
 

 

 

Comunicado SNQTB n.º 32/2020 

 

 

FUNDO DE PENSÕES DO BANCO SANTANDER 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
 

Realizou-se nesta data e nos termos da lei, mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento 

do Fundo de Pensões dos trabalhadores do Banco Santander. 

 

O SNQTB, conforme decorre das alterações consagradas no artigo 138.º da Lei n.º 27/2020, de 

23/07, que regula os fundos de pensões, passou a ser membro ativo e de pleno direito da referida 

Comissão de Acompanhamento, atribuição que assume com orgulho, responsabilidade e 

dinamismo. 

 

Nesse âmbito, este Sindicato manterá, como habitualmente a sua posição crítica, mas também 

construtiva, sempre visando a salvaguarda dos interesses dos Participantes e Beneficiários do 

Fundo de Pensões. 

 

Desta reunião da comissão de acompanhamento, os principais aspetos a assinalar e que foram 

abordados são os seguintes: 

 

•  Deliberação sobre assunção da qualidade de Comissão de Acompanhamento do Fundo de 

Pensões do Banco Popular Portugal, passando esta Comissão a acompanhar ambos os 

Fundos, situação normal quando os planos são financiados pelo mesmo Associado, como é 

o caso. 

 

•  Apreciação dos relatórios e contas do Fundo de Pensões do Banco Santander Totta e do 

Fundo de Pensões do Banco Popular Portugal relativos a 2019. Quanto a estes, encontram-

se, de forma geral, cumpridos os requisitos, nada de relevante havendo a assinalar. 

 

•  Destacam-se os seguintes dados e informações: 

 

a) Fundo de Pensões do Banco Santander 

 

Valor do Fundo a 31/12/2019 – 1.160.572.758€ 

Responsabilidades do Fundo a 31/12/2019 - 1.119.821.817€ 

Grau de Cobertura das responsabilidades – 104% 

Nível de risco do Fundo – 2 (escala de 1 a 7, sendo 1 o de menor risco) 

Rentabilidade de 2019 – 7,18% 

 

b) Fundo de Pensões do Banco Popular 

 

Sobre o Fundo do Banco Popular, a informação não nos foi disponibilizada em tempo útil, 

pelo que, não tendo dados, não foi possível pronunciarmo-nos sobre a mesma. 

 



 

 

 

•  Pronunciar-se sobre a ratificação da nomeação do novo Auditor do Fundo de Pensões do 

Banco Popular Portugal, tendo sido designada a BDO & Associados ROC, sendo a mesma 

que já acompanha o Fundo de Pensões do Banco Santander. 

 

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

do Banco Santander, nos termos da lei e dando sempre nota das evoluções que ocorram em 

matérias relevantes, mantendo os nossos associados informados. 

 

  

Lisboa, 18 de dezembro de 2020 
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