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I. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

1.1 Âmbito e Objetivos 

 

O presente documento estabelece a Política de Remuneração e de Avaliação dos Colaboradores do 

Banco Português de Gestão S.A. (doravante o “BPG”) (doravante “Política”), tendo em conta o disposto 

nos artigos 309.º-H do Código dos Valores Mobiliários e 27.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/5651, 

nos termos dos quais o BPG deve adotar, aplicar e rever regularmente uma política de avaliação de 

desempenho e de remuneração dos seus colaboradores, que não conflitue com o dever de agir no 

interesse dos seus clientes, incluindo através da concessão de uma remuneração, ou de qualquer medida 

que crie um incentivo à recomendação ou de um instrumento financeiro, quando outro instrumento 

financeiro seja mais adequado às necessidades do cliente. 

 

A atração e retenção de talento ao nível dos colaboradores são elementos decisivos para a 

competitividade do Banco e para a implementação com sucesso do seu Plano Estratégico. Tendo 

presente esse propósito, a remuneração adequada e competitiva desses colaboradores será sempre 

uma componente muito relevante para assegurar essa retenção de talento no Banco, sendo importante 

que essa remuneração esteja associada ao mérito e desempenho, devidamente sustentada num modelo 

de avaliação justo e consistente com os objetivos enunciados. A presente Política aplica-se aos 

colaboradores do BPG, incluindo os colaboradores envolvidos na prestação de serviços a clientes, salvo 

quando os mesmos se enquadrem no âmbito de aplicação da Política de Remuneração dos Membros 

dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, Órgãos de Controlo e Titulares de Funções Essenciais.  

 

Na elaboração da presente Política, o BPG teve em conta a estrutura e as especificidades da sua 

atividade, bem como os interesses de curto, médio e longo prazo dos seus clientes, tendo a Política sido 

elaborada com os seguintes objetivos: 

 

a) Não prejudicar a capacidade dos colaboradores do BPG de atuarem no interesse dos clientes; 

 

b) Assegurar um tratamento equitativo a todos os clientes do BPG; 

 

                                                           
1 Regulamento Delegado (UE) 2017/565 da Comissão, que completa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, no que diz respeito aos requisitos em matéria de organização e às condições de exercício da atividade das empresas 
de investimento e aos conceitos definidos para efeitos da referida diretiva.  
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c) Assegurar que as medidas relativas a remuneração, estabelecidas pelo BPG, não são suscetíveis 

de incentivar os colaboradores do BPG a privilegiar os seus próprios interesses ou os interesses 

do BPG em detrimento dos interesses dos clientes.  

 

Na elaboração da presente Política foi ainda tido em conta o disposto nas Orientações da EBA relativas 

a políticas de remuneração sãs, nos termos dos artigos 74.º, n.º 3, e 75.º, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, 

e à divulgação de informações, nos termos do artigo 450.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 

(EBA/GL/2015/22). 

 

1.2 Composição da Remuneração dos Colaboradores 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/565, a remuneração dos 

colaboradores pode ser composta por uma componente fixa e por uma componente variável, devendo 

ser mantido o equilíbrio entre ambas, entendendo-se englobados no conceito de remuneração utilizado 

todas as formas de pagamento ou benefícios financeiros ou não financeiros concedidos, direta ou 

indiretamente, pelo BPG aos seus colaboradores.  

 

A componente fixa da remuneração dos colaboradores do BPG é definida tendo em conta as funções a 

desempenhar, não envolvendo quaisquer critérios suscetíveis de incentivar os colaboradores do BPG a 

privilegiar quaisquer interesses que não os dos clientes do BPG. Os colaboradores que não estão em 

contacto direto com clientes ou que não desempenham funções indiretamente relacionadas com 

clientes, atuam no melhor interesse do BPG em detrimento dos seus. 

 

A componente variável da remuneração, quando exista, tem a natureza de prémio ou bónus 

extraordinário e é deliberada pelo Conselho de Administração sobre proposta da Comissão Executiva. 

 

Na fixação e atribuição da componente variável, quando aplicável, o BPG tem sempre em consideração, 

não apenas os aspetos ligados ao desempenho dos eventuais beneficiários, mas também todo o tipo de 

riscos que a atribuição de tal componente variável pode implicar para o BPG, nomeadamente os riscos 

de liquidez e a capacidade para reforçar a base de fundos próprios. 

 

O BPG não estabelece qualquer relação entre a atribuição da componente variável da remuneração e o 

aconselhamento de produtos.  

 

Uma parte da componente variável da remuneração, quando exista, é diferida durante um período 

mínimo de 3 anos, devendo tal componente e a duração do período de diferimento ser fixados em 
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função do ciclo económico, da natureza da atividade, dos seus riscos e da atividade do beneficiário em 

questão, devendo ser respeitado o seguinte: 

 

a) Quando a componente variável da remuneração for superior a 50% da componente fixa, o BPG 

difere 30% da componente variável pelo período mínimo de 3 anos; 

 

b) O direito ao pagamento da componente variável da remuneração sujeita a diferimento é 

atribuído numa base proporcional ao longo do período de diferimento. 

 

No caso de desempenho negativo do BPG, a componente variável da remuneração pode ser alterada ou 

eliminada.  

 

Os critérios para fixação da remuneração variável em função do desempenho, quando exista, têm por 

referência um quadro plurianual, dependendo o seu valor exato, em cada ano, do grau de cumprimento 

dos principais objetivos anuais individuais e coletivos (quantitativos e qualitativos), tendo como 

referência o modelo de avaliação de desempenho do BPG, que é comunicado aos colaboradores 

previamente ao início do período a que se refere a avaliação.  

 

1.3 Avaliação dos Colaboradores 

 

A avaliação de desempenho atende não apenas ao desempenho individual, mas também ao 

desempenho coletivo da unidade de estrutura onde o beneficiário se integra e inclui critérios não 

financeiros relevantes, como o respeito pelas regras e pelos procedimentos aplicáveis à atividade 

desenvolvida, designadamente as regras de conduta, as regras de controlo interno e as relativas às 

relações com clientes e investidores, o tratamento equitativo dos clientes e a qualidade dos serviços 

prestados aos clientes. 

 

A aferição do desempenho utilizada para calcular a componente variável da remuneração, quando 

exista, tem em conta ajustamentos que consideram os vários tipos de riscos inerentes à atividade do 

BPG, bem como o custo dos fundos próprios e de liquidez necessários. 

 

1.4 Outros Benefícios 

 

O BPG não atribui aos seus colaboradores quaisquer outros benefícios, nomeadamente planos de 

atribuição de ações ou de opções sobre ações do BPG ou benefícios discricionários de pensão de 

reforma.  
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1.5 Aprovação, Divulgação e Avaliação da Política de Remuneração e de Avaliação dos 

Colaboradores  

 

A presente Política foi aprovada pela Comissão Executiva (na sequência de uma delegação de 

competências do Conselho de Administração do BPG).  

 

Esta Política é divulgada a todos os colaboradores do BPG.  

 

A presente Política é divulgada no sítio da Internet do BPG.  

 

Cabe ao Responsável pela Função de Compliance do BPG e ao Conselho de Administração a avaliação da 

boa e efetiva aplicação da Política.  

 

Cabe ao Responsável pela Função de Compliance do BPG o controlo do cumprimento dos critérios de 

fixação da componente variável da remuneração definidos pelo Conselho de Administração, com o 

objetivo de alinhar os interesses do BPG com os interesses dos stakeholders do BPG, incluindo dos seus 

clientes.  

 

A presente Política é revista sempre que necessário e, pelo menos, com periodicidade anual, sendo 

avaliado o seu eventual impacto na prestação de serviços e na oferta de produtos, nomeadamente ao 

nível do relacionamento com o cliente, da qualidade da informação prestada e do nível de cumprimento 

dos critérios utilizados para a seleção de produtos e serviços a propor ao cliente, em função da diligente 

avaliação do perfil do mesmo. 

 

 

Elaboração: 

 

Em 07/2020 

Versão: 2.0 

Responsável pelo normativo: DOCH 

Validação: DOCH 

Aprovação: 
Aprovado em CE de 30/07/2020* 
(*delegação de competências do CA de 29/06/2020) 

Divulgação: Em 30/09/2020 

Observações: ---- 

 


