Comunicado SNQTB n.º 33/2020

FUNDO DE PENSÕES DO CRÉDITO AGRÍCOLA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
No dia 29/12/2020 realizou-se, nos termos da lei, mais uma reunião da Comissão de
Acompanhamento do Fundo de Pensões dos trabalhadores do Crédito Agrícola, da qual o SNQTB
faz parte.
A finalidade desta reunião, de acordo com as respetivas competências legais, foi a análise pela
Comissão dos pressupostos atuariais, do desempenho financeiro do fundo e de sua solvabilidade,
no que respeita ao ano de 2019. A este propósito, os principais aspetos a assinalar são os seguintes:
• Principais indicadores atuariais:
- participantes: 4057 trabalhadores, com uma idade média de 48,6 anos;
- (outros) beneficiários 1064 pessoas, com uma idade média de 67,6 anos;
• taxa de desconto do património do fundo
Foi de 1,55% (era de 2,35% em 2018). É nossa expectativa que a taxa de desconto, para o período
de 2020, continue a trajetória de descida.
Recorde-se que esta taxa implícita de capacidade de gerar rendimentos pelo património do fundo
resulta de disposição regulamentar e tem como base a taxa de juro das obrigações de emitentes
com rating mínimo de AA, para maturidades equivalentes.
Enquanto fundo de pensões de benefício definido e nos termos dos Acordos Coletivos de Trabalho,
esta descida tem implicado que as Caixas de Crédito Agrícola, para salvaguarda dos direitos dos
trabalhadores, tenham feito contribuições adicionais para o Fundo de Pensões.
• rendibilidade e classe de risco do Fundo de Pensões
Para o ano de 2019, o Fundo de Pensões teve uma rendibilidade de 5,21%. Estimamos uma classe
de risco situada entre o nível 2 e o nível 3 da classificação da MorningStar.
Como informação adicional, de janeiro a novembro de 2020, a rendibilidade apurada está em
3,92%. E nos últimos dez anos, a taxa média anual de rendibilidade situou-se em 3,45%.
• solvência (de acordo com o Aviso n.º 12/2001 do Banco de Portugal)
O nível de financiamento é de 100,2% (no cenário mínimo de solvência) e de 97,8% no cenário de
financiamento. Cumpre assim os limites previstos na lei.
• nível e qualidade da informação prestada
O SNQTB considera que a informação prestada foi exaustiva, completa e disponibilizada de forma

atempada. Na resposta às nossas questões, a CA Vida (sociedade gestora) pautou-se igualmente
por profissionalismo e abertura.
Importa ainda salientar um tema conexo: a cisão do Fundo de Pensões respeitante às Caixas
de Crédito não integrantes no SICAM, as quais, até este momento, estão integradas neste
Fundo de Pensões.
Efetivamente, é intenção da Caixa Central que o Fundo de Pensões dos Trabalhadores das Caixas
Agrícolas de Mafra, Torres Vedras e Leiria, seja autonomizado do Fundo de Pensões dos
trabalhadores integrantes das Caixas SICAM.
Nesse sentido, têm decorrido diversas reuniões desta Comissão de Acompanhamento, trocas de
correspondência com as Caixas Agrícolas supracitadas e com o Regulador (ASF) sobre o tema em
apreço.
A posição do SNQTB sobre este tema não pode ser mais inequívoca: faça-se, eventualmente, essa
separação, ouvidas todas as partes interessadas, respeitando direitos em aquisição ou adquiridos
e a transparência no processo de separação dos ativos.
Esta nossa posição de princípio (e suas consequências práticas) foram inteiramente acolhidas pela
Comissão de Acompanhamento, sendo de realçar a posição concordante dos representantes de
outros Sindicatos representados na Comissão e do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Central.
O SNQTB continuará a participar e intervir nesta Comissão de Acompanhamento do Fundo de
Pensões, em representação dos trabalhadores, reformados e pensionistas do Crédito Agrícola,
continuando a divulgar toda a informação relevante.
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