
A política de remunerações da Liberty Seguros segue o disposto na 
Norma Regulamentar N.º 5/ 2010-R, de 1 de Abril, no que se refere aos 
deveres de divulgação de informação, e na Circular N.º 6/ 2010, de 1 de 
Abril, no que se refere ao governo e conteúdo da política.  
A política de remunerações da Liberty Seguros aplica-se:
      >  aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização 
      >  aos Colaboradores que auferem uma remuneração variável e exer-

cem 
             >  uma actividade profissional no âmbito de funções-chave, 

ou seja, das funções que sejam estabelecidas no âmbito dos 
sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, nomeada-
mente as funções de Gestão de Riscos & Security Officer, de 
Auditoria SOX & Controlo Interno, de Jurídico & Compliance 
e de Auditoria Interna 

          ou
              >  uma outra actividade profissional que possa ter impacto mate-

rial no perfil de risco da Liberty Seguros - neste caso consideram-
se os Colaboradores que possuem um acesso regular a informação 
privilegiada e participam nas decisões sobre a gestão e estratégia 
negocial da instituição, nomeadamente Directores de Topo e 
procura alinhar os mecanismos de compensação remuneratória 
com uma prudente e adequada gestão e controlo dos riscos. A 
Liberty Seguros procura assim evitar uma excessiva exposição ao 
risco, evitar potenciais conflitos de interesses e ser coerente com 
os objectivos, valores e interesses a longo prazo, nomeadamente 
as suas perspectivas de crescimento e rendibilidade sustentáveis e 
a protecção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, 
participantes, beneficiários e contribuintes.

Política de remuneração dos membros dos órgãos de administração  
e de fiscalização
a) Aprovação e avaliação anual
A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração 
e de fiscalização, deve ser aprovada pela Assembleia Geral Ordinária, 
sendo avaliada pelo menos uma vez por ano pelos órgãos de controlo da 
Liberty Seguros, a saber Compliance, Gestão de Riscos, Controlo Interno 
e Auditoria Interna, os quais se articularão entre si para esse efeito e cujo 
relatório será apresentado ao Conselho de Administração e à Assembleia 
Geral Ordinária. O relatório incluirá os resultados da análise à luz das 
recomendações da Circular N.º 6/2010, de 1 de Abril, em especial sobre 
o respectivo efeito na gestão de riscos e de capital da Liberty Seguros.
 
b) Divulgação
A política de remuneração será divulgada no sítio oficial na internet, nos 
aspectos em que a lei assim o obrigar, assim como constará do Relatório 
e Contas do Exercício. Ainda de acordo com a Norma Regulamentar 
N.º 5/ 2010-R, de 1 de Abril, o Conselho de Administração enviará 
anualmente ao Instituto de Seguros de Portugal uma declaração sobre a 
conformidade da política de remunerações da Liberty Seguros , integrada 
no Relatório da Gestão de Riscos e Controlo Interno. O documento 
integral será sujeito a revisões anuais e será publicado no sítio da intranet 
dos Recursos Humanos (DRH Intranet).

Política de Remuneração dos Membros dos  
Órgãos de Administração e Fiscalização

c) Política de remuneração 
Os membros dos órgãos de administração executivos poderão beneficiar, 
para além da remuneração fixa, de remuneração variável. Não beneficiam 
desta remuneração variável os membros do Conselho Fiscal, o Revisor 
Oficial de Contas e os membros da Mesa da Assembleia-Geral. 
Quanto à remuneração dos Administradores Executivos, verifica-se que 
esta assenta nos seguintes pressupostos:
           >  na remuneração fixa dos Administradores Executivos ser definida 

por Assembleia Geral Ordinária
           >  no equilíbrio entre as componentes variável e fixa da remunera-

ção, a fim de permitir a aplicação de uma política plenamente 
flexível sobre a componente variável da remuneração

           >  na relação estabelecida entre o valor da remuneração variável e os 
resultados antes de impostos da Liberty Seguros;

           >  no facto da remuneração variável resultar de um Sistema de 
Avaliação de Desempenho que integra objectivos individuais 
e objectivos corporativos, com presença em ambos de aspectos 
quantitativos e qualitativos

           >  no facto do órgão competente da Liberty Seguros para aprovar 
a avaliação de desempenho dos administradores executivos ser a 
Assembleia Geral Ordinária

           >  de uma parte da remuneração variável dos Administradores 
Executivos ter pagamento diferido por 3 anos face à data da 
atribuição

           >  do pagamento da componente variável diferida estar sujeito a 
uma condição de acesso, de forma a que caso se verifique uma 
deterioração relevante do desempenho da Liberty Seguros esse 
pagamento ficar sem efeito

           >  do facto dos regimes complementares de pensões apenas existi-
rem para o Presidente do Conselho de Administração e terem 
sido aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Liberty Mutual, em Boston, no momento da contratação do 
mesmo

           >  de que quaisquer alterações a este complemento de reforma fica-
rem sujeitas a aprovação pelo mesmo órgão que as autorizou

A Assembleia Geral Ordinária, na sua avaliação anual dos membros do 
órgão de administração, considerará o cumprimento dos objectivos, os 
resultados quantitativos e qualitativos alcançados bem como a sua origem 
e natureza, a sustentabilidade ou ocasionalidade dos mesmos, o risco asso-
ciado à obtenção daqueles, o cumprimento normativo, o valor acrescen-
tado para os accionistas e a forma como a Liberty Seguros se relacionou 
com outros stakeholders. 
A percentagem de cumprimento dos objectivos para efeitos de cálculo 
do montante global da remuneração variável não pode exceder uma 
percentagem do resultado do exercício antes de impostos, percentagem a 
ser definida em Assembleia Geral Ordinária. 
A nenhum elemento será atribuída em relação a um exercício findo, a 
título de remuneração variável, um valor que represente mais do que 
um determinado número de meses da sua remuneração mensal efectiva 
fixa em vigor no termo desse Exercício, a ser estabelecido em Assembleia 
Geral Ordinária. 



Os Administradores Executivos da Liberty Seguros beneficiam de outros 
benefícios não pecuniários, nomeadamente de regimes complementares 
de pensões, seguros de saúde, seguros de vida e de seguros de viuvez e 
orfandade.
Em caso de destituição dos membros do órgão de administração executi-
vos é política da Liberty Seguros o pagamento das compensações previstas 
na lei, podendo em cada situação ser negociado um valor diferente e que 
se considere ser o mais adequado por ambas as partes. Os membros do 
Conselho de Administração não recebem qualquer compensação adi-
cional em virtude do seu estatuto, aplicando-se os mesmos critérios dos 
restantes Colaboradores.
Existem quatro administradores da Liberty Seguros que não auferem 
qualquer remuneração pecuniária no âmbito do seu mandato, nem 
possuem quaisquer outros benefícios não pecuniários. Os membros do 
Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e os membros da Mesa da 
Assembleia Geral apenas auferem remuneração fixa.

Política de remuneração dos Colaboradores
a) Aprovação e avaliação anual
A política de remuneração dos Colaboradores da  Liberty Seguros , deve 
ser aprovada pelo Conselho de Administração, sendo avaliada pelo menos 
uma vez por ano pelos órgãos de controlo da Liberty Seguros , a saber 
Compliance, Gestão de Riscos, Controlo Interno e Auditoria Interna, os 
quais se articularão entre si para esse efeito e cujo relatório será apresenta-
do ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária. 
O relatório incluirá os resultados da análise à luz das recomendações da 
Circular N.º 6/2010, de 1 de Abril, em especial sobre o respectivo efeito 
na gestão de riscos e de capital da Liberty Seguros . 

b) Divulgação
A política de remuneração será divulgada no sítio oficial na internet, nos 
aspectos em que a lei assim o obrigar, assim como constará do Relatório 
e Contas do Exercício. Ainda de acordo com a Norma Regulamentar 
N.º 5/ 2010-R, de 1 de Abril o Conselho de Administração enviará 
anualmente ao Instituto de Seguros de Portugal uma declaração sobre a 
conformidade da política de remunerações da  Liberty Seguros, integrada 
no Relatório da Gestão de Riscos e Controlo Interno. O documento 
integral será sujeito a revisões anuais e será publicado no sítio da intranet 
dos Recursos Humanos (DRH Intranet).

c) Política de remuneração 
Os Colaboradores da Liberty Seguros  que auferem uma remuneração va-
riável e exercem a sua actividade profissional no âmbito de funções-chave 
ou exercem uma outra actividade profissional que possa ter impacto ma-
terial no perfil de risco da Liberty Seguros, poderão beneficiar, para além 
da remuneração fixa, de remuneração variável. Esta remuneração assenta 
nos seguintes pressupostos:
           >  no equilíbrio entre as componentes variável e fixa da remunera-

ção, a fim de permitir a aplicação de uma política plenamente 
flexível sobre a componente variável da remuneração

           >  na relação estabelecida entre o valor da remuneração variável e os 
resultados antes de impostos da  Liberty Seguros

           >  no facto da remuneração variável resultar de um Sistema de 
Avaliação de Desempenho que integra objectivos individuais 
e objectivos corporativos, com presença em ambos de aspectos 
quantitativos e qualitativos

           >  no facto da avaliação de desempenho destes Colaboradores ser 
aprovada pela sua chefia directa, sendo posteriormente revista 
que Conselho de Administração 

           >  de uma parte da remuneração variável dos Colaboradores que 
exercem uma outra actividade profissional que possa ter impacto 
material no perfil de risco da  Liberty Seguros  ter pagamento 
diferido por 3 anos face à data da atribuição

           >  do pagamento desta componente variável diferida estar sujeito 
a uma condição de acesso, de forma a que caso se verifique uma 
deterioração relevante do desempenho da  Liberty Seguros  esse 
pagamento ficar sem efeito

           >  no facto do regime complementar de pensões ou de reforma 
antecipada ser o definido no Contrato Colectivo de Trabalho em 
vigor para o sector segurador.

A percentagem de cumprimento dos objectivos para efeitos de cálculo 
do montante global da remuneração variável não pode exceder uma 
percentagem do resultado do exercício antes de impostos, percentagem a 
ser definida em Assembleia Geral Ordinária. 
A nenhum elemento será atribuída em relação a um exercício findo, a 
título de remuneração variável, um valor que represente mais do que 
um determinado número de meses da sua remuneração mensal efectiva 
fixa em vigor no termo desse Exercício, a ser estabelecido em Assembleia 
Geral Ordinária. 
O processo de atribuição de remuneração variável aos Colaboradores 
que exercem funções-chave terá em consideração para além do processo 
anual de avaliação de desempenho, a observância da Legislação e de outro 
normativo, o controlo de diversos riscos inerentes às respectivas funções e 
o relacionamento com os Clientes (externos e internos). Desta forma, os 
objectivos individuais colocados a estes Colaboradores estarão associados 
às suas funções e dependem da relevância destas, sendo independentes do 
desempenho das áreas sob o seu controlo.


