
 

Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.    
 
 
Sede Social:Sede Social:Sede Social:Sede Social: Largo da Matriz 45, 9500-094 Ponta Delgada 
NIPC: 512 029 253  CRC Ponta Delgada 
Capital Social: 1 850 000 Euros 
Sede AdministratSede AdministratSede AdministratSede Administrativaivaivaiva: Avª José Malhoa, 22 – 2º, 1099-012 Lisboa 
Telefone: 213 816 200 | Fax: 213 816 201 
banifpensoes@banifib.pt                                                                                                                                                                                                      www.baniwww.baniwww.baniwww.banifpensoes.ptfpensoes.ptfpensoes.ptfpensoes.pt    
 

Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da 

Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A. (“BANIF PENSÕES”) 

 

A presente política tomou em consideração o enquadramento legal relativo a políticas remuneratórias, 

concretamente, o previsto na Norma Regulamentar n.º 5/2010-R, de 1 de Abril e na Circular 6/2010, 

de 1 de Abril referentes à Política de Remunerações das empresas de seguros ou de resseguros e 

sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como a política de remuneração da empresa mãe, a 

sociedade Oitante, S.A. (“Oitante"). 

 

l. Âmbito de Aplicação 

A presente política de remuneração aplica-se a todos os membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização da BANIF PENSÕES. 

 

ll. Enquadramento 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) (anteriormente denominada 

Instituto de Seguros de Portugal), ao abrigo do disposto no artigo 122.º-A do Decreto-Lei n.º 94-B/98 

de 17 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro e alterado pela Lei n.º 

28/2009, de 19 de Junho, e no n.º 3 do artigo 4.º do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

289/2001, de 13 de Novembro, emitiu a Norma Regulamentar n.º 5/2010-R, de 1 de Abril e a Circular 

6/2010, de 1 de Abril referentes à Politica de Remunerações das empresas de seguros ou de 

resseguros e sociedades gestoras de fundos de pensões. 

A Norma Regulamentar n º 5/2010-R, de 1 de Abril estabelece a informação que deve ser divulgada 

sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização das 

empresas de seguros ou de resseguros e sociedades gestoras de fundos de pensões, sujeitas à 

supervisão da ASF. 

A Circular n.º 6/2010, de 1 de Abril, estabelece as recomendações aplicáveis à política de 

remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das empresas de seguros ou 

de resseguros e sociedades gestoras de fundos de pensões com vista a alinhar os mecanismos de 

compensação remuneratória com uma prudente e adequada gestão e controlo dos riscos.  

A Oitante, sociedade no âmbito da qual tem lugar a gestão estratégica e transversal, tendo presente a 

necessidade de fazer observar, pelas sociedades por si controladas, políticas homogéneas e 

coerentes, estabeleceu princípios, modelos e objectivos com âmbito de aplicação generalizado às 

suas filiais, que devem ser seguidos e implementados por estas na gestão dos respectivos recursos 

humanos, em particular, em matéria de remunerações, com as devidas adaptações atendendo às 

normas regulamentares exigíveis a essas sociedades. 
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A BANIF PENSÕES não recorreu a quaisquer peritos, consultores ou entidades externas com vista à 

preparação, elaboração e aprovação da presente política de remuneração, tendo tomado em 

consideração as práticas seguidas pela instituição, pelo sector e por outras instituições de natureza 

similar que operam nos mercados nacional e internacional. 

 

lll. Princípios Gerais 

A BANIF PENSÕES adopta uma política de remuneração consistente com uma gestão e controlo de 

riscos eficaz que evita uma excessiva exposição ao risco, que evita potenciais conflitos de interesses 

e coerente com os objectivos, valores e interesses a longo prazo da Instituição, designadamente com 

as perspectivas de crescimento e rendibilidade sustentáveis e a protecção dos interesses dos 

tomadores de seguros, segurados, participantes, beneficiários e contribuintes.  

A política de remuneração é adequada à dimensão, natureza e complexidade da actividade 

desenvolvida ou a desenvolver pela BANIF PENSÕES e, em especial, no que se refere aos riscos 

assumidos ou a assumir.  

A BANIF PENSÕES adopta uma estrutura clara, transparente e adequada relativamente à definição, 

implementação e monitorização da política de remuneração, que identifica, de forma objectiva, os 

colaboradores envolvidos em cada processo, bem como as respectivas responsabilidades e 

competências.  

Em conformidade com o exposto, os princípios gerais orientadores da fixação das remunerações são 

os seguintes: 

a) Simplicidade, clareza, transparência e alinhamento com a cultura da BANIF PENSÕES, 

tendo igualmente em conta o Grupo em que se insere; 

b) Consistência com a gestão e controlo dos riscos para evitar a exposição excessiva aos 

mesmos a conflitos de interesses, por um lado, e procurando a coerência com os objectivos, 

valores e interesses de longo prazo da BANIF PENSÕES, assim como dos interesses dos 

seus clientes e investidores, por outro;  

c) Competitividade, tendo em consideração as práticas do mercado e a equidade, sendo que 

a prática remuneratória deve assentar em critérios uniformes, consistentes, justos e 

equilibrados, visando contribuir para a equidade interna e externa; 

d) Alinhamento da política de remuneração com as melhores práticas e as tendências 

recentes no sector, a nível nacional e internacional, com o objectivo de promover a 

continuidade e sustentabilidade dos desempenhos e resultados positivos, assegurando o 

equilíbrio entre as várias componentes da remuneração global. A componente fixa deve 

representar uma proporção suficientemente elevada da remuneração total, a fim de permitir a 

aplicação de uma política plenamente flexível sobre a componente variável da remuneração, 

nomeadamente através da criação de limites máximos para as parcelas da remuneração 
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variável, incluindo a possibilidade de não pagamento de qualquer remuneração variável, bem 

como a possibilidade de diferimento no tempo de uma parcela da remuneração variável e de 

pagamento de parte da remuneração variável em instrumentos financeiros; 

e) Apuramento da remuneração variável individual dos administradores que exerçam funções 

executivas deverá depender de uma avaliação do desempenho, realizada pelos órgãos 

competentes da instituição, de acordo com critérios mensuráveis predeterminados, incluindo 

critérios não financeiros, que considere, para além do desempenho individual, o real 

crescimento da instituição e a riqueza efectivamente criada para os accionistas, a protecção 

dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes, beneficiários e 

contribuintes, a sua sustentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos, bem como o 

cumprimento das regras aplicáveis à actividade da instituição.  

f) Os membros dos órgãos de administração não devem celebrar contratos, quer com a 

instituição, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade 

da remuneração que lhes for fixada pela instituição;  

g) A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração não deve incluir 

nenhuma componente cujo valor dependa do desempenho ou do valor da instituição.  

h) Inexistência de seguros de remuneração ou de outros mecanismos de cobertura de risco 

tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco inerente às modalidades de 

remuneração adoptadas. 

 

lV. Composição da Remuneração 

De acordo com os princípios antecedentes, assume-se que a remuneração dos membros dos órgãos 

de administração e fiscalização da BANIF PENSÕES assenta no conceito de "remuneração global", 

que integra uma componente fixa e uma componente variável. 

No que respeita ao órgão de fiscalização da Sociedade, enquanto se tratar de Fiscal Único, a política 

a seguir será consistente com uma remuneração fixa a ser atribuída com base num contrato de 

prestação de serviços, celebrado nos termos legais. 

 

1. Remuneração Fixa 

 A componente fixa deve representar uma proporção suficientemente elevada da 

remuneração total, a fim de permitir a aplicação de uma política plenamente flexível sobre a 

componente variável da remuneração. 

a) A componente fixa da remuneração visa retribuir as actividades desempenhadas com 

carácter de regularidade e permanência e constitui a parte mais significativa da remuneração 

global, não podendo ser inferior aos limites fixados no número 2.1. do presente Capitulo; 
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b) A remuneração fixa é composta pela retribuição de base e por algumas prestações 

pecuniárias atribuídas aos Colaboradores, como complementos e/ou outros subsídios, 

devidos nos termos legais ou contratuais; 

C) A remuneração fixa é determinada tendo em conta os critérios utilizados, a experiência 

profissional na área relevante e a responsabilidade de cada Colaborador no âmbito da 

organização, a regulamentação colectiva do trabalho e as referências do mercado, 

salvaguardadas as diferentes especificidades e dimensões; 

d) A remuneração fixa é paga 14 vezes por ano. 

 

2. Remuneração Variável 

a) A remuneração dos membros dos orgãos de fiscalização e administração comporta 

igualmente uma componente variável, de atribuição não garantida, com limite máximo 

potencial e assente em Objectivos de curto, mas também de médio e longo prazo que visam 

garantir a sustentabilidade da BANIF PENSÕES; 

b) A remuneração variável é adequadamente equilibrada face à remuneração fixa; 

C) A remuneração variável é adequadamente equilibrada face à remuneração fixa; 

d) A componente variável da remuneração dos administradores que exerçam funções 

executivas deverá ser atribuída através de um modelo alinhado com o sistema de avaliação 

de desempenho, realizada pelos órgãos competentes da instituição, de acordo com critérios 

mensuráveis predeterminados, incluindo critérios não financeiros, que considere, para além 

do desempenho individual, o real crescimento da instituição e a riqueza efectivamente criada 

para os accionistas, a protecção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, 

participantes, beneficiários e contribuintes, a sua sustentabilidade a longo prazo e os riscos 

assumidos, bem como o cumprimento das regras aplicáveis à actividade da instituição.  

e) Para efeitos de apuramento da remuneração variável serão considerados os seguintes 

factores (i) indicadores da actividade, (ii) a qualidade do serviço prestado, numa base 

colectiva e individual, (iii) grau do cumprimento do orçamento; 

f) A componente variável da remuneração poderá ser realizada parcialmente através de 

instrumentos financeiros e está sujeita a mecanismos de diferimento previstos no presente 

Capítulo. 

h) O montante anual a alocar à remuneração variável é definido, no início de cada ano, pelo 

Conselho de Administração. 

 

2.1. Limites à componente variável 

Tendo em conta o princípio referido na alínea C) do número 2 do presente Capítulo, estabelece-se a 

seguinte relação entre a componente fixa e a componente variável da remuneração: 
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2.2. Mecanismos de alinhamento da remuneração variável 

A componente variável da remuneração está sujeita a um conjunto de mecanismos tendentes a 

alinhar a sua atribuição com os interesses de longo prazo da BANIF PENSÕES, nomeadamente: 
a) Até 50% do montante da componente variável da remuneração é paga em numerário, até 

ao terceiro mês imediatamente a seguir ao período de referência, sendo o restante pago com 

recurso a instrumentos financeiros, podendo incluir, designadamente, instrumentos indexados 

às acções, de forma diferida durante um período de três a cinco anos. Enquanto não existir 

deliberação da Assembleia Geral para emissão ou aquisição de acções para subscrição ou 

distribuição neste âmbito, será considerada a emissão para este efeito de instrumentos 

indexados às acções ou outros instrumentos previstos no n.º 3 do artigo 115.° - E do RGICSF 

que se mostrem apropriados para a natureza variável desta componente da remuneração; 
b) A parte diferida da componente variável da remuneração é devida assim que esteja 

decorrido um período de três a cinco anos sobre a data de pagamento da componente não 

diferida prevista na alínea anterior (‘Período de Diferimento‘), e fica condicionada à verificação 

cumulativa das seguintes condições, sem o que não existe direito ou expectativa jurídica ao 

respectivo recebimento: i) permanência na empresa durante o Período de Diferimento; ii) 

preservação do nível de desempenho da BANIF PENSÕES durante o Período de Diferimento; 

iii) não ocorrência de variações significativas do capital económico ou do perfil de risco da 

BANIF PENSÕES durante o Período de Diferimento; iv) cumprimento das normas internas, 

incluindo as relativas a riscos, aprovadas anualmente pela BANIF PENSÕES, durante o 

Período de Diferimento; 
c) A não verificação de alguma das condições indicadas na alínea anterior, durante algum dos 

anos do Período de Diferimento, determinará a apreciação, pelo Conselho de Administração e 

segundo critérios de equidade, do montante da redução, que pode ser pela totalidade, a 

aplicar à componente diferida calculada para o período em referência. 
 

V. Benefícios 

A atribuição dos benefícios é feita de modo a assegurar a compatibilidade com a estratégia 

empresarial, os objectivos, os valores e os interesses a longo prazo da BANIF PENSÕES. 
Neste contexto, os membros dos órgãos de administração e fiscalização gozam dos seguintes 

benefícios: 

Remuneração 
Global 

Remuneração Fixa 
(Mínimo 75%) 

Remuneração Variável 
(Máximo 25%) 
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a) Seguro de Saúde; 
b) Fundo de Pensões, nos termos definidos no Contrato Constitutivo. Para além dos 

benefícios supra referidos, poderão dispor da utilização de telemóvel e veículo automóvel, 

cartão de combustível e despesas de representação, nos termos definidos pela BANIF 

PENSÕES. 

 

VI. Processo de aprovação e implementação da Politica de Remunerações 

A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização deverá ser 

submetida anualmente pelo órgão de administração ou a comissão de remuneração (caso exista) à 

Assembleia Geral da BANIF PENSÕES. 
Na definição da política de remuneração participam pessoas com independência funcional e 

capacidade técnica adequada, incluindo pessoas que integrem as unidades de estrutura 

responsáveis pelas funções-chave; 

A política de remuneração deve ser transparente e acessível a todos os colaboradores da Instituição, 

devendo ser objecto de revisão periódica e estar formalizada em documento(s) autónomo(s), 

devidamente actualizado(s), com indicação da data das alterações introduzidas e respectiva 

justificação, devendo ser mantido um arquivo das versões anteriores.  

O processo de avaliação, incluindo os critérios utilizados para determinar a remuneração variável, 

deve ser comunicado aos colaboradores, previamente ao período de tempo abrangido pelo processo 

de avaliação.  

 

VlI. Divulgação da Política de Remuneração 
A BANIF PENSÕES divulga nos documentos anuais de prestação de contas a informação sobre a 

política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, aprovada nos 

termos do capítulo antecedente, bem como o montante anual da remuneração auferida pelos 

membros dos referidos órgãos, de forma agregada e individual. Esta divulgação deverá cumprir o 

disposto na Norma Regulamentar n.º 5/2010-R, de 1 de Abril. 
A informação sobre política de remuneração deve estar acessível no sítio na Internet da instituição ou 

do grupo a que pertença, pelo menos durante cinco anos.  

 

VIII. Cumprimento das Políticas de Remuneração  

A política de remuneração dos membros dos orgãos de administração e fiscalização da BANIF 

PENSÕES está na sua globalidade em linha com os princípios ínsitos na Norma Regulamentar n.º 

5/2010-R, de 1 de Abril e na Circular 6/2010, de 1 de Abril  
A política pauta-se pela simplicidade, transparência e adequação aos objectivos de médio e longo 

prazo da BANIF PENSÕES.     
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Desta forma, a determinação da remuneração global dos membros dos orgãos de administração e 

fiscalização , composta por remuneração fixa e remuneração variável, bem como a articulação destas 

duas componentes, tal como explicitado na presente Declaração, permitem concluir pela adopção, na 

generalidade, das regras constantes da referida regulamentação, os quais constituem o seu núcleo 

base. 

 

30 de Março de 2016 

 

O Conselho de Administração 


