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Comunicado n.º 76/2018 

 

FUNDO DE PENSÕES DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Realizou-se no dia 5 de novembro uma reunião extraordinária da Comissão de Acompanhamento 

dos Fundos de Pensões do Crédito Agrícola. 

 

O SNQTB esteve presente nessa reunião, sendo representado por Paulo Gonçalves Marcos 

(presidente da Direção) Rita Appleton (Diretora Nacional e Administradora não executiva da SGF 

– Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, de que o SNQTB é acionista de referência), Pedro 

Brito (Coordenador Nacional das Delegações e Comissões Sindicais do SNQTB e Administrador 

não executivo da SGF) e Hermínio Meireles (membro do Conselho Geral do SNQTB e trabalhador 

da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo). 

 

Os temas que motivaram esta reunião e que estiveram em análise decorreram da necessidade 

de alterar o contrato constitutivo do Fundo de Pensões do Crédito Agrícola de forma a poder 

acomodar três importantes acréscimos: 

 

i. Introduzir o fundo de pensões como responsável pelo pagamento dos benefícios de pré-

reforma, a partir de 01/09/2019, até à atribuição da reforma por velhice ou invalidez por 

parte da Segurança Social. 

ii. Dotar o Fundo de Pensões de capacidade para assumir responsabilidades pela parcela de 

pensões correspondentes ao tempo prestado noutras Instituições de Crédito que não tenham 

reconhecido esse direito aos trabalhadores, em caso de mudança de Instituição. 

iii. Maior visibilidade no Fundo de Pensões, reconhecendo Unidades de Participação, não 

transacionáveis, correspondentes à quota-parte de cada uma das Caixas Associadas. 

 

As alterações acima mencionadas resultam quer de imposições legais, quer de uma busca de 

mutualização e de maior transparência do Fundo de Pensões.  

 

Por tudo e considerando o interesse dos trabalhadores, o SNQTB votou favoravelmente as 

propostas de alteração do contrato constitutivo, que, contudo, requerem a aprovação dos 

supervisores. 
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A finalizar, importa realçar a qualidade e quantidade da informação prévia que nos foi 

disponibilizada, o que em muito facilita o nosso trabalho enquanto membros ativos e dinâmicos 

da Comissão de Acompanhamento. 

 

Continuaremos a manter os nossos sócios informados quanto à evolução deste assunto. 

 

 

Lisboa, 15 de novembro de 2018 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
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