
DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA À 
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E DEMAIS DIRIGENTES DA  
CAIXA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO DACHAMUSCA CRL 
 
O número 4 do artigo 115º- C do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras impõe que o Conselho de Administração submeta 
anualmente à aprovação da Assembleia Geral a Política de Remuneração dos 
Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização. 
 
Por sua vez a Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, prevê que anualmente o órgão de 
administração das entidades de interesse público, como é o caso da nossa Caixa, 
submeta à aprovação da assembleia geral uma declaração sobre política de 
remuneração dos membros dos respectivos órgãos de administração e de 
fiscalização. 
 
Nos termos da lei e dos estatutos, a remuneração dos titulares dos órgãos sociais 
da Caixa só pode ser deliberada pela assembleia geral, não sendo exequível nem 
apropriada a existência de uma comissão de remunerações face à pequena 
dimensão, à natureza cooperativa e à pouca complexidade da actividade da 
instituição. 
 
Não é aplicável à Caixa o disposto no artigo 7º do Aviso nº 10/2011 do Banco de 
Portugal, porquanto não reúne nenhum dos critérios do seu nº1.  
 
Assim, a política de remuneração, quanto aos órgãos de administração e 
fiscalização, é aprovada exclusivamente pela Assembleia Geral, e a dos restantes 
colaboradores é aprovada exclusivamente pelo Conselho de Administração. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 14º do Aviso nº 10/2011, cabe 
exclusivamente à assembleia geral a aprovação e avaliação da política de 
remuneração dos seus órgãos sociais. 
 
No caso da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo daChamusca, CRL, a remuneração 
dos membros dos órgãos sociais da Caixa, incluindo a dos membros dos seus 
órgãos de administração e de fiscalização, foi fixada na reunião da Assembleia 
Geral de 22 de Julho de 2015 a ser observada durante os mandatos seguintes 
incluindo o mandato em curso de 2015/2017, não se prevendo qualquer 
indemnização em caso de destituição por justa causa nem benefícios 
discricionários de pensão. 
 
Face à pequena dimensão, natureza cooperativa e pouca complexidade da 
instituição, não é exequível nem apropriado que os colaboradores a que se refere 
o nº 2 do artigo 1º do Aviso nº 10/2011 recebam qualquer remuneração adicional 
(fixa ou variável) além da que recebem como colaboradores da Caixa. 
 



 
Nenhum titular dos órgãos de administração e de fiscalização da Caixa recebe 
remuneração variável. 
 
Quanto ao Revisor Oficial de Contas a sua remuneração é a fixada no contrato de 
acordo com as práticas de mercado. 
 
Nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 16º do Aviso nº 10/2011, 
declara-se que: 
 

a) A política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização 
é definida pela Assembleia Geral, sem a intervenção de quaisquer 
consultores externos, cabendo à mesma revê-la periodicamente, pelo 
menos uma vez por ano, em sede da sua aprovação nos termos do nº 4 do 
artigo 115º - C do RGICSF. 

 
b) Não é contemplada a atribuição de qualquer remuneração variável.  

 
c) Dada a natureza e dimensão da Caixa, a inexistência de remuneração 

variável, o valor das remunerações pagas aos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização e o facto de não ser uma sociedade 
anónima lhe ser impossível pagar qualquer remuneração sobre a forma de 
acções ou instrumentos financeiros nos termos do nº 3º do artigo 115º – E 
do RGICSF, não é diferido o pagamento de qualquer parte da 
remuneração. 
 

d) A política de remuneração é propícia ao alinhamento dos interesses dos 
membros do órgão de administração, com os interesses a longo prazo da 
Caixa e igualmente consentânea com o desincentivo de uma assunção 
excessiva de riscos, na medida em que preconiza a atribuição de uma 
remuneração de valor moderado compatível com as tradições e com a 
natureza específica desta Caixa e das Caixas Agrícolas em geral. 
 

e) Atenta a natureza cooperativa da Caixa, o desempenho dos titulares dos 
órgãos de administração e de fiscalização é, em primeira linha, avaliado 
pelos associados em sede de Assembleia Geral, maximeem sede de 
eleições para os órgãos sociais, não podendo estes manter-se em funções 
contra a vontade dos associados, reflectindo tal avaliação não só o 
desempenho económico da Caixa, mas também outros critérios 
directamente relacionados com a referida natureza cooperativa, incluído a 
qualidade da relação estabelecida entre a administração e os associados e 
da informação prestada a estes sobre o andamento dos negócios sociais. 
 
Mais se declara nos termos do nº 2 do artigo 16º do Aviso nº 10/2011: 



a) Uma vez que a remuneração dos administradores não inclui uma 
componente variável são inaplicáveis as alíneas b), c) d), e) f) g) h) e i) do 
nº do artigo 16º do Aviso nº 10/2011. 
 

b) No exercício de 2017 não foram pagas nem se mostram devidas 
compensações a membros do Conselho de Administração devido à 
cessação das suas funções. 
 

c) A Caixa não celebrou com os membros do Conselho de Administração 
qualquer contrato que lhes confira direito a compensações ou 
indemnizações em caso de destituição, incluindo pagamentos 
relacionados com a duração de um período de pré-aviso ou cláusula de 
não concorrência, pelo que o direito a tais compensações ou 
indemnizações se rege exclusivamente pelas normas legais aplicáveis, 
sendo desnecessários os instrumentos jurídicos a que alude o artigo 10º 
do Aviso nº 10/2011. Também não vigora na Caixa qualquer regime 
especial relativo a pagamentos relacionados com a cessação antecipada de 
funções, pelo que é igualmente inaplicável o nº 11 do artigo 115º-E do 
RGICSF 
 

d) A Caixa não se encontra em relação de grupo com qualquer sociedade 
pelo que os membros do Conselho de Administração não auferiram, nem 
poderiam auferir, qualquer remuneração paga por sociedades em relação 
de domínio ou de grupo. 

 
e) Não vigoram na Caixa quaisquer regimes complementares de pensões ou 

de reforma antecipada. 
 

f) Não existem outros benefícios não pecuniários que possam ser 
considerados como remuneração.   
 

g) Os membros do Conselho de Administração não utilizam qualquer seguro 
de remuneração ou responsabilidade, ou qualquer outro mecanismo de 
cobertura de risco tendente a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco 
inerente às suas modalidades de remuneração. 

 
Chamusca, Março 2018 
 

O Conselho de Administração, 
 

Vasco Manuel Cid Neves e Castro 
Joaquim José De La Guardia e Gouveia Coutinho 

Carlos Pinto Coelho Amaral Netto 
João Carlos Conceição Silva 

Susana Isabel Luz Gonçalves Costa 
 


