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Artigo 9.º-A

Direito de voto relativamente à política de 
remuneração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acionistas disponham de direito de 
voto relativamente à política de 
remuneração dos administradores. As 
sociedades só devem pagar uma 
remuneração aos seus administradores que 
seja conforme com uma política de 
remuneração aprovada pelos acionistas. 
Essa política deve ser submetida à 
aprovação dos acionistas, pelo menos, a 
cada três anos.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sociedades elaborem uma política 
de remuneração dos administradores e a 
submetam ao voto vinculativo da 
assembleia-geral de acionistas. As 
sociedades só devem pagar uma 
remuneração aos seus administradores que 
seja conforme com uma política de 
remuneração submetida a votação na 
assembleia-geral de acionistas. Qualquer 
alteração dessa política deve ser submetida 
a votação em assembleia-geral de 
acionistas e, de qualquer das formas, a 
política deve ser submetida a aprovação 
em assembleia-geral, pelo menos, a cada 
três anos.

As sociedades podem, em caso de 
recrutamento de novos membros para o 
conselho de administração, decidir pagar 
uma remuneração a um determinado 
administrador que não cumpra a política 
aprovada, desde que o pacote de 
remuneração desse administrador tenha 
recebido aprovação prévia dos acionistas 
com base nas informações referidas no n.º 
3. A remuneração pode ser concedida a 

Contudo, os Estados-Membros podem 
estabelecer que a votação em assembleia-
geral relativamente à política de 
remuneração tem caráter consultivo. 
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título provisório, na pendência da 
aprovação pelos acionistas.

Caso nenhuma política de remuneração 
tenha sido aplicada anteriormente e os 
acionistas rejeitem o projeto de política 
que lhes foi apresentado, a sociedade pode 
remunerar os seus administradores em 
conformidade com as práticas existentes 
enquanto reformula o projeto e por um 
período não superior a um ano antes de o 
projeto ser adotado.
Nos casos em que existe uma política de 
remuneração adotada e os acionistas 
rejeitam o projeto de política que lhes foi 
apresentado em conformidade com o 
disposto no primeiro parágrafo, a 
sociedade pode, durante a reformulação 
do projeto e por um período não superior 
a um ano até o projeto ser adotado, pagar 
uma remuneração aos seus 
administradores em conformidade com a 
política de remuneração em vigor.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a política seja clara, compreensível e 
conforme com a estratégia empresarial, os 
objetivos, os valores e os interesses a longo 
prazo da sociedade, e que inclua medidas 
destinadas a evitar conflitos de interesses.

2. A política deve ser clara, compreensível 
e conforme com a estratégia empresarial, 
os objetivos, os valores e os interesses a 
longo prazo da sociedade, e incluir 
medidas destinadas a evitar conflitos de 
interesses.

3. A política deve incluir uma explicação 
da forma como contribui para a 
sustentabilidade e os interesses a longo 
prazo da sociedade. Deve definir critérios 
claros para a atribuição da remuneração 
fixa e variável, incluindo todos os 
benefícios, independentemente da sua 
forma.

3. A política deve incluir uma explicação 
da forma como contribui para a 
sustentabilidade e os interesses a longo 
prazo da sociedade. Deve definir critérios 
claros para a atribuição da remuneração 
fixa e variável, incluindo todos os bónus e 
todos os benefícios, independentemente da 
sua forma.

A política deve indicar claramente os 
montantes máximos de remuneração total 
que podem ser atribuídos e a proporção 
relativa correspondente às diferentes 
componentes da remuneração fixa e 
variável. Deve explicar a forma como as 
condições de emprego e remuneração dos 
empregados da empresa foram tomadas em 
consideração no estabelecimento da 
própria política ou da remuneração dos 

A política deve indicar a proporção relativa 
adequada correspondente às diferentes 
componentes da remuneração fixa e 
variável. Deve explicar a forma como as 
condições de emprego e remuneração dos 
empregados da empresa foram tomadas em 
consideração no estabelecimento da 
própria política ou da remuneração dos 
administradores.



AM\1068077PT.doc PE555.221v01-00

PT Unida na diversidade PT

administradores, explicando os rácios 
entre a remuneração média desses 
mesmos administradores e a remuneração 
média dos empregados a tempo completo 
que desempenham outras funções, bem 
como as razões pelas quais esse rácio é 
considerado apropriado. A política pode 
excecionalmente não apresentar um rácio 
específico, se existirem circunstâncias 
excecionais. Nesse caso, deve ser 
apresentada uma explicação para a não 
apresentação desse rácio e indicadas as 
medidas adotadas para garantir o mesmo 
efeito.
No que respeita à remuneração variável, a 
política deve indicar os critérios 
financeiros e não financeiros a utilizar e 
explicar de que modo contribuem para a 
sustentabilidade e os interesses a longo 
prazo da sociedade, bem como os métodos 
a aplicar para determinar em que medida os 
critérios de desempenho foram cumpridos. 
Deve especificar os períodos de 
diferimento, os prazos de aquisição de 
direitos no que respeita à remuneração 
baseada em ações e a conservação das 
mesmas após a aquisição de direitos 
fornecer informações sobre a possibilidade 
de a empresa solicitar a restituição de uma 
remuneração variável.

No que respeita à remuneração variável, a 
política deve indicar os critérios 
financeiros e não financeiros a utilizar, 
incluindo, se for caso disso, a tomada em 
consideração dos programas relacionados 
com a responsabilidade social das 
empresas e os resultados obtidos, e 
explicar de que modo contribuem para a 
sustentabilidade e os interesses a longo 
prazo da sociedade, bem como os métodos 
a aplicar para determinar em que medida os 
critérios de desempenho foram cumpridos. 
Deve especificar os períodos de 
diferimento, os prazos de aquisição de 
direitos no que respeita à remuneração 
baseada em ações e a conservação das 
mesmas após a aquisição de direitos 
fornecer informações sobre a possibilidade 
de a empresa solicitar a restituição de uma 
remuneração variável.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o valor das ações não seja uma 
componente decisiva dos critérios de 
desempenho financeiro.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a remuneração que tem por base 
ações não represente a parte mais 
substancial da remuneração variável dos 
administradores. Os Estados-Membros 
podem prever exceções às disposições do 
presente parágrafo, sob condição de a 
política de remuneração incluir uma 
explicação clara e fundamentada sobro 
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como é que essas exceções contribuem 
para os interesses de longo prazo e a 
sustentabilidade da sociedade.

A política deve indicar as principais 
cláusulas dos contratos dos 
administradores, incluindo a respetiva 
duração, períodos de pré-aviso aplicáveis e 
pagamentos associados à cessação dos 
contratos.

A política deve indicar as principais 
cláusulas dos contratos dos 
administradores, incluindo a respetiva 
duração, os períodos de pré-aviso 
aplicáveis e os termos de cessação e os 
pagamentos associados à cessação dos 
contratos, bem como as características dos 
regimes complementares de pensões ou de 
reforma antecipada. Sempre que a 
legislação nacional autorize as sociedades 
a chegarem a acordo com 
administradores sem contrato, a política 
deve indicar as principais cláusulas dos 
acordos com os administradores, 
incluindo a respetiva duração, os períodos 
de pré-aviso aplicáveis e os termos de 
cessação e os pagamentos associados à 
cessação dos acordos, bem como as 
características dos regimes 
complementares de pensões ou de reforma 
antecipada.
A política deve especificar os 
procedimentos da sociedade para a 
determinação da remuneração dos 
administradores, nomeadamente o papel e 
o funcionamento do comité de 
remuneração.

A política deve explicar o processo de 
tomada de decisões que conduziu à sua 
determinação. Se a política for revista, 
deve ser apresentada uma explicação de 
todas as alterações significativas e da 
forma como as opiniões dos acionistas 
relativamente à política e aos relatórios de 
anos anteriores foram tidas em conta.

A política deve explicar o processo 
específico de tomada de decisões que 
conduziu à sua determinação. Se a política 
for revista, deve ser apresentada uma 
explicação de todas as alterações 
significativas e da forma como as votações 
e as opiniões dos acionistas relativamente à 
política e aos relatórios, pelo menos, dos 
três anos anteriores consecutivos foram 
tidas em conta. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no seguimento da aprovação pelos 
acionistas, a política seja imediatamente 
tornada pública e disponibilizada no sítio 
Web da sociedade, pelo menos enquanto 
for aplicável.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no seguimento da aprovação pelos 
acionistas, a política seja imediatamente 
tornada pública e disponibilizada 
gratuitamente no sítio Web da sociedade, 
pelo menos enquanto for aplicável.
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