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1 .  Â m b i t o   

O presente documento estabelece a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização e de certos colaboradores relevantes da ASK Património, Sociedade Gestora de Patrimónios, SA (“ASK 

Patrimónios”, ou “Sociedade”), tendo por base o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(“RGIICSF”), nomeadamente os seus artigos 115º-C e seguintes, bem como o Aviso do Banco de Portugal nº 3/2020, 

(artigo 40.º e seguintes). 

A referida política aplica-se: 

1. Aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade; 

2. Aos colaboradores que exerçam funções de direção de topo; 

3. Aos colaboradores responsáveis pela assunção de riscos; 

4. Aos colaboradores responsáveis por funções de controlo; 

5. Aos colaboradores cujo escalão de remuneração seja equivalente aos das categorias previstas nos números 1), 

2) e 3) acima desde que as respetivas atividades profissionais tenham um impacto material no perfil de risco 

da ASK Patrimónios. 

Na identificação dos colaboradores referidos no número 5. acima, e tendo em consideração o reduzido número de 

colaboradores da ASK, considera-se que todos os colaboradores têm um impacto significativo no perfil de risco da 

ASK Patrimónios. A identificação dos colaboradores que têm impacto material no perfil de risco da Sociedade é objeto 

de revisão com uma periodicidade anual, sendo reportada ao Banco de Portugal nos termos previstos na Instrução 

n.º 18/2020. 

O presente documento, tem por base a reduzida dimensão e estrutura atual da ASK Patrimónios, considerando, no 

entanto, as perspetivas de crescimento do volume de negócios da Sociedade, que deverá ser acompanhada pelo 

crescimento da sua estrutura de recursos humanos. 

 

2 .  O b j e t i v o s  

Foram objetivos presentes na definição da Política de Remuneração da Sociedade: 
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1. Promoção de uma gestão de riscos prudente, que não incentive a assunção de riscos superiores ao nível de 

risco tolerado pela ASK Patrimónios; 

2. Compatibilidade da política de remuneração com a estratégia empresarial, valores e interesses da Sociedade; 

3. Independência dos colaboradores que exercem funções de controlo e de gestão de risco relativamente às 

unidades de estrutura que controlam, com uma remuneração independente do desempenho das respetivas 

unidades de estrutura; 

4. Distinção dos critérios para fixação de componente fixa da remuneração dos critérios da componente variável 

da remuneração, se e quando aplicável.  

 

3 .  E l a b o r a ç ã o  e  a p r o v a ç ã o  d a  P o l í t i c a  d e  R e m u n e r a ç õ e s   

Considerando a dimensão e estrutura organizacional da ASK, Patrimónios, não existe comité de remunerações. Assim, 

o Conselho de Administração define os sistemas de governo que garantem alinhar os interesses dos seus membros 

com os interesses da Sociedade, bem como uma gestão sã e prudente da mesma por parte de todos os colaboradores.  

Para a elaboração e revisão da presente política, assim como a monitorização da sua implementação, são considerados 

os contributos a) do responsável pela função de riscos, que assegura que não são excedidos os limites em termos de 

risco, fundos próprios e liquidez, avaliando se a estrutura de remuneração variável está em linha com o perfil de risco 

da Sociedade; b) do responsável pela função de Conformidade, que analisa em que medida as práticas remuneratórias 

poderão comprometer o cumprimento da legislação aplicável e dos normativos internos. 

A aprovação das políticas de remunerações, nos termos do artigo 115º C, nº 4 e 5 do RGICSF ocorrerá da seguinte 

forma: o Conselho de Administração submeterá anualmente à aprovação da Assembleia Geral a política de 

remunerações aplicável aos colaboradores que integram o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da 

Sociedade. À Assembleia Geral caberá avaliar e aprovar a política de remunerações apresentada. No que respeita à 

política de remunerações definida para os colaboradores com funções de direção, para os colaboradores responsáveis 

pela gestão de patrimónios e para colaboradores que integram o departamento comercial, na medida em se entende 

desenvolverem uma atividade cujo desempenho tem impacto material no perfil de risco da instituição, será submetida 

anualmente à revisão e aprovação pelo Conselho de Administração da Sociedade. 
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Anualmente, será aprovada uma percentagem máxima do aumento dos salários sobre a massa salarial bruta. O 

montante total de remuneração variável (baseada no desempenho) é também aprovado anualmente pelo órgão de 

administração. 

 

4 .  C o m p o n e n t e s  d a  r e m u n e r a ç ã o   

As várias componentes que fazem parte da remuneração refletem a atividade profissional do colaborador assim como 

a prática de mercado. As componentes possíveis da remuneração são três:  

(i) Remuneração fixa - A remuneração fixa é determinada com base no papel individual de cada colaborador, incluindo 

a responsabilidade e complexidade do trabalho, desempenho e condições locais de mercado. A remuneração fixa 

considera o pagamento de um salário base 14 vezes por ano, incluindo subsídio de férias e de Natal, nos termos 

legais. 

(ii) Remuneração variável - A remuneração variável premeia e incentiva os colaboradores que apresentem uma 

performance elevada, que promovem uma interação de longo prazo com os clientes e que geram proveitos para a 

Sociedade. O limite máximo da remuneração variável é determinado pela Sociedade como uma percentagem referente 

à remuneração fixa. Esta percentagem poderá variar de acordo com o cargo exercido. 

(iii) Outros benefícios - Outros benefícios são atribuídos com base no contrato individual de trabalho tendo por base 

as condições de mercado. 

4.1. Remuneração Variável 

A componente variável na remuneração de cada colaborador tem em conta a performance económico-financeira da 

Sociedade, assim como o cumprimento dos objetivos anuais definidos para cada colaborador, numa lógica de 

evolução (comparação de performance face a anos anteriores). 

A remuneração variável de qualquer colaborador da Sociedade, sempre que aplicável, é paga no caso de se atingirem 

os objetivos definidos. A definição da remuneração variável considera: (i) a existência de um equilíbrio entre as 

componentes fixas e as variáveis; salvaguardando o maior peso relativo da componente fixa; (ii) a componente variável 

considera a performance económico financeira da Sociedade bem como o cumprimento dos objetivos anuais de cada 

colaborador; (iii) a primazia dos interesses dos clientes na definição de aconselhamento do melhor produto; solução 

de investimento (iv) não é posta em causa a capacidade da Sociedade para reforçar os seus fundos próprios. 
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Anualmente, o Conselho de Administração determina o valor total da remuneração variável, se existente, com base 

na performance económico financeira da Sociedade. Para tal, considera os seguintes indicadores: EBITDA da sociedade; 

evolução dos ativos sob gestão; avaliações ajustadas ao grau de risco; despesas orçamentadas; bom cumprimento e 

adequação das práticas de acordo com o manual de procedimento. 

Os critérios de avaliação do desempenho utilizados, qualitativos e quantitativos, bem como o peso de cada critério 

na determinação da componente variável da remuneração, são comunicados aos colaboradores no início de cada 

ano. A remuneração variável será atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

 a parcela de remuneração variável do ano em análise, não deverá exceder, em média, 40% da 

remuneração total anual de cada colaborador, sendo que o valor máximo individualmente 

considerado não deverá exceder 50% do valor total de tal remuneração anual; 

 a componente variável da remuneração não poderá exceder o valor da componente fixa de cada 

colaborador. No caso de, excecionalmente, o conselho de administração decidir atribuir a qualquer 

colaborador um valor de remuneração variável superior à sua remuneração fixa (que nunca deverá 

ultrapassar o seu dobro) este deverá ser proposto e submetida à deliberação da Assembleia Geral, 

de acordo com os termos previstos no nº 4 do artigo 115º F do RGICSF. Deverá ficar demonstrada 

na proposta a elaborar para apreciação da Assembleia Geral que o rácio proposto é compatível com 

as obrigações da Sociedade, em particular, para manutenção de uma base sólida de fundos próprios; 

 sempre que o valor da remuneração variável do ano em análise de qualquer colaborador seja 

superior a 40% da remuneração total anual, a mesma será diferida em pelo menos 40% por um 

período de 3 anos. O direito ao pagamento da componente variável da remuneração sujeita a 

diferimento é efetuado numa base proporcional ao longo do período de diferimento e poderá ser 

reduzida ou mesmo anulada caso a evolução da atividade operacional da Sociedade apresente sinais 

de queda. 

A remuneração variável poderá não ser paga caso o colaborador não atinja os objetivos fixados para o ano. Nenhum 

colaborador da Sociedade tem a garantia de vir a receber componente variável do salário. A totalidade da 

remuneração variável poderá ser reduzida ou anulada desde que se considerem os seguintes critérios: (i) sempre que 

o colaborador participe ou seja responsável por uma atuação que resultou em perdas significativas para a Sociedade; 

(ii) se deixou de cumprir critérios de adequação e idoneidade; (iii) sempre que um colaborador participe ou seja 

responsável pelo aconselhamento junto de investidores/clientes não profissionais de produtos ou instrumentos 
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financeiros que não se adeqúem ao perfil e/ou objetivos de investimento do cliente, não agindo desta forma no 

interesse deste último. 

 

4.2. Outros benefícios 

Em comum com a prática local de mercado na atividade de gestão de carteiras: 

 A Administração e outras funções de quadros superiores estão autorizados a usar sem restrições 

carros da empresa; 

 A todos os colaboradores é permitido o uso sem restrição de telefone; 

 Todos os colaboradores poderão beneficiar do serviço de gestão discricionária de carteiras prestado 

pela Sociedade com redução das comissões associadas. 

Definido caso a caso, os colaboradores poderão beneficiar de Cheques infância e/ou educação para colaboradores 

com filhos menores de 7 e de 18 anos respetivamente. 

 

5 .  F u n ç õ e s  d e  c o n t r o l o  e  f i s c a l i z a ç ã o   

A remuneração dos colaboradores com funções de controlo, tais como Conformidade e Gestão de Risco, está sujeita 

a restrições no que diz respeito à componente variável do salário. Anualmente, em conformidade com a Lei 

Portuguesa, o Conselho Fiscal em conjunto com a Administração identifica os colaboradores que possam assumir ou 

gerir os riscos inerentes à Sociedade (atualmente todos os colaboradores). 

5.1. Remuneração de colaboradores que monitorizam o cumprimento e o risco 

A remuneração a atribuir aos colaboradores que exerçam as funções de controlo, assenta principalmente na 

componente de remuneração fixa. A remuneração variável, caso exista, dos colaboradores com funções de controlo e 

de risco nunca poderá exceder os 30% do total do salário anual. 

Para efeitos de determinação da componente variável dos colaboradores que exerçam funções de controlo, os órgãos 

responsáveis atenderão somente à avaliação de cada colaborador, tendo em conta o seu desempenho e os objetivos 
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específicos da função que exerce. A determinação da componente variável da remuneração das funções de controlo, 

não poderá estar relacionada com o desempenho das unidades de negócio que controlam. 

A avaliação de desempenho das funções de controlo é efetuada com o envolvimento do Conselho Fiscal, que emite 

uma opinião sobre a qualidade do seu desempenho e sobre a adequação da independência destas funções. 

A remuneração dos colaboradores que desempenham funções de gestão de risco e controlo será fiscalizada 

diretamente pelo Conselho Fiscal da Sociedade 

 

5.2. Remuneração dos membros do Conselho Fiscal 

A remuneração do órgão de fiscalização incluirá apenas uma componente fixa, não havendo em qualquer caso o 

lugar ao pagamento de componente variável, não sendo o seu valor dependente do desempenho ou do valor criado 

pela Sociedade, e será submetida anualmente pelo Conselho de Administração à aprovação da Assembleia Geral. 

 

6 .  R e m u n e r a ç ã o  d o s  m e m b r o s  d o  ó r g ã o  d e  a d m i n i s t r a ç ã o  d a  
S o c i e d a d e  

A remuneração dos membros executivos do órgão de administração integra uma componente fixa paga 14 vezes ao 

ano e uma componente variável, cuja determinação dependente de uma avaliação periódica do seu desempenho. 

O desempenho da Administração é avaliado uma vez por ano baseado numa avaliação escrita contendo tanto 

objetivos financeiros como não financeiros, relacionados com as respetivas funções específicas (Direção Geral e 

Direção Financeira). Os critérios definidos para avaliação do desempenho do órgão de administração deverão refletir 

não só o seu desempenho individual, mas também a evolução da Sociedade, tendo em conta os resultados gerados, 

a sua sustentabilidade a longo prazo, bem como o cumprimento das regras e regulamentação aplicáveis à atividade 

das Sociedade e a proteção dos interesses dos seus clientes. 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração que não exercem funções executivas incluirá apenas 

uma componente fixa. 
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7 .  A v a l i a ç ã o  d e  d e s e m p e n h o  

Cada colaborador conhece os objetivos da Sociedade, a organização e as metas fixadas. A avaliação de desempenho 

é realizada no final de cada ano. A Sociedade guardará registo dos objetivos definidos e da performance efetiva de 

cada colaborador. 

 

8 .  A v a l i a ç ã o  d a  P o l í t i c a  d e  R e m u n e r a ç ã o   

O Conselho de Administração da Sociedade revê e aprova anualmente a política de remunerações a aplicar a todos 

os colaboradores da Sociedade. 

A avaliação das políticas de remunerações de todos os colaboradores da Sociedade obedece aos seguintes passos: 

 O Conselho de Administração selecionará, de entre os seus membros, um ou mais elementos 

responsáveis pela revisão e avaliação anual das políticas de remunerações aplicáveis a todos os 

colaboradores da Sociedade; 

 O(s) responsável(is) selecionado(s), apoiado(s) pelo responsável de funções de controlo interno, 

resume(m) a informação recolhida e apresenta-a ao Conselho de Administração da Sociedade; 

 Com base nas informações recolhidas, o Conselho de Administração deverá reunir-se a fim de 

proceder à revisão e aprovação da política de remunerações. As remunerações do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal serão submetidas anualmente à aprovação pela Assembleia 

Geral. 

A aplicação e implementação da política de remunerações será sujeita, pelo menos anualmente, a uma análise 

detalhada, interna e independente, a realizar pelo Conselho Fiscal da Sociedade. Esta análise incidirá sobre o 

cumprimento das políticas e procedimentos de remuneração adotados pelo Conselho de Administração e pela 

Assembleia Geral. 

A remuneração atribuída à função de Gestão de Risco e à função de Conformidade será também fiscalizada 

diretamente pelo Conselho Fiscal da Sociedade.  

A remuneração atribuída a estes colaboradores é independente do desempenho das unidades de estrutura que 

controlam, devendo depender exclusivamente da realização dos objetivos associados às suas funções. 
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O Conselho Fiscal apresentará um relatório com os resultados dessa análise, identificando, se for o caso, medidas 

necessárias para corrigir eventuais insuficiências detetadas. 

Este relatório é apresentado à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração, que assegura a implementação das 

medidas corretivas identificadas. 

 

9 .  A p r o v a ç ã o  e  d i v u l g a ç ã o   

A Sociedade pode por sua própria decisão, emendar, alterar ou substituir os termos e as condições da sua política, 

ou substituí-la integralmente. Os colaboradores serão informados dos novos termos e condições, das razões 

subjacentes às alterações efetuadas, bem como da data a partir da qual os mesmos serão aplicados. 

A presente política está acessível a todos os colaboradores da ASK Patrimónios sendo divulgada no site da internet 

da Sociedade 


