Comunicado n.º 49/2017

FUNDO DE PENSÕES DO NOVO BANCO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Amanhã, dia 13 de outubro, terá lugar a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de
Pensões do Novo Banco realizada no corrente ano, onde o SNQTB estará presente enquanto membro
permanente daquela comissão.
Em causa estão as alterações ao contrato constitutivo do Fundo de Pensões, com vista a adequar o novo texto
às alterações introduzidas com a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho do Sector Bancário.
Pretende ainda o Novo Banco clarificar o entendimento quanto às responsabilidades pagas com pensões a
ex-membros da comissão executiva do BES, tendo para o efeito intentado uma ação judicial com vista à
interpretação correta daquelas responsabilidades. Dúvidas que resultam da aplicação do n.º 2 do artigo 402.º
do Código das Sociedades Comerciais, o qual dispõe ser possível a atribuição de complementos de reforma aos
administradores desde que não seja excedida a remuneração em cada momento recebida por um
administrador efetivo ou, havendo remunerações diferentes, a maior delas.
No que respeita aos dados referentes ao plano de pensões, com reporte a dezembro de 2016, verifica-se que
aquele plano abrange um total de 10955 pessoas, divididas entre 4629 ativos e 6326 reformados e
sobreviventes, ascendendo as responsabilidades a 1 542 016 milhares euros com uma cobertura de
98,8%. Os ativos do fundo continuam a incluir uma percentagem de cerca de 9% em imóveis, dos quais 65%
são utilizados pelo banco (ou seja, balcões).
É vital para o SNQTB, na defesa dos direitos dos seus sócios e dos quadros e técnicos bancários em geral,
que os sindicatos continuem a ter um papel ativo e decisivo nas Comissões de Acompanhamento
dos planos de pensões, às quais cabe, nos termos da lei, verificar pelo cumprimento do plano de pensões e
da sua gestão, embora não participem na mesma.
Nesse papel, do qual nunca abdicará, o SNQTB está representado pelo Presidente da Direção, à semelhança
do que sucede com outras Comissões de Acompanhamento do Sector Bancário.
Lisboa, 12 de outubro de 2017.
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