
 

 

 

Comunicado Fundo de Pensões n.º 1/2023 
 
 

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

 

No passado dia 11 de janeiro, realizou-se mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de 

Pensões do Banco BPI, que contou com a presença de um representante do Sindicato Nacional dos Quadros 

e Técnicos Bancários (SNQTB). 

Esta reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ponto de situação do Fundo de Pensões; 

2. Alteração da política de investimentos do Fundo de Pensões; 

3. Eleições para a Comissão de Acompanhamento. 

 

1. Ponto de situação do Fundo de Pensões 

O Fundo de Pensões teve uma performance negativa no último ano. Com efeito, a rendibilidade, com 

referência a 30 de setembro de 2022 (últimos 12 meses), foi negativa (-8,3% vs. 7,3% em 2021), reflexo das 

desvalorizações ocorridas em todas as classes de ativos. No entanto, no 4º trimestre de 2022 houve uma 

melhoria dos mercados acionistas, o que permitirá uma evolução positiva face a setembro. 

No que diz respeito à atualização dos pressupostos financeiros que determinam as responsabilidades do 

Fundo de Pensões, foi referido que a taxa de desconto (1,26% no final de 2021) subirá significativamente em 

2022, que não existiram alterações nas tábuas de mortalidade (foram ajustadas em 2021) e que a dimensão 

do aumento das taxas de crescimento dos salários e de crescimento das pensões, que deverão ter em 

consideração o atual, e novo, contexto macroeconómico, dependerá das negociações coletivas com os 

Sindicatos, que ainda decorrem. 

 

2. Alteração da política de investimentos do Fundo de Pensões 

Foi apresentada uma proposta de alteração à política de investimentos do Fundo de Pensões, com o 

propósito de proporcionar uma maior flexibilidade e capacidade de diversificação de investimento. 

A atual política de investimentos do Fundo de Pensões, em vigor desde 2019, prevê o investimento em 

obrigações indexadas à inflação, sendo que esta situação limita a possibilidade de se investir noutro tipo de 

obrigações. A proposta apresentada permitirá a alteração de alguns pontos, mas sem alterar, em substância, 

a centralidade dos investimentos. Em síntese, o que está a ser proposto é (i) a substituição da referência às 

obrigações indexadas à inflação por obrigações em geral, (ii) uma maior diversificação nas classes de ativos 

de ações e obrigações, e (iii) a manutenção da exposição a ativos imobiliários. 

Tendo em conta algumas questões colocadas pelos representantes dos Participantes e Beneficiários, a 

aprovação das alterações à política ficou adiada para momento posterior. 

 



 

 

 

3. Eleições para a Comissão de Acompanhamento 

Foi informado que, embora o mandato da Comissão de Acompanhamento tenha terminado em 2022, pelo 

facto da DPO do Banco BPI ter tido outros processos a decorrer, designadamente as eleições para a Comissão 

de Trabalhadores e o Estudo do Clima, não foi possível efetuar as eleições dos representantes dos 

Participantes e Beneficiários no ano passado, pelo que o processo irá decorrer em 2023, prevendo-se que o 

mesmo seja concluído até ao final do 1º semestre. 

 

Fora da ordem de trabalhos e na sequência do referido sobre o assunto na reunião anterior da Comissão de 

Acompanhamento do Fundo de Pensões, voltaram a ser solicitados pelos representantes dos Participantes e 

Beneficiários esclarecimentos sobre a prática atual do Banco BPI quanto ao acerto entre a pensão de reforma 

paga pelo Fundo de Pensões e a pensão da Segurança Social (relativamente ao tempo sobreposto de 

contribuições da Segurança Social e regime de proteção social do ACT) e os respetivos impactos no Fundo 

de Pensões, nomeadamente a eventual alteração da posição do Banco face à jurisprudência já existente 

sobre esta matéria. Os representantes do Banco BPI referiram que, não obstante a referida jurisprudência, 

se mantém a posição do Banco sobre o assunto. 

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 sócios informados. 
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