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Política de Remuneração de Colaboradores 
da Banif Açor Pensões, S.A. 

Aprovada na reunião do Conselho de Administração da Sociedade de 30 de Maio de 2012 
 

 

1. Preambulo 

A Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., considera os seus recursos 

humanos parte importante e necessária para a consecução das suas estratégias e planos de 

desenvolvimento. 

Ciente de que a produtividade e a motivação dos colaboradores estão directamente associadas à 

remuneração e a outros benefícios que possam auferir como contrapartida do seu trabalho, no âmbito 

das políticas de recursos humanos é estabelecida a presente Política de Remuneração dos Colaboradores 

da Sociedade. 

2. Objectivos da política de Remuneração dos Colaboradores 

A Política de Remuneração dos Colaboradores tem como objectivos: 

a) Atrair, manter e motivar os colaboradores, sobretudo os de maior potencial; 

b) Estimular e criar incentivo para um desempenho coincidente com os interesses da instituição e 

dos seus accionistas; 

c) Recompensar o esforço e os contributos individuais, bem como a boa performance colectiva; 

d) Promover a realização dos objectivos, valores e interesses de longo prazo da instituição. 

3. Âmbito da aplicação 

A Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. considera abrangidos por este 

documento todos os colaboradores com contrato efectivo e a termo certo ou incerto, a tempo inteiro ou 

parcial, de quaisquer categorias e funções. 

4. Informação sobre a política de remuneração dos colaboradores 

A Sociedade não recorreu a quaisquer peritos, consultores ou entidades externas para a preparação, 

elaboração e aprovação da Política de Remuneração dos Colaboradores, tendo tomado em consideração 

as práticas já seguidas pela empresa, pelo Grupo Económico em que está inserida e as do sector 

financeiro. 

a) Estrutura da remuneração 

A remuneração dos colaboradores assenta numa remuneração fixa, composta pelo vencimento 

base, complementos e subsídios, atribuídos com carácter de generalidade, tais como o subsídio 

de almoço. 

Esta remuneração é paga 14 vezes por ano, ou seja, doze salários mensais, acrescidos do 

subsídio de férias e de Natal, pagos, respectivamente em Abril e Novembro de cada ano. 

Existe ainda um mecanismo de alinhamento dos interesses dos colaboradores com os interesses 

de longo prazo da instituição. 

Adicionalmente, poderá ser atribuída aos colaboradores uma remuneração variável de acordo 

com os seguintes princípios gerais: 

i. A sua atribuição dependente de decisão discricionária o Conselho de Administração; 
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ii. Em caso de atribuição, será assegurado que a remuneração fixa continue a constituir a parte 

mais relevante da remuneração global; 

iii. A sua natureza consistirá num montante em numerário, pago imediatamente, considerando 

o peso relativo na remuneração global e o facto da Sociedade não ter acções admitidas à 

negociação pelo que não se considera adequada a implementação de planos de atribuição 

de acções ou de opções de aquisição de acções a colaboradores; 

iv. Tem como objectivo reconhecer o mérito dos colaboradores. Para o efeito o Conselho de 

Administração realiza uma análise individual de cada colaborador, sendo apoiado na sua 

decisão por diversas informações relativas ao mesmo, nomeadamente o resultado do 

processo de avaliação de desempenho e nível da obtenção dos objectivos propostos, 

contribuição para os resultados da instituição e a evolução dos riscos inerentes à actividade 

desenvolvida. 

b) Processo de decisão  

A Política de Remuneração dos Colaboradores é definida ou revista, anualmente, pelo Conselho 

de Administração, sob proposta da Direcção de Gestão de Património e Recursos Humanos e tem 

por base a remuneração praticada no sector para funções similares, a avaliação de desempenho, 

elementos de progressão na carreira e conduta dos colaboradores reportada pelas hierarquias ou 

por registos formais, vg, eventos disciplinares, incidentes críticos ou actos de valor excepcional. 

c) Relação entre a componente fixa e variável da remu neração e limites à componente 

variável  

Em caso de atribuição de remuneração variável, será assegurado que a componente fixa continue 

a constituir a parte mais relevante da remuneração global. 

Na definição do valor do prémio discricionário efectuada pelo Conselho de Administração, para 

além duma análise individual do mérito de cada empregado, é igualmente tida em conta a 

evolução da situação global da empresa e as perspectivas de desenvolvimento futuro. 

Atendendo à expressão quantitativa e características da eventual remuneração variável, não se 

considera relevante o seu diferimento por vários anos nem o seu pagamento por outras formas 

para além do referido valor em numerário. 

d) Critérios da definição da remuneração variável  

A eventual remuneração variável para os colaboradores é constituída apenas por um prémio 

discricionário, cuja atribuição depende de uma análise individual de mérito, levando em conta 

informações relativas ao cumprimento de objectivos específicos da função, de compliance e de 

conduta, cabendo a decisão do prémio ao Conselho de Administração. 

e) Remuneração dos colaboradores que exerçam funções chave, de controlo e de 

coordenação  

Os colaboradores envolvidos na realização de tarefas associadas às funções chave, de controlo e 

de coordenação devem ser remunerados em função da prossecução dos objectivos associados às 

respectivas funções, independentemente do desempenho das áreas sob o seu controlo, devendo 

a remuneração proporcionar uma recompensa adequada à relevância do exercício das suas 

funções. 
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5. Outros benefícios  

Os colaboradores abrangidos neste documento, usufruem, para além da remuneração fixa, dos seguintes 

benefícios: 

a) Serviços de Assistência Médica (Seguro de Saúde); 

b) Seguro de acidentes de trabalho, nos termos da lei; 

c) Fundo de Pensões que confere pensão complementar com direitos adquiridos. 

 

 


