
 

         

AG – Caixa Económica Montepio Geral 

O.T. – ponto n.º 5 

 

PROPOSTA 

 

Considerando as seguintes fontes normativas: 

1. Decreto-Lei n.º 104/2007 de 3 de Abril, Anexo, cap. XI; 

2. Decreto-Lei n.º 88/2011 de 20 de Julho art. 6.º; 

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

4. Código de Governo das Sociedades da CMVM; 

5. Regulamento da CMVM n.º 4/2013 

6. Estatutos da CEMG (adiante apenas Estatutos) art. 23.º, signanter nos seus n.ºs 3 e 4. 

 

Considerando o parecer favorável da Comissão de Remunerações  

  

Propõe-se que se aprove: 

O documento intitulado “Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização 

da Caixa Económica Montepio Geral e dos titulares de outros Órgãos Institucionais” 

 

Lisboa, 14 de abril de 2014 

 

      O Conselho de Administração Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARECER SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 

 

1. A Comissão de Remunerações analisou o documento que contém os princípios e as regras 

da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos 

titulares de outros órgãos institucionais da Caixa Económica Montepio Geral. 

2. A Comissão teve presenta as fontes normativas e as declarações sobre estes assunto 

aprovadas, em Assembleia Geral, até ao presente. 

3. Analisando a presente política e a situação remuneratória dos órgãos institucionais, face ao 

panorama do setor financeiro e ao enquadramento social atual, a Comissão entende que a 

política de remuneração é adequada, os critérios são uniformes, consistentes, justos e 

equilibrados.  

 

Face ao exposto, a Comissão de Remunerações dá a sua concordância à “Política de 

Remuneração dos órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa Económica Montepio 

Geral e dos Titulares de outros Órgãos Institucionais”, dando o seu parecer favorável a que a 

Assembleia Geral aprove: 

 O documento que define a Política de Remuneração dos órgãos de Administração e 

Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral e dos Titulares de outros Órgãos 

Institucionais. 

 

 

A Comissão de Remunerações 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

DA CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL E DOS TITULARES DE OUTROS ÓRGÃOS 

INSTITUCIONAIS 

 

1 – Bases normativas 

A Política de Remuneração dos órgãos de administração e fiscalização da Caixa Económica 

Montepio Geral (daqui em diante CEMG) e dos titulares dos órgãos institucionais está 

submetida ao disposto nas seguintes fontes normativas: 

7. Decreto-Lei n.º 104/2007 de 3 de Abril, Anexo , cap. XI; 

8. Decreto-Lei n.º 88/2011 de 20 de Julho art. 6.º; 

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

10. Código de Governo das Sociedades da CMVM; 

11. Regulamento da CMVM n.º 4/2013 

12. Estatutos da CEMG (adiante apenas Estatutos) art. 23.º, signanter nos seus n.ºs 3 e 4. 

A determinação da Política de Remunerações acolhe ainda a jurisprudência que se formou 

internamente através das sucessivas aprovações em assembleia geral das diversas 

Declarações sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização. 

2 – Bases informativas (benchmarking) 

A Política de Remunerações da CEMG tem em consideração as práticas observáveis noutras 

instituições de crédito, especialmente naquelas que têm uma posição mais relevante no 

mercado português. 

3 – Processo de aprovação da Política de Remuneração. Intervenientes e fases 

São intervenientes no processo de aprovação da Política de Remuneração: 

1. A assembleia geral – que nos termos do art. 16.º alínea c) dos Estatutos tem 

competência para «mandatar» a comissão de remunerações, o que faz aprovando 

anualmente na sua reunião dedicada à aprovação do relatório e contas de exercício, a 

«declaração sobre política de remuneração»; 

2. A comissão de remunerações – a quem cabe:  

2.1 Apresentar à aprovação da assembleia geral uma proposta de «declaração sobre 

política de remuneração» (Aviso 10/2011 art. 7.º n.º 4 a) e b));  

2.2 Tomar as deliberações necessárias à execução da declaração aprovada, segundo 

resulta das disposições conjugadas dos artigos 16.º alínea c) e 23.º dos Estatutos;  

2.3 Proceder anualmente a uma análise para avaliação do cumprimento das políticas e 

procedimentos de remuneração aprovados (Decreto-Lei n.º 104/2007 Anexo, capítulo 

XI n.º 24 alínea d) Aviso n.º 10/2011 art. 7º n.º 4 e) e art. 14.º n.º 3);  

2.4 Elaborar um relatório a apresentar à assembleia geral sobre o exercício das suas 

funções, incluindo o envio de um parecer fundamentado sobre a adequação da política 

de remuneração e de eventuais alterações à mesma que considere necessárias (Aviso 

n.º 10/2011 art. 7.º n.º 7). 

2.5 Participar nas assembleias gerais, pelo menos através da presença de um dos 

seus membros (Estatutos art. 23.º n.º 6, Aviso 10/2011 art. 7.º n.º 7 – aviso que só 

exige a presença da comissão quando a política de remuneração constar da ordem do 

dia). 



 

 

Não se encontra institucionalizada a prática de recurso a consultores externos que apoiem, 

designadamente a comissão de remunerações no desempenho das suas funções, por se 

entender que esta intervenção só é particularmente importante no domínio das remunerações 

variáveis e quando as mesmas sejam atribuídas em termos e montantes alargados. 

É verdade que se admite estatutariamente (art. 23.º n.º 3) o pagamento de remunerações 

variáveis aos administradores, fixando-se, inclusivamente, alguns critérios que presidirão à sua 

determinação. 

Sucede que a CEMG tem adotado uma política muito restritiva em relação a remunerações 

variáveis dos administradores. Desde logo estabelecendo uma limitação quantitativa severa, 

impondo que ela não seja superior a 20% da remuneração fixa anual e que será atribuída com 

condições de distribuição e critérios idênticos aos aplicados aos diretores de topo. 

Todavia, o facto de não estar institucionalizada a prática de recurso a consultores externos, 

não impede que a comissão de remunerações solicite pareceres desses consultores quando 

for julgado necessário, procedendo à respetiva apreciação crítica (Aviso n.º 10/2011 art. 7.º n.º 

4 c) e d)). 

A comissão de remunerações é composta por três membros (Estatutos art. 23.º n.º 1). 

Os Estatutos (art. 23.º n.º 2) exigem que os membros sejam independentes relativamente aos 

membros do órgão de administração e, em geral, relativamente aos assuntos sobre os quais 

devam deliberar, o que se traduz na consequência de não serem remunerados os seus cargos. 

Pelo menos um dos membros deve ter conhecimentos e experiência em matéria de política de 

remuneração (Estatutos art. 23.º n.º 2). 

A Comissão de Remunerações pode entrar em funções e deliberar desde que esteja presente 

a totalidade dos seus membros, sendo as deliberações aprovadas por maioria de votos. 

O teor das deliberações é registado em livro de atas próprio que fica arquivado no Secretariado 

Geral. 

4 – Âmbito de incidência da política de remuneração 

A presente política de remuneração da CEMG abrange as seguintes funções: 

1. Presidente da mesa da assembleia geral; 

2. Secretários da mesa da assembleia geral; 

3. Membros do conselho geral e de supervisão; 

4. Membros do conselho de administração executivo;  

5. Revisor oficial de contas. 

5 – Modalidades de remuneração e outras compensações monetárias 

São consideradas as seguintes modalidades de remuneração: 

1. Senhas de presença pagas em função da participação em atos concretos, que se 

atribuem exclusivamente aos presidente e secretários da mesa da assembleia geral; 

2. Remunerações fixas pagas em base mensal (14 vezes por ano), sendo o respetivo 

valor mensal pago em dobro nos meses de Janeiro e Novembro, que são auferidas 

pelos  membros  do  conselho  geral e  de  supervisão  (exceto aos que pertençam ao  

 



 

 

 

conselho de administração do Montepio Geral – Associação Mutualista) e pelos 

membros do conselho de administração executivo;  

3. Ajudas de custo pagas aos membros do conselho de administração executivo nos 

mesmos termos em que forem devidas aos empregados nos termos do ACT; 

4. Remuneração variável paga aos membros do conselho de administração executivo, 

que deve ser «globalmente razoável em relação à parte fixa» e respeitar os limites 

máximos que forem estabelecidos, de acordo com o disposto nos Estatutos art. 23.º n.º 

3, limite que as Declarações de sobre política de remuneração têm fixado em 20% da 

respetiva remuneração fixa anual, e cujo pagamento está dependente do desempenho 

dos beneficiários e dos resultados da CEMG. 

5. Ainda que não seja remuneração, são atribuíveis aos membros do conselho de 

administração executivo, ou aos seus familiares, os seguintes benefícios:  

1. Pensão de reforma, atribuível de acordo com os Planos de Reforma dos 

Administradores, aprovados em assembleia geral (Estatutos art. 23.º n.º 5); 

2. Reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

nos termos previstos na cláusula 38.ª do ACT; 

3. Um seguro de saúde que proporcione cobertura idêntica na cláusula 144.ª do ACT, se 

não tiverem acesso direto a esta proteção; 

Em caso de cessação de mandato os membros do conselho de administração executivo, têm 

direito a: 

1. Cessando o mandato por caducidade, renúncia ou destituição com justa causa – tem 

direito a receber o montante dos valores correspondentes aos subsídios de férias e de  

Natal vencidos e não pagos e ainda à parte proporcional ao tempo de serviço dos 

mesmos subsídios, respeitantes ao ano em que cessaram as funções. 

2. Cessando o mandato por destituição sem justa causa – além dos montantes referidos 

no número anterior tem o administrador direito a receber uma indemnização, cujo valor 

máximo corresponde ao das remunerações mensais fixas que estiver a auferir desde a 

data da destituição até ao dia previsto para o termo do mandato, por aplicação 

analógica do regime previsto no Código das Sociedades Comerciais artigos 403.º n.º 5 

e 430.º n.º 2. 

 

 

6 – Critérios de determinação de remunerações 

6.1– Remuneração fixa paga em base mensal 

 Para a determinação da remuneração fixa paga em base mensal são considerados os 

seguintes fatores: valor da prestação em vigor no último exercício, variação do índice de 

custo de vida no consumidor, valor das retribuições mensais efetivas pagas ao diretores de 

topo da CEMG, última variação verificada no valor destas retribuições, valor das 

remunerações mensais pagas aos administradores das 7 primeiras instituições de crédito 

no ranking bancário português, consideradas em conjunto com outros benefícios 

monetários pagos regularmente. 

Da ponderação de todos estes fatores deverá resultar um valor de remuneração coerente 

com a prática remuneratória da CEMG, respeitador da hierarquia de remunerações e 

responsabilidades e compatível com os padrões remuneratórios nacionais. 

6.2 – Senhas de presença 

Aplicam-se mutatis mutandis os critérios definidos no número anterior. 



 

 

 

6.3  – Ajudas de custo 

O valor das ajudas de custo pagas aos administradores coincide com o valor das ajudas de 

custo pagas aos colaboradores da CEMG. 

6.4  – Remuneração variável 

De acordo com o art. 23.º n.ºs 3 e 4 dos Estatutos o pagamento da parte variável da 

remuneração deve depender da formação de um juízo positivo quanto à sua atribuição e da 

determinação do seu montante em base individual. A formação do juízo positivo quanto à 

sua atribuição depende de uma avaliação de desempenho feita pelo Conselho Geral e de 

Supervisão, que, de acordo com critérios mensuráveis predeterminados, irá verificar se do 

exercício resultou uma riqueza efetivamente criada para o Montepio Geral – - Associação 

Mutualista, se essa criação de riqueza é sustentável no longo prazo (três a cinco anos)  

tanto  para o  Montepio Geral – Associação Mutualista, como  para  a  CEMG (Estatutos 

art. 23.º n.º 2, primeira parte), se não houve assunção excessiva de riscos e o mesmo 

Conselho apreciará, paralelamente, se foi dado cumprimento às regras aplicáveis à 

atividade da CEMG. 

Os critérios mensuráveis consistem na apreciação do grau de cumprimento dos objetivos 

aprovados, tendo em especial consideração o risco da atividade, o produto bancário, o 

cost-to-income, e indicadores de rendibilidade, qualidade e de atividade. Será ainda 

apreciada a sustentabilidade dos indicadores. 

A remuneração variável será paga 30% em dinheiro e 70% em unidades do Fundo de 

Participação, com referência ao seu valor nominal, mas os títulos representativos deste 

pagamento só serão entregues ao beneficiário do pagamento no final do terceiro ano 

posterior à data da decisão sobre a sua entrega. 

6.5 – Exercício de funções em participadas 

        Os membros do conselho de administração executivo não são remunerados pelo exercício    

de funções em participadas. 

7 – Seguros de remuneração e outros instrumentos similares 

Os beneficiários de pagamento variáveis não poderão estar protegidos por seguros de 

remuneração ou responsabilidade, ou quaisquer outros mecanismos de cobertura de riscos 

tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco inerente a tal modalidade de 

remuneração. 

8 – Divulgação da política de remunerações 

A declaração sobre a política de remunerações será divulgada como anexo ao Relatório do 

Governo Institucional, que integra o Relatório e Contas Anuais.  

 

 


