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Comunicado n.º 16/2019 
 

 

FUNDO DE PENSÕES DO HAITONG BANK 
 
 

Realizou-se no passado dia 29 de julho a oitava reunião da Comissão de Acompanhamento do 

Fundo de Pensões dos trabalhadores do Haitong Bank. Uma vez mais o SNQTB esteve presente 

enquanto membro permanente da supracitada comissão. 

 

Como habitual, o banco disponibilizou, atempadamente, a informação relevante para que o nosso 

trabalho possa ser profícuo. 

 

Damos destaque às principais conclusões: 

- a tábua de mortalidade e de invalidez usada é das mais modernas do mercado, neste caso a da 

Suisse RE 2001, o que traduz melhor a evolução demográfica do que outras tabelas, 

infelizmente usadas ainda amiúde no setor dos fundos de pensões, o que nos apraz registar; 

- a taxa de desconto foi revista em baixa, procurando alinhar com os requisitos regulatórios de 

ajustar as taxas das obrigações de duplo AA da Zona Euro com maturidades comparáveis com 

a do Fundo de Pensões; passou a ser de 1,54% (2,17% em junho de 2018), o que traduz uma 

política mais conservadora quanto ao provisionamento do fundo de pensões, o que saudamos; 

- os bancos centrais continuam as suas políticas expansionistas e todas as classes de activos 

estão (1º semestre) em valorização positiva (ytd); 

- ainda assim, o desempenho do Fundo de Pensões do Haitong está com desempenho acima do 

benchmark, o que também nos apraz registar; 

- a gestão dos ativos do fundo de pensões está repartida entre a Mercer e o Haitong, em partes 

segregadas, com a gestão operacional a cargo da GNB Gestão de Ativos; 

- este modelo de gestão repartida está em vigor desde maio de 2017 e tem produzido resultados 

sempre acima do benchmark, qualquer que seja o prazo considerado para a análise: 3 meses 

(1,8% vs. 1,1%), ytd (6,6% vs. 5,5%) ou 26 meses (2,3% vs. 1,6%). 

 

 

Lisboa, 19 de agosto de 2019 
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