
 

 

COMUNICADO FUNDO DE PENSÕES N.º 10/2022 

 

FUNDO DE PENSÕES DA UNICRE: 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Realizou-se no passado dia 4 de novembro, nos termos da lei, a reunião da Comissão de Acompanhamento 

do Fundo de Pensões da Unicre relativa ao ano de 2022, que contou com a presença de um representante 

do SNQTB. 

A reunião incidiu, fundamentalmente, sobre a evolução do Fundo de Pensões em 2022, até ao final de 

outubro. 

Mantém-se o movimento generalizado de perdas desde o início do ano, justificado quer pelo conflito 

Rússia/Ucrânia, quer pelo forte aumento da inflação e pela consequente alteração da política monetária dos 

bancos centrais. Neste contexto, a probabilidade de ocorrência de uma recessão global tem vindo a 

aumentar progressivamente, ficando apenas a dúvida quanto à severidade da mesma. As matérias-primas 

energéticas mantêm-se como a única classe de ativos com retorno positivo desde o início do ano, embora, 

nos últimos meses, tenham começado também a retrair. 

Não obstante o contexto atrás referido, o Fundo de Pensões da Unicre regista no corrente ano (dados a 31 

de outubro de 2022) uma desvalorização inferior à do seu benchmark (YTD: -17,13% vs. -18,70% benchmark). 

A rendibilidade durante o mês de outubro foi de +1,95%. 

No que respeita ao exercício de 2021, destacam-se os seguintes dados e informações: 

o Valor do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 103.906.344 € 

o Responsabilidades do Fundo em 31 de dezembro de 2021 – 100.423.379 € 

o Nível de Financiamento – 103% 

o Taxa de desconto – alterada de 1% para 1,2% 

o Nível de risco do Fundo – 3 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco) 

o Rendibilidade em 2021 – 5,1% (1,6% em 2020) 

Em 31 de dezembro de 2021 a população do Fundo era constituída por 174 Beneficiários (Reforma por 

velhice, Reforma por invalidez, Pré-reforma/reforma antecipada e Viuvez / Orfandade) e por 338 

Participantes (96 ativos e 242 ex-participantes). 



 

 

 

O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões da 

Unicre, dando sempre nota das evoluções que ocorram em matérias relevantes, mantendo os nossos 

associados informados. 

 

Lisboa, 23 de dezembro 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 

 


