
Divulgação de remunerações

O enquadramento disciplinado da Empresa de recompensação pelo desempenho centra-se na Remuneração Total – salário base e 
incentivos - para que a remuneração seja comensurável com o desempenho geral da Empresa, as respetivas atividades e o desempenho 
individual. Tal inclui uma abordagem discricionária equilibrada para avaliar o desempenho dos trabalhadores ao longo do ano em 
relação a quatro grandes categorias - resultados comerciais, clientes/consumidores/partes interessadas, trabalho de equipa e liderança 
e ainda risco, fiscalizações e conduta. Estas categorias de desempenho ponderam devidamente as prioridades a curto, médio e longo 
prazo que agregam valor para os acionistas de forma sustentada sem descorar os objetivos relacionados com o risco, a fiscalização e a 
conduta. Para poder promover um alinhamento adequado das recompensações pelo desempenho, a Empresa não atribui ponderações 
relativas a estas categorias e considera também outros fatores relevantes, incluindo práticas de mercado. 

Quando exerce esta avaliação equilibrada dos desempenhos, para colaboradores selecionados de entre a população encarregue da 
Gestão de Carteiras, é tido em conta o desempenho dos fundos/estratégias pertinentes. O desempenho de cada Gestor de Carteiras é 
avaliado anualmente com base num determinado número de fatores, incluindo, entre outros:

• A consideração primordial que é o desempenho combinado dos investimentos em relação aos índices competitivos ou   
 homólogos, com o desempenho dos investimentos geralmente mais centrado no longo prazo;

• O contributo individual relativamente aos objetivos do cliente em matéria de risco e de retornos; e

• O cumprimento das responsabilidades fiduciárias da Empresa em matéria de conformidade, risco, normas regulamentares  
 e para com os clientes, incluindo o respeito pelas políticas de riscos de sustentabilidade. J.P.Morgan Asset    
 Management incorpora factores Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa (“ESG”), como guia de decisão de   
 investimento.

Como parte da avaliação dos Resultados Comerciais, na avaliação final do IC para um Gestor de Carteiras individual é integrada uma 
avaliação de desempenho individual que utiliza os critérios acima indicados, para além do desempenho geral da unidade de negócios e 
da equipa de investimentos em causa.

Este é um documento promocional e, como tal, as opiniões aqui constantes não devem ser consideradas como um conselho ou recomendação de compra ou venda de 
qualquer investimento ou participação no produto ou produtos aqui incluídos. A confiança nas informações constantes deste material material fica ao critério exclusivo do 
leitor. Qualquer pesquisa neste documento foi obtida e pode ter sido implementada pela J.P. Morgan Asset Management para os seus próprios fins. Os resultados dessa 
pesquisa estão a ser disponibilizados como informação adicional e não refletem necessariamente as opiniões de J.P. Morgan Asset Management. Quaisquer previsões, 
valores, opiniões, demonstrações de tendências do mercado financeiro ou técnicas e estratégias de investimento expressas são as próprias da J.P. Morgan Asset Management 
na data do documento, excepto quando referido de outro modo. Estas são consideradas como sendo fiáveis no momento da redacção, mas podem não ser necessariamente 
abrangentes e não são prestadas garantias quanto à sua precisão. A informação aqui disposta poderá ser alterada sem necessidade de notificação ou comunicação prévia.
Deve salientar-se que o valor dos investimentos e o rendimento deles decorrente pode oscilar em conformidade com as condições de mercado e os acordos tributários, 
podendo os investidores não receber a totalidade do montante investido. Tanto o desempenho como as rentabilidades passados podem não ser um guia fiável do 
desempenho futuro. Não existe qualquer garantia de que qualquer previsão efectuada se concretizará.
A J.P. Morgan Asset Management é o nome de uma empresa de gestão de activos de JPMorgan Chase & Co. e das suas filiais a nível mundial. Deverá ter em atenção que, caso 
contacte a J.P. Morgan Asset Management por telefone, as chamadas poderão ser gravadas e monitorizadas para fins legais, de segurança e de formação. Também deve 
ter em atenção que as informações e dados de comunicações consigo serão recolhidos, armazenados e processados pela J.P. Morgan Asset Management, em conformidade 
com a Política de Privacidade EMEA, à qual pode aceder através do seguinte website da Internet http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Publicado pela JPMorgan Asset Management (Europe) à S. r.l. Sucursal em Espanha, com sede no Paseo de la Castellana, 31 Edificio Pirámide, 28046 Madrid. Matriculada 
na Comissão Nacional do Mercado de Valores mobiliários.
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