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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 2015, 

nos termos da Norma Regulamentar Nº 5/2010-R, de 1 de Abril 
 
 
 
A Assembleia Geral da Sociedade, realizada a vinte e seis de Março de 2015, em Ponta 
Delgada, aprovou por unanimidade a proposta de remuneração dos Órgãos de Administração 
e de Fiscalização que tem a seguinte redacção: 
 

“- Política de Remunerações 

 

A Política de Remuneração da Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A., 

para o exercício de 2015, foi deliberada em reunião do Conselho de Administração de 3 de Março de 

2015 e determina: 

(i) O não pagamento de qualquer remuneração fixa ou variável para os membros do 

Conselho de Administração, especificamente relacionada com o desempenho dos 

respectivos cargos, na medida em que já são remunerados pelas funções exercidas em 

outras sociedades do Grupo Banif, sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte;  

(ii) Exceptua-se do referido no parágrafo anterior a situação relativa ao administrador Dr. 

Armando José Vale de Avelar Bandeira, relativamente ao qual se justifica a atribuição de 

uma remuneração fixa (nos termos constantes da deliberação supra referida), em virtude 

de ter uma relação mais próxima com a sociedade, traduzida num acompanhamento mais 

directo da actividade da mesma e ainda pelo facto de ser quadro da Banif Açor Pensões – 

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões SA, não tendo nenhuma ligação, nem auferindo 

remuneração relativamente a qualquer outra sociedade do Grupo Banif; A mencionada 

remuneração será constituída unicamente por uma remuneração fixa, uma vez que, no 

actual contexto, não haverá lugar a remuneração variável; 

(iii) A Remuneração Fixa, paga a título excepcional ao único membro do Órgão de 

Administração referido no parágrafo anterior, será fixada tendo em consideração a situação 

económica da Instituição e os seus interesses numa perspectiva de longo prazo, bem 

como as práticas em vigor no respectivo sector;  
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(iv) 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. 

 

Informações em cumprimento do disposto na Lei 28/2009 de 19 de Junho 

 

a. Mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de 

administração com os interesses da sociedade: 

 

A presente Política de Remunerações integra diversos mecanismos que permitem o alinhamento 

dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses da sociedade, na 

medida em que prevê que a remuneração fixa seja atribuída apenas a um dos membros do órgão 

de administração, que não aufere remuneração de qualquer outra sociedade do Grupo, sendo 

fixada tendo em conta a situação económica da sociedade e os seus interesses numa 

perspectiva de longo prazo. 

 

b. Critérios de definição da componente variável da remuneração: 

 

Não existirá pagamento de qualquer remuneração variável. 

 

c. Existência de planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de acções por parte de 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização: 

 

A sociedade não tem em vigor ou em perspectiva quaisquer planos de atribuição de acções ou 

de opções de aquisição de acções por parte de membros dos órgãos de administração e 

fiscalização. 

 

d.  Possibilidade de o pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter lugar, no 

todo ou em parte, após o apuramento das contas de exercício correspondentes a todo o 

mandato: 

 

Não existirá pagamento de qualquer remuneração variável. 
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e. Mecanismos de limitação da remuneração variável, no caso de os resultados evidenciarem uma 

deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício apurado ou quando esta 

seja expectável no exercício em curso: 

 

Não existirá pagamento de qualquer remuneração variável.” 


