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1 Valor da quota-parte do fundo afecta 
 

 

Valor Global do Fundo 36.652.303 €

Número de UP's 5.236.573,1291

Valor UP 6,9993 €

Informação Geral

 
 

 

2 Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo 
cenário de financiamento 

 

O método de cálculo utilizado nesta avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades foi o “Projected 

Unit Credit”. Este método consiste em mensurar o valor das responsabilidades para cada participante de acordo 

com o tempo de serviço prestado durante a sua vida activa. Por cada ano de serviço prestado é-lhe atribuída uma 

unidade de crédito. Essa unidade de crédito é quantificada em cada ano pelo custo normal do plano. A 

responsabilidade total para cada participante consiste na determinação do valor actual dos benefícios acumulados 

de reforma, reportado à data de avaliação. 

 

O método de cálculo utilizado nesta avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades quer para as 

pensões de velhice quer para as pensões de invalidez consistiu no cálculo do valor actual das pensões em 

pagamento. 

 

31-12-2019 31-12-2018

24.018.056 21.604.500

Velhice 3.780.652 2.505.408

Invalidez 20.237.404 19.099.092

14.278.052 14.173.047

38.296.108 35.777.547Total

Valor Actual das Pensões em Pagamento

Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados

Responsabilidades

 

 

Comparativamente ao ano anterior, as responsabilidades registaram um acréscimo de 7,04%. 
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3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas 
pelo cenário de financiamento 

 

31-12-2019 31-12-2018

38.296.108 35.777.547

36.652.303 31.764.422

-1.643.805 -4.013.125

95,71% 88,78%

Responsabilidades não financiadas

Nível de Financiamento Global

Nível de Financiamento

Responsabilidades

Valor do Fundo

 

 

A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades aumentaram 7,04%, mas, 

ainda assim, o nível de financiamento aumentou para 95,71% no exercício, existindo responsabilidades por 

financiar de 1.643.805 euros (resultantes da diferença entre o valor mínimo das responsabilidades a financiar e o 

valor do fundo afecto). De modo a reduzir o deficit de financiamento do fundo, o Associado irá efectuar 

contribuições no montante total de 2.072.840 euros, pago em dez prestações mensais de 207.284 euros, com 

início em Março de 2020. Em consequência da instabilidade provocada pelo COVID-19, o plano de financiamento 

encontra-se prorrogado, carecendo de ajustamento no último trimestre de 2020. 

 

Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2019 e respectivas recomendações 

do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. 

 



 

Fundo de Pensões da Electricidade dos Açores – Demonstração da Posição Financeira 2019 5 

 

4 Demonstração da Posição Financeira 
 

                 (valores em  euros)

NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 2019 2018

ACTIVO

Investimentos

Terrenos e Edifícios 1.538.232 1.620.493

Instrumentos de capital e unidades de participação 20.404.754 15.835.724

Títulos de dívida Pública 1.757.008 2.332.888

Outros títulos de dívida 9.198.817 10.171.443

Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI 3.506.753 1.615.020

Outros activos

Devedores

Outras entidades 7.393 610

Acréscimos e diferimentos 288.084 268.121

TOTAL ACTIVOS 36.701.041 31.844.298

PASSIVO

Credores

Entidade gestora 21.896 20.340

Estado e outros entes públicos 19.248 5.388

Depositários 1.348 1.157

Outras entidades 0 44.492

Provisões para Outros Riscos e Encargos 876 814

Acréscimos e diferimentos 5.371 7.687

TOTAL PASSIVO 48.738 79.877

VALOR DO FUNDO 36.652.303 31.764.422

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 6,9993 6,5977  

 


