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1.| INTRODUÇÃO
1.1.| SUMÁRIO
Considerando que o Banco YETU, S.A. (“Banco YETU”) pretende ser uma Instituição Financeira de
referência no mercado nacional, que visa o crescimento sustentado, através de uma implementação
nacional, gradual, estruturante e sustentada, é de todo importante, estabelecer e aplicar políticas
de remuneração que sejam equilibradas e promovam uma gestão sólida e eficaz dos riscos, e não
encorajem a prática de actos que representem riscos incompatíveis com o âmbito e complexidade
de cada função na organização interna do Banco.
A presente Política de Remuneração e Benefícios dos membros dos órgãos sociais do Banco YETU
assenta num conjunto de princípios que visam garantir um modelo de governança alinhado com as
melhores práticas, uma remuneração fixa competitiva que permita atrair e reter profissionais
competentes e uma remuneração variável que vise estimular o desempenho individual e colectivo,
bem como premiar os resultados alcançados.
Por outro lado, é igualmente garantido o alinhamento dos interesses de todos os stakeholders,
sobretudo no que se refere à sustentabilidade dos resultados de curto, médio e longo prazos e a
uma prudente gestão do risco, através de mecanismos de diferimento, redução e reversão da
componente de remuneração variável, e o respeito pela regulamentação e orientações aplicáveis
em matérias de procedimentos e de política de remuneração.
1.2.| OBJECTO E ÂMBITO
A presente política visa estabelecer os princípios, regras e procedimentos destinados a fixar os
critérios, a periodicidade para efeitos de remuneração, bem como a respectiva forma, estrutura e
condições de pagamento.
As políticas e práticas de remuneração assim definidas são aplicáveis aos membros da Mesa da
Assembleia Geral, do Órgão de Administração e de Fiscalização, na medida em que adoptam
decisões no exercício da função de gestão ou fiscalizam o processo de tomada de decisão, são os
responsáveis em última análise pela instituição e pela sua estratégia e actividades, pelo que
poderão sempre ter um impacto significativo no perfil de risco da instituição.
1.3.| PRINCÍPIOS GERAIS E OBJECTIVOS
Constituem princípios gerais orientadores da fixação das remunerações os seguintes:
1. Simplicidade, clareza, transparência, alinhados com a cultura do Banco YETU;
2. Consistência com uma gestão e controlo de risco eficaz para evitar a exposição excessiva ao
risco e os conflitos de interesses, por um lado, e procurando a coerência com os objectivos,
valores e interesses de longo prazo do Banco YETU e seus colaboradores, assim como dos
interesses dos seus clientes e investidores, por outro;
3. Competitividade, tendo em consideração as práticas do mercado e equidade, sendo que a
prática remuneratória assenta em critérios uniformes, consistentes, justos e equilibrados;
4. Alinhamento com as melhores práticas e tendências recentes no sector financeiro, a nível
nacional e internacional, com o objectivo último de desincentivar a exposição a riscos
excessivos e promover a continuidade e sustentabilidade dos desempenhos e resultados
positivos;
5. Apuramento da Remuneração Variável individual considerando a avaliação do desempenho
respectivo (em termos quantitativos e qualitativos), de acordo com as funções e o nível de
responsabilidade, assim como dos resultados da Sociedade, também por comparação com
outras entidades nacionais do sector.
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A presente Política tem como objectivo:
1. Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;
2. Promover e ser coerente com uma gestão de riscos sã e prudente;
3. Desincentivar a assunção de riscos em níveis superiores ao definido e tolerado pelo Banco
YETU;
4. Assegurar a compatibilidade dos mecanismos de remuneração definidos com a estratégia,
objectivos, valores e interesses a longo prazo do Banco YETU, tal como estabelecidos pelos
seus órgãos sociais com competência para o efeito;
5. Evitar situações de conflito de interesses;
6. Estruturar mecanismos de remuneração que sejam adequados e proporcionais à natureza,
características, dimensões, organização e complexidade das actividades do Banco YETU;
7. Recompensar os órgãos sociais pelo desempenho no Banco YETU a longo prazo e pela
satisfação dos interesses dos accionistas dentro do contexto temporal relevante.

1.4.| ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com os estatutos compete ao Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais do Banco
YETU, deliberar sobre as remunerações dos membros dos Órgãos Sociais, bem assim, os esquemas
complementares de segurança social e outros benefícios e regalias que, sejam atribuídos aos
membros dos Órgãos Sociais. Esta perspectiva também tem acolhimento legal e regulamentar no
que estabelece o Aviso n.º 01/22, de 28 de Janeiro, sobre Governação Corporativa e no
Regulamento do Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais.
Todavia, deve o Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais submeter à apreciação e aprovação
da Assembleia Geral a Política de Remuneração dos membros dos órgãos sociais do Banco YETU.

1.5.| VIGÊNCIA
A presente Política vigora por tempo indeterminado, sem prejuízo da sua actualização, revisão e
avaliação anual.
2.| PREPARAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA E COMPETÊNCIA PARA APROVAÇÃO
1. Cabe ao Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais (“Comité”) a preparação da proposta
da Política de Remuneração, podendo este ser coadjuvado por consultores externos que este
Comité entenda conveniente consultar.
2. O Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais, na preparação da proposta da Política de
Remuneração dos Órgãos Sociais, deve ter presente os princípios e objectivos elencados nos
pontos anteriores.
3. A Política de Remuneração dos Órgãos Sociais definida deve ser compatível com a estratégia
definida e os objectivos, valores e interesses a longo prazo do Banco YETU, tal como estes
se encontram e venham a encontrar definidos pelos órgãos sociais para o efeito
competentes.
4. O Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais deve ter igualmente presente, na preparação
da Política de Remuneração dos Órgãos Sociais, e em moldes que tenham em conta e sejam
adequados e proporcionais à natureza, características, dimensão, organização e
complexidade das actividades do Banco YETU, os princípios e regras legais aplicáveis,
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designadamente os previstos no Regime Geral das Instituições Financeiras, Lei n.º 14/21,
de 19 de Maio (“RGIF”) e no Aviso n.º 01/2022, de 28 de Janeiro do BNA.
5. No quadro do processo da preparação da proposta da Política de Remuneração dos Órgãos
Sociais, o Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais pode ouvir os responsáveis do
Gabinete de Auditoria Interna, Gabinete de Compliance e Gabinete de Risco, a quem pode
solicitar as contribuições que, para o efeito, e relativamente aos riscos em que cada uma
dessas funções intervém, considerarem relevantes.
6. A proposta de política de remuneração preparada pelo Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais deve ser submetida à Assembleia Geral, a quem compete a respectiva aprovação.
3.| DETERMINAÇÃO DOS VALORES DAS REMUNERAÇÕES
1. A definição dos valores das remunerações de cada membro dos órgãos sociais, incluindo as
componentes fixas e variáveis que as integrem, quando aplicável, é da competência do
Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais.
2. A remuneração dos membros da mesa da assembleia geral e do órgão de fiscalização é
constituída, exclusivamente, por uma componente fixa, ou seja, não deve estar
directamente associada aos resultados do Banco YETU.
3. A remuneração dos administradores não executivos não deve estar directamente
relacionada com uma componente variável, não variando em função do seu desempenho
e/ou do desempenho financeiro do Banco YETU.
4. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração pode conter uma
componente variável associada ao desempenho de curto, médio e longo prazo da Instituição,
mas sem incentivar, directa ou indirectamente, a tomada excessiva de risco, a determinar
anualmente pela Assembleia Geral, colectiva e individualmente, mediante proposta do
Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais.
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a componente fixa da remuneração dos
membros dos órgãos sociais é estabelecida no início do mandato de cada um daqueles
órgãos, de acordo com os princípios, objectivos e requisitos da presente Política, em função
das competências requeridas e responsabilidades inerentes aos cargos a desempenhar e
tempo despendido no exercício de funções pelos membros daqueles órgãos sociais e
considerando, designadamente, a prática remuneratória de instituições comparáveis.
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4.| ATRIBUIÇÃO DA COMPONENTE VARIÁVEL DA REMUNERAÇÃO
1. Sem prejuízo das atribuições já efectuadas, os critérios definidos para a fixação e atribuição
da componente variável da remuneração poderão ser revistos pela Assembleia Geral que
determina a remuneração variável, sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais, tendo em vista, designadamente, assegurar que a remuneração variável pondera
os vários tipos de riscos actuais e futuros, bem como, o custo de manutenção de uma base
sólida de fundos próprios e de liquidez necessários para o exercício pelo Banco da respectiva
actividade.
2. A componente variável da remuneração pode ser sujeita a diferimento, a aumento ou
redução, mediante deliberação da Assembleia Geral, sob proposta do Comité de
Remunerações dos Órgãos Sociais:
a) Consoante a evolução do Plano Estratégico da Banco YETU em vigor;
b) Se não se verificarem os pressupostos plurianuais definidos para a atribuição da
componente variável da remuneração ou se for concluído que o Administrador
Executivo:
(i) Participou ou foi responsável por uma actuação que resultou em perdas significativas
para o Banco YETU;
(ii) Deixou de cumprir critérios de adequação e de idoneidade.

5.| ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

5.1.| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
1. A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral é composta exclusivamente por
uma componente fixa, de até 12 (dose) salários por ano.
2. A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral e os termos do respectivo
pagamento serão determinados pela Assembleia Geral de Accionistas do Banco sob proposta
do Comité de Remunerações.

5.2.| ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
A remuneração dos Administradores Executivos é composta por uma componente fixa e por uma
componente variável, esta última de atribuição não garantida.
Componente Fixa
A componente fixa pretende remunerar adequadamente a função desempenhada, atendendo a
factores como a natureza e complexidade da função, as competências requeridas e a
sustentabilidade da performance do Banco YETU, devendo representar um montante
suficientemente elevado para garantir o adequado equilíbrio entre as componentes fixa e variável
da remuneração total.
A remuneração fixa anual resulta no pagamento de 14 (catorze) salários, e é constituída pelas
rúbricas de compensação abaixo indicadas, compreendendo todos os valores fixos, ilíquidos ou
líquidos, pagos em dinheiro, numa base regular e que podem ser classificados como valor
garantido.
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Salário Base
Retribuição Fixa

Subsídio de Função
Subsídio de Férias (100% do valor do salário)
Subsídio de Natal (100% do valor do salário)

A fixação do valor a atribuir a título de remuneração variável deve ter em conta a capacidade do
Banco YETU de manter uma base sólida, o desempenho e resultados globais, a evolução do valor
global definido para a remuneração variável do conjunto dos colaboradores e deve observar as
práticas de outros bancos e instituições comparáveis ao Banco YETU.
A determinação do montante concreto da componente variável a atribuir a cada Administrador
Executivo é feita pela Assembleia Geral, tendo em conta a avaliação do desempenho individual
de cada Administrador Executivo por referência ao exercício e ao período de tempo decorrido
desde o início do respectivo mandato.
Atribuição da Componente Variável da Remuneração
O valor, total e individual, da componente variável da remuneração a atribuir aos Administradores
Executivos, em função do desempenho, deve ser determinado, por proposta pelo Comité de
Remunerações dos Órgãos Sociais, na Assembleia Geral Anual ou em deliberação adoptada
posteriormente, e, bem assim, em conformidade com as regras estabelecidas pela Assembleia
Geral.
5.3.| ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS
1. A remuneração dos Administradores Não Executivos é composta por uma componente fixa,
e resulta no pagamento de 14 (catorze) salários, e é constituída pelas rúbricas de
compensação abaixo indicadas, compreendendo todos os valores fixos, ilíquidos ou líquidos,
pagos em dinheiro, numa base regular e que podem ser classificados como valor garantido
incluindo, sempre que aplicável o valor correspondente a ajudas de custo, em caso de
deslocação, pagas em idênticas condições às que são devidas aos membros do quadro de
pessoal.
Salário Base
Retribuição Fixa

Subsídio de Férias (100% do valor do salário)
Subsídio de Natal (100% do valor do salário)
Subsídio de Controlo

2. O Presidente do Conselho de Administração e os Administradores Não Executivos que
integrem os órgãos consultivos e de apoio ao Conselho de Administração (comités especiais)
podem ainda ter direito à remuneração que venha a ser fixada por deliberação da Assembleia
Geral sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais, que determina também
as respectivas condições de pagamento.
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5.4.| CONSELHO FISCAL
1. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é composta por uma componente fixa, de
até 12 (dose) salários por ano.
2. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal e os termos do respectivo pagamento serão
determinados pelos accionistas sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais.
6.| LIMITES GLOBAIS APLICÁVEIS
Os Órgãos Sociais do Banco YETU auferiram globalmente durante o ano de 2020 os valores
apresentados no quadro abaixo:
Remuneração Global dos Órgãos Sociais - Ano 2020
Órgãos Sociais

Valores Globais em Kz.

Mesa da Assembleia

Kz.73.145.196,01

Conselho de Administração

Kz.984.447.832,85

Conselho Fiscal

Kz.76.182.663,15

7.| OUTROS BENEFÍCIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. Os Membros do Conselho de Administração podem gozar dos benefícios, designadamente,
no que respeita a benefícios sociais entre outros, nos termos que sejam concretizados pela
Assembleia Geral de Accionistas, sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais.
2. Na concretização dos benefícios dos Membros do Conselho de Administração deve ser tida
em consideração as políticas e práticas remuneratórias de outros bancos e instituições
comparáveis ao Banco YETU, nomeadamente:
−

Atribuição de 1 (uma) viatura de serviço, com cobertura de todos os custos associados
ao uso e manutenção da mesma;

−

Plafond para comunicações de voz e dados (no valor definido pela política interna);

−

1 (uma) Viagem para os Membros do Conselho de Administração com funções não
executivas em regime de férias (em classe executiva), no percurso que entenderem, e
para os Administradores Executivos até ao limite máximo de 2 (duas) viagens por ano
(em classe executiva), no percurso que entenderem;

−

Seguro de saúde para os Membros do Conselho de Administração e respectivos
dependentes, com cobertura total, evacuação e repatriamento;

−

Atribuição de créditos bonificados, dentro dos limites e condições estabelecidos na Lei
n.º 14/2021 e no Aviso n.º 01/2022;

−

Outros benefícios que venham a ser atribuídos aos demais Colaboradores do Banco.

3. Sem prejuízo do disposto nos números acima, sempre que o Conselho de
Administração/Comissão Executiva seja integrado por um Membro Expatriado, aos
benefícios acima descritos, acrescem os definidos pelo Contrato de Trabalho ou documento
similar.
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8.| DESTITUIÇÃO OU CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ACTUAIS OU ANTERIORES
1. Em caso de destituição ou cessação antecipada de funções de qualquer membro do Conselho
de Administração ou do Conselho Fiscal, não há lugar ao pagamento de qualquer outra
indemnização ou compensação para além do previsto nas disposições legais aplicáveis,
competindo à Assembleia Geral sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais fixar o montante máximo de todas as compensações a pagar aos membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em virtude da cessação de funções. No
entanto, mantém-se o direito à aquisição da remuneração variável, atribuída durante o
período de exercício das funções, salvo se, estiver subjacente situações de dolo, negligência
grave, ou caso a destituição tenha sido por iniciativa do membro sem cumprimento do aviso
prévio.
2. A remuneração visando a compensação de qualquer novo membro do Conselho de
Administração pela cessação do exercício de funções anteriores deve ter em consideração
os interesses de longo prazo do Banco YETU, incluindo a aplicação de regras relativas a
desempenho, indisponibilidade mediante retenção, diferimento e outros mecanismos
aplicáveis.
9.| RESPONSABILIDADES
1. A definição da Política da Remuneração dos Órgãos Sociais do Banco YETU é da
competência da Assembleia Geral.
2. Compete ao Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais apresentar à Assembleia Geral
uma proposta de Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais e eventuais
alterações futuras, tomando em consideração as orientações das autoridades reguladoras
e as melhores práticas de governo corporativo aplicáveis às instituições financeiras.
3. Cabe à Direcção de Recursos Humanos a responsabilidade de implementar a estrutura e o
esquema remuneratório previsto na presente Política, bem como, supervisionar a aplicação
da mesma, de modo a garantir a coerência na adopção da política no âmbito corporativo.
4. Deve ainda a Direcção de Recursos Humanos apoiar o Comité de Remunerações dos Órgãos
Sociais na análise anual à presente Política, averiguando a implementação da mesma,
disponibilizando relatórios de conclusão do processo anual de avaliação de desempenho,
se aplicável, com a garantia do alinhamento com as boas práticas de gestão.
5. A função de Compliance tem a responsabilidade de avaliar a conformidade da presente
Política com a legislação, regulamentos, políticas internas e a cultura de risco de
compliance do Banco YETU, comunicando todos os riscos de compliance e questões de
incumprimento que sejam identificados, para efeitos da sua ponderação, durante os
processos de análise e supervisão da Política de Remuneração.
6. A função de gestão do risco, é responsável por avaliar a conformidade da Política de
Remuneração com o perfil e cultura de risco devendo comunicar os resultados ao Comité
de Remunerações dos Órgãos Sociais. Adicionalmente, a função de gestão de risco, é
responsável por auxiliar a informar sobre a definição de medidas adequadas de
desempenho ajustado ao risco, podendo a função de gestão de risco ser convidada a
participar na reunião do Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre esta matéria.
7. A função de auditoria interna é responsável por realizar uma análise independente da
implementação da Política de Remuneração, bem como do conceito, da aplicação e dos
efeitos da presente Política sobre a apetência ao risco, assim como a forma como estes
efeitos são geridos. As conclusões da função de auditoria devem ser transmitidas ao Comité
de Remunerações dos Órgãos Sociais, para efeitos da sua ponderação durante o processo
de análise e supervisão da presente Política.
8. As decisões respeitantes à remuneração dos Colaboradores são efectuadas anualmente
pelo Conselho de Administração.
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10.|

ACTUALIZAÇÃO E REVISÃO

A presente Política deve ser actualizada e revista, anualmente e/ou sempre que se considere
adequado ou necessário, de modo a assegurar, a todo o tempo, o cumprimento dos objectivos e
requisitos definidos.
Para os efeitos do antecedente, o Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais deve:
1. Promover uma análise e avaliação anual da aplicação da presente Política e dos respectivos
membros do órgão de administração;
2. Identificar eventuais efeitos decorrentes da aplicação da presente Política na gestão dos
riscos, incluindo do capital e da liquidez do Banco YETU;
3. Identificar actualizações, revisões e demais medidas de ajustamento que considere
adequadas.
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DÚVIDAS E CASOS OMISSOS

As dúvidas e casos omissos a presente política devem ser analisadas pela Assembleia Geral de
Accionistas sob proposta do Comité de Remunerações dos Órgãos Sociais.
Esta Política entra imediatamente em vigor, obrigando todos os membros, incluindo qualquer membro
que vier a ser eleito ou designado após a sua aprovação.
Luanda, Fevereiro de 2022.
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