
 

 
 

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO 
MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A. 

 
 

1. Introdução 
 
1.1 Nos termos e para efeitos do n.º 4 do artigo 115.º - C do Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeiras (doravante RGICSF), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 

298/92. De 31 de Dezembro, e alterado e republicado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de 

Fevereiro, o presente documento define a Política de Remuneração dos Membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Revisor Oficial de Contas e da Mesa 

da Assembleia Geral do Montepio Investimento, S.A.. 

 

1.2 A política de remuneração dos membros dos órgãos sociais do Montepio Investimento, 

S.A. tem por base o observado nas disposições legais aplicáveis, a saber:  

a) RGICSF 

b) Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011; 

c) Estatutos do Montepio Investimento, S.A.; 

d)  Lei 28/2009, de 19 de Junho; 

e) Código das Sociedades Comerciais; 

f) Regulamento 4/2013 da CMVM; 

g) Regulamento Delegado (EU) n.º 604/2014 da Comissão, de 4 de Março de 2014, que 

complementa a Directiva 2013/36/EU do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

diz respeito às normas técnicas de regulamentação para efeitos dos critérios 

qualitativos e quantitativos adequados para identificar as categorias de pessoal cujas 

actividades profissionais têm um impacto significativo no perfil de risco da instituição; 

h) A Orientação da Autoridade Bancária Europeia (EBA) GL44, de 27 de Setembro de 

2011, sobre o Governo Interno das Instituições. 

 

1.3 A política de remuneração dos membros dos órgãos sociais do Montepio Investimento, 

S.A. obedece às linhas de orientação estratégica definidas para a Caixa Económica 

Montepio Geral e para as suas empresas participadas, designadamente o Montepio 

Holding, SGPS, S.A., seu Accionista Único, nos termos do art. 115.º - C, n.º 1 do RGICSF 

e do art. 15.º, n.º 1 do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011. 

 

1.4 Em matéria de política remuneratória, o RGICSF, na sequência da transposição da 

Directiva n.º 2013/36/EU pelo Decreto – Lei n.º 157/2014, de 24 de Outubro, aparece 

conformado pela preocupação – já subjacente ao Decreto – Lei n.º 104/2007, de 3 de 

Abril, na redacção dada pelo Decreto – Lei n.º 88/2011, de 20 de Julho, e ao Aviso do 

Banco de Portugal n.º 10/2011 – de as instituições de crédito adoptarem uma política de 

remunerações coerente com uma gestão de riscos sã e prudente e desprovida de incentivos 

à assunção de riscos em níveis superiores ao risco tolerado pela instituição de crédito. 
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1.5 As políticas e práticas de remuneração assim definidas são aplicáveis a colaboradores 

cuja actividade profissional tenha um impacto significativo no perfil de risco das 

instituições. Os membros do órgão de administração e de fiscalização, respectivamente 

porque adoptam decisões no exercício da função de Gestão ou fiscalizam o processo de 

tomada de decisão, são os responsáveis em última análise pela instituição e pela sua 

estratégia e actividades, pelo que poderão sempre ter um impacto significativo no perfil de 

risco da instituição. 

 
1.6 As regras genéricas e fundamentais da política de remuneração são fixadas pela 
Assembleia Geral, nos termos do art. 26.º, n.º 1, dos Estatutos do Montepio Investimento, 
S.A., não havendo recurso nestas matérias a consultores externos. 
 
2. Princípios gerais 
 

2.1 A Política de Remuneração encontra-se definida atenta a natureza e objecto do 

Montepio Investimento, S.A. que nos termos do artigo 3.º dos Estatutos consiste na 

realização de todas as operações permitidas aos Bancos. 

 

2.2 Deste modo a Política de Remuneração é definida tendo presente as regras aplicáveis 

neste domínio às instituições de crédito, visando a criação de incentivos que assegurem 

uma assunção de riscos compatível com a estratégia, a tolerância e a cultura de risco do 

Montepio Investimento, S.A., bem como uma gestão sã e prudente por parte dos Membros 

do Conselho de Administração. 

 

2.3 A Política de Remuneração tem como pressuposto central que o processo de 

preparação e tomada de decisão pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal 

do Montepio Investimento, S.A. é isento e imparcial, devendo a Assembleia Geral avaliar 

se estatutariamente estão estabelecidos mecanismos efectivos de prevenção de interesses 

por parte dos respectivos Membros. 

 

2.6 A Política de Remuneração é materializada tendo em consideração a actividade, a 

estrutura e a dimensão do Montepio Investimento, S.A., bem como as práticas do mercado, 

acrescentando a sua definição em critérios objectivos, transparentes, coerentes e 

compatíveis com a hierarquia de responsabilidades e competências dos remunerados. 

 

3. Modalidades de remuneração 

3.1 Os Estatutos do Montepio Investimento, S.A., dispõem, no seu artigo 9.º, que são 
órgãos sociais: A Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o 
Revisor Oficial de Contas. 

 

3.2 O desempenho dos órgãos de administração e fiscalização é apreciado pela Assembleia 
Geral. 
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3.3 A Política de Remunerações do Montepio Investimento, S.A. distingue as 
remunerações dos Membros do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho 
Fiscal, atentas as suas responsabilidades e dedicação ao exercício das funções. 
 
3.4 No caso dos Membros do Conselho de Administração, a respectiva remuneração pode 
incluir uma componente variável, desde que não limitando a capacidade da instituição de 
crédito para reforçar a sua base de fundos próprios, a qual constitui um instrumento de 
gestão privilegiado para recompensar um desempenho (i) consentâneo com a estratégia, a 
tolerância e a cultura de risco do Montepio Investimento, S.A. e (ii) singular por referência 
à prossecução da sua missão e valores. 
 

3.5 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração é 

revista numa base anual. 

3.4 Não existem, a favor dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, sistemas 
de participação nos lucros, de atribuição de prémios anuais ou outros benefícios, ainda que 
não pecuniários. 

 

4. Remuneração dos Membros do Conselho de Administração 

4.1 O estatuto remuneratório dos administradores executivos, com ligação exclusiva ao 

Montepio Investimento, S.A., é constituído por: 

a) Remuneração fixa mensal, paga em dobro nos meses de Janeiro (subsídio de férias) 

e de Novembro (subsídio de Natal); 

b) Ajudas de custo, em caso de deslocação, pagas em condições idênticas às que são 

devidas aos membros do quadro de pessoal; 

c) Remuneração variável, que deve ser globalmente razoável em relação à parte fixa a 

ser eventualmente atribuída, conforme disposto no artigo 26.º dos respectivos 

estatutos. 

4.2 Os membros do Conselho de Administração do Montepio Investimento, S.A., que 
cumulem o cargo de Administradores do Conselho de Administração Executivo da Caixa 
Económica Montepio Geral não auferirão qualquer remuneração, paga pelo Montepio 
Investimento, S.A. 

5. Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal 

5.1 Os membros do Conselho Fiscal auferirão uma remuneração fixa mensal. 

 
6. Remuneração do Revisor Oficial de Contas 
 
6.1 O Revisor Oficial de Contas auferirá uma remuneração fixa, nos termos dispostos 
legalmente. 

 
7. Remuneração dos Membros da Assembleia Geral 

7.1 Os titulares da Mesa da Assembleia Geral, que cumulem quaisquer cargos, seja a que 
titulo for, na Caixa Económica Montepio Geral ou em qualquer das suas participadas não 
auferirão qualquer remuneração. 


