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

da Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
relativa ao exercício de 2012, 

nos termos da Norma Regulamentar Nº 5/2010-R, de 1 de Abril 
 
 
 
A Assembleia Geral da Sociedade, realizada a vinte e oito de Março de 2012, em Ponta 
Delgada, aprovou a seguinte proposta de remuneração dos Órgãos de Administração e de 
Fiscalização: 
 
“Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, a Comissão 
de Remunerações da sociedade vem submeter para deliberação da Assembleia Geral, no âmbito do Ponto 
Cinco da “Ordem do Dia”, a seguinte declaração sobre política de remuneração dos membros dos órgãos 
de administração e de fiscalização, a qual se mantém inalterada face à apresentada no ano transacto: 
 
No que respeita ao órgão de administração da Sociedade propõe-se que os seus membros não aufiram 
qualquer remuneração, fixa ou variável, pelo desempenho dos seus cargos, considerando que os mesmos 
já são remunerados pelo exercício de funções em sociedade pertencente ao mesmo Grupo financeiro. 
No que respeita ao órgão de fiscalização da Sociedade, tratando-se de Fiscal Único, propõe-se que a 
política a seguir seja consistente com uma remuneração fixa a ser atribuída com base num contrato de 
prestação de serviços celebrado nos termos legais. 
 
Ainda no âmbito do ponto Cinco da “Ordem do Dia”, e considerando que à semelhança do que tem 
acontecido nos anos anteriores, a política de remunerações se mantém inalterada, mantendo-se 
nomeadamente os membros do órgão de administração sem auferir qualquer remuneração, a Comissão 
de Remunerações considera que a sua existência deixa de se justificar e, como tal, propõe ao accionista 
maioritário Banif – Banco de Investimento, S.A. que proponha em Assembleia Geral a extinção da 
Comissão de Remunerações da Sociedade”. 
Colocada a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.” 


