da lei, a primeira 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 rentabilidade do Fundo de Pensões durante o ano de 2021 foi de 7,8%. Os resultados de 2021, e do início
de 2022, tiveram por base o mandato de gestão passiva e a nova política de investimentos implementada no
início de 2021. Foi referido que não houve necessidade de qualquer ajuste à carteira do Fundo de Pensões
decorrente das sanções impostas à Rússia no primeiro trimestre de 2022.
O nível de financiamento do Fundo de Pensões do Barclays Bank, a 31 de dezembro de 2021, era de 86%
segundo o cenário de financiamento, e de 164% segundo o cenário do mínimo de solvência definido pela
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, pelo que não existe, no corrente ano, a
necessidade de contribuições por parte do Barclays Bank.
Ainda relativamente ao exercício de 2021, destacamos os seguintes dados e informações:
•
•
•
•
•

Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 56.803.855€.
Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 65.709.340€ e 34.579.685€, caso se
considere o cenário de financiamento e o cenário do nível mínimo de solvência, respetivamente.
Taxa de desconto – 1,1%.
Nível de risco do Fundo – 4 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco).
Rendibilidade em 2021 – 7,8%.

Em 31 de dezembro de 2021 a população do Fundo era constituída por 122 beneficiários (reforma por
velhice, reforma por invalidez e viuvez/orfandade) e por 1841 ex-participantes.
Foi mencionado o endereço da caixa de e-mail para onde trabalhadores, ex-trabalhadores e
beneficiários podem enviar as suas dúvidas relativamente ao Fundo de Pensões:
barclays.pensions.benefits@willistowerswatson.com.
A próxima reunião ficou agendada para outubro deste ano.
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 sócios informados.

Lisboa, 7 de junho de 2022
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