
 

 
 

Comunicado SNQTB n.º 34/2020 
 
 

FUNDO DE PENSÕES DO HAITONG BANK 
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 
Realizou-se no pretérito dia 23/12/2020 uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo 
de Pensões dos trabalhadores do Haitong Bank, com o único propósito de apreciar e deliberar 
sobre a “Política de Investimentos do Fundo de Pensões de Contribuição Definida que passará a 
vigorar com a aprovação do novo contrato constitutivo”. 
 
Preliminarmente cumpre assinalar o seguinte: como é sabido, é intenção do Haitong Bank de 
proceder à transformação do Plano Complementar de Fundo de Benefício Definido para um Fundo 
de Contribuição Definida.  
 
Para esse efeito, o Banco entregou junto do regulador um projeto de novo contrato constitutivo, 
tema que foi objeto de nossas comunicações aos sócios SNQTB, participantes ou beneficiários do 
supracitado Plano Complementar. 
 
A esta data e tanto quanto sabemos, não há deliberação da Autoridade de Supervisão de Seguros 
e Fundos de Pensões (ASF) sobre a matéria. 
 
Ainda assim, foi entendimento do Banco de que tal deliberação poderá estar para breve e que se 
justificava a convocatória da Comissão de Acompanhamento. 
 
O SNQTB deixou claro que a deliberação da Política de Investimentos e seus princípios não poderia 
servir como fundamento ou indício de caucionamento nosso em relação à natureza da 
transformação do Plano Complementar.  
 
Dito isto, dessa reunião resultou, em síntese, o seguinte: 
 

- a política de investimentos assenta na “perfilagem”, por classes de risco, dos participantes e 
beneficiários do Plano Complementar; 
- Essa política poderá ser revista em ciclos de três anos completos; 
- aquando da transferência inicial dos créditos dos participantes cujos direitos estavam em 
aquisição, será requerida aos mesmos a adesão a um perfil de risco indicativo, tendo em conta 
a idade e o tempo em falta até uma previsível reforma. 

 
Finalmente, foi salientado pelos Sindicatos que a Comissão de Acompanhamento não reuniu, no 
decurso do ano de 2020, para apreciar, quanto ao Plano Base (o qual resulta do previsto no ACT) 
e ao Plano Complementar, e, quanto ao ano de 2019, o desempenho financeiro, a solvabilidade e 
os indicadores atuariais mais relevantes.  
 
Foi ainda sublinhado que à Comissão de Acompanhamento não foram igualmente prestados 
elementos escritos de análise (mormente relatório e contas, composição das carteiras e relatório 
do atuário). 
 



 

 
 

Face às omissões acima mencionadas, o SNQTB manifestou o seu desconforto e solicitou a correção 
desta situação, quanto antes. 
 
O SNQTB continuará a participar e intervir na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões 
do Haitong Bank, em representação dos trabalhadores, reformados e pensionistas, mantendo os 
nossos associados sempre informados. 
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