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

Aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade para o exercício de 2014 
 

 

O presente documento tem como objectivo explicitar a política de remuneração em vigor na Banif Açor 

Pensões, S.A. (BAP). 

 

A BAP considera os seus recursos humanos parte importante e necessária para a prossecução das suas 

estratégias e planos de desenvolvimento. Em consequência, e ciente de que a produtividade e a motivação 

dos colaboradores também estão associadas às remunerações e a outros benefícios que os colaboradores 

auferem como contrapartida do seu trabalho, estabeleceu um conjunto de políticas de recursos humanos, 

das quais faz parte a política de remunerações que, a seguir, se apresenta.  

 
 

1. Princípios da Política de Remuneração 
 
A política de remuneração dos colaboradores tem em consideração: 

- A situação económica da instituição; 

- Os interesses da instituição numa perspectiva de longo prazo e de criação de valor para todos os seus 

stakeholders; 

- As características das funções desempenhadas e os valores de mercado praticados para essas mesmas 

funções; 

- As performances obtidas pelos titulares das funções, bem como a performance colectiva; 

- A capacidade da instituição atrair, manter e motivar os colaboradores, sobretudo aqueles que têm uma 

performance de nível superior; 

- A política de Gestão de Riscos e Controlo Interno; 

- O enquadramento legal e regulamentar e as orientações emitidas pelas autoridades de supervisão em 

matéria de políticas de remuneração. 

 

 
2. Âmbito da aplicação 
 

São abrangidos pela presente política de remunerações todos os colaboradores da BAP.  

 

 

3. Informação sobre a política de remuneração dos colaboradores  
 
A instituição não recorreu a quaisquer peritos, consultores ou entidades externas para a preparação, 

elaboração e aprovação da política de remuneração dos colaboradores da instituição, tendo tomado em 

consideração a prática seguida pela instituição e as práticas seguidas por outras organizações de natureza 

similar que operam no mercado nacional. 
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a) Estrutura da remuneração 
 

A política de remuneração da BAP estabelece um conceito de “remuneração global” composta por uma 

remuneração fixa e outra variável.  

 
i. A remuneração fixa visa retribuir as actividades desempenhadas com carácter de 

regularidade e permanência, representando, deste modo, a parte mais relevante da 

remuneração global. A remuneração fixa é composta pelo vencimento base, complementos e 

subsídios, atribuídos com carácter de regularidade a todos os colaboradores. Para 2014, a 

remuneração fixa deverá representar em média 85% da remuneração anual, podendo na sua 

expressão mínima atingir 80% da remuneração global dos colaboradores em referência. 

ii. A Remuneração variável é constituída por incentivos e prémios de desempenho. A 

componente variável da remuneração visa remunerar o desempenho, por referência a 

objectivos de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, garantindo a sustentabilidade 

da instituição. A remuneração variável tem um limite máximo. 

 

 
b) Processo de decisão 

  
A política de remuneração dos colaboradores é definida ou revista, anualmente, pelo Conselho de 

Administração, sob proposta da Direcção de Recursos Humanos e tem por base os princípios enunciados 

no n.º 1 supra e ainda os elementos de progressão na carreira e conduta dos colaboradores reportada 

pela hierarquia ou por registos formais, vg, eventos disciplinares, incidentes críticos ou actos de valor 

excepcional. 

 

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

variável 
 

Conforme referido na alínea a), a remuneração fixa e variável, representam, respectivamente > 85% e < 
15% da remuneração global, podendo, no seu limite máximo, representar um equilíbrio remuneratório 

de 80% e 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneração 
Global 

Remuneração Fixa 
80% a 85% 

Remuneração 
Variável 15% a 20% 

Sistema de 
Objectivos e 

Incentivos (15%) 

Avaliação de 
Desempenho  

(0% a 5%) 
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A definição do montante anual da remuneração variável, efectuada no início de cada ano pelo Conselho 

de Administração, oscilará em função do grau de cumprimento dos objectivos, individuais e colectivos 

das unidades em que os colaboradores se integram, de acordo com o sistema de objectivos e incentivos 

e o modelo de avaliação de desempenho aprovado pela BAP, os resultados globais da Empresa e as 

perspectivas de evolução futura.  

 
i. Sistema de Objectivos e Incentivos 

 

A remuneração variável obtida através da aplicação do sistema de objectivos e incentivos (SOI) 

terá, em média, um peso máximo de 15% da Remuneração Global. Os targets do SOI, são 

fixados no início de cada ano pelo Conselho de Administração, tendo por base a tipologia da área 

e a função desempenhada.  

 

No processo de apuramento dos incentivos, são ponderados diversos factores pré-determinados: 

indicadores da actividade, qualidade do serviço prestado, numa base colectiva e individual, e 

grau do cumprimento do orçamento.  

 

Os incentivos são pagos em numerário no mês imediatamente a seguir ao período de referência. 

 
ii. Avaliação de Desempenho 

 

A remuneração variável obtida através da avaliação do desempenho é determinada pelo 

Conselho de Administração no início de cada ano, com base na avaliação de desempenho do ano 

anterior e será paga de forma fraccionada ao longo de 3 anos em função dos indicadores de 

sustentabilidade da BAP se manterem positivos durante esse período.  

 

Para o ano de 2014, à semelhança do ano de 2013, não está previsto o pagamento de prémios 

de desempenho. 

 

 
4. Outros benefícios 

 

Os colaboradores usufruem, para além das remunerações fixa e variável supra mencionadas, dos seguintes 

benefícios: 

a) Seguro de saúde; 

a) Seguro de acidentes de trabalho, nos termos da Lei; 

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

 

 


