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REGULAMENTO  DO CONSELHO  DE ADMINISTRAÇÃO 

DO 

MONTEPIO  CRÉDITO  – INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

 

 

Artigo 1.º  

(OBJETO) 

O presente Regulamento estabelece as regras aplicáveis à organização e funcionamento do Conselho de 

Administração do Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. (doravante, “MC” ou “Sociedade”), 

bem como as regras de conduta que devem ser observadas pelos seus membros, em complemento das disposições 

legais e estatutárias aplicáveis. 

Artigo 2.º 

(CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) 

1. No exercício das suas funções, os membros do Conselho de Administração deverão observar os deveres de 

cuidado e de lealdade e os demais deveres legais e estatutários, atuando com a diligência de um gestor 

criterioso e ordenado, no interesse do “MC”, ponderando devidamente os interesses de longo prazo dos seus 

acionistas e de outros stakeholders relevantes para o êxito da “Sociedade” e dedicando o tempo e esforço 

necessários ao eficaz cumprimento das suas obrigações. 

2. No exercício das suas funções, é dever de cada um dos membros do Conselho de Administração: 

a) Praticar os atos e exercer os mandatos que lhe tenham sido conferidos pelo Conselho de forma atempada 

e diligente; 

b) Participar nas reuniões do Conselho de Administração e das Comissões Internas que venha a integrar; 

c) Cumprir e fazer cumprir pelos trabalhadores do “MC” todas as normas internamente instituídas; 

d) Guardar segredo relativamente às matérias discutidas e deliberações adoptadas nas reuniões do Conselho 

de Administração e das Comissões que venha a integrar ou de que tome conhecimento no exercício das 

suas funções, excepto quando o mesmo órgão ou comissão verifique a necessidade de dar conhecimento, 

público ou interno, das respetivas deliberações, ou quando a divulgação seja imposta por disposição legal 

ou por decisão de autoridade administrativa ou judicial. 

3. A obrigação de sigilo estabelecida na alínea d) do número anterior subsiste mesmo após a cessação de funções 

de membro do Conselho de Administração. 
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Artigo 3.º 

(COMPOSIÇÃO) 

1. O número de membros do Conselho de Administração é definido pela Assembleia Geral, em conformidade com 

os Estatutos do “MC”, entre três e onze membros. 

2. O Presidente do Conselho de Administração é eleito pela Assembleia Geral, que poderá designar um Vice-

Presidente para o substituir nas suas faltas e impedimentos. 

3. O Conselho de Administração integra membros com funções executivas e sem funções executivas. 

4. O Conselho de Administração inclui um número de administradores independentes suficiente para assegurar 

com eficiência as funções que lhes estão cometidas e adequado ao modelo de governo adotado, à dimensão 

do “MC”, à complexidade dos riscos inerentes e à sua estrutura acionista. 

Artigo 4.º 

(EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES) 

O início de funções de cada um dos membros do Conselho de Administração fica, nos termos legais, dependente 

de autorização e registo pela autoridade de supervisão. 

Artigo 5.º 

(COMPETÊNCIAS) 

1. Sem prejuízo das matérias que competem exclusivamente aos acionistas reunidos em Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração é o órgão máximo de decisão da “Sociedade”, cabendo-lhe mais amplos poderes de 

gestão e de representação, podendo deliberar sobre qualquer assunto de administração da “Sociedade” e 

praticar todos os atos relativos ao objeto social que não caibam na competência de outros órgãos sociais, de 

acordo com o estabelecido no art.º 405.º do Código da Sociedades Comerciais. 

2. É da competência do Conselho de Administração a condução das seguintes matérias, no âmbito do estabelecido 

nos estatutos da Sociedade: 

• Definir as políticas gerais da Instituição e aprovar os planos e orçamentos anuais e plurianuais, bem 

como os relatórios trimestrais de execução;  

• Estabelecer a organização interna da Instituição e delegar os poderes ao longo da cadeia hierárquica; 

• Conduzir as atividades da Instituição, praticando todos os atos que a lei ou os estatutos não reservem 

a outros órgãos sociais; 

• Executar as deliberações da Assembleia-Geral; 

• Representar a Instituição em juízo ou fora dele, comprometendo-se em arbitragens, propondo pleitos 

judiciais ou defendendo-se deles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos 

judiciais; 

• Apresentar à Assembleia Geral, para apreciação e votação, nas épocas legalmente determinadas, os 

relatórios, balanços e contas dos exercícios sociais; 
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• Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou imóveis, incluindo participações em 

outras sociedades e em agrupamentos complementares de empresas, desde que sejam observadas 

as disposições legais em vigor para as instituições financeiras de crédito; 

• Deliberar sobre a emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida; 

• Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;  

• Constituir mandatários para a prática de determinados atos, definindo a extensão dos respetivos 

mandatos;  

• Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivo de algum Administrador, à sua substituição, por 

cooptação, dentro dos sessenta dias a contar da sua falta, submetendo essa cooptação a ratificação 

na primeira Assembleia Geral que se realize. 

3. São, ainda, da sua competência todas as matérias que versam sobre o controlo e a manutenção da Instituição 

num ambiente equilibrado, saudável e sustentado no médio/longo prazo, nomeadamente: 

• Definir, aprovar e zelar por um código de conduta adequado, claro e exigente quanto a todas as 

atividades, processos e procedimentos; 

• Discutir e transmitir todas as matérias relacionadas com a conduta e cultura organizacional; 

• Adotar medidas disciplinares adequadas à manutenção de uma cultura organizacional de elevados 

padrões éticos e de acordo com os princípios estabelecidos no código de conduta; 

• Promover um ambiente de controlo que valorize o controlo interno e que crie condições à resiliência 

e ao bom desempenho da Instituição no longo prazo; 

• Definir os níveis de tolerância ao risco, adotando mecanismos de controlo e informando e 

consciencializando toda a estrutura sobre os mesmos; 

• Promover um ambiente interno que propicie a comunicação de todos os trabalhadores na partilha da 

sua opinião e na comunicação, sem reservas, da existência de problemas; 

• Promover ações de formação a toda estrutura sobre os valores da Instituição e as regras de conduta 

em vigor, assegurando que as mesmas se encontram devidamente percecionadas; 

• Comunicar e divulgar regras de conduta de forma regular ao longo do ano de forma a que as mesmas 

integrem a cultura organizacional na gestão e no processo de tomada de decisão; 

• Assegurar que o processo de recrutamento é exigente quanto à assunção de elevados padrões éticos 

e que os mesmos se encontrem alinhados com os preconizados pela Instituição; 

• Agir com diligência, neutralidade e lealdade nas relações mantidas com terceiros, assegurando que 

os procedimentos internos adotados são isentos, transparentes e auditáveis; 

• Promover avaliações periódicas independentes quanto à conduta e valores da Instituição e do próprio 

órgão de administração e dos comités existentes. 
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Artigo 6.º 

(INDEPENDÊNCIA E CONFLITO DE INTERESSES) 

1. Considera‐se independente o administrador que tenha sido designado em função das suas caraterísticas 

pessoais e profissionais e que exerça as suas funções sem que a sua isenção possa ser afetada por quaisquer 

relações com a “Sociedade”, o Grupo Montepio, os seus acionistas ou outros quadros dirigentes. 

2. Os membros do Conselho de Administração informam pontualmente este órgão, na pessoa do Presidente do 

Conselho de Administração, sobre os factos que possam constituir ou dar causa a um conflito entre os seus 

interesses e o interesse da “Sociedade”. 

3. Sempre que um facto superveniente seja suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, deve o 

membro do Conselho de Administração reportar tal facto ao Presidente do Conselho de Administração. 

Artigo 7.º 

(COMISSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) 

1. O Conselho de Administração pode criar Comissões para áreas específicas de aconselhamento ou supervisão 

da atividade do “MC”, fixando a sua composição e atribuições, designando o respetivo presidente e aprovando 

o correspondente regulamento de funcionamento. 

2. As Comissões podem recorrer à prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus 

membros no exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos peritos ter em conta a 

importância dos assuntos a eles cometidos e a situação económica do “MC” e ser objeto de aprovação pelo 

Conselho de Administração. 

3. O Conselho de Administração, no exercício das respetivas atribuições e competências, deve respeitar, nos 

termos das disposições legais e estatutárias aplicáveis, as competências das Comissões que tenham sido 

constituídas e colaborar, de forma regular, com as mesmas, facultando‐lhes, de forma atempada, a informação 

e esclarecimentos necessários ao seu bom e normal funcionamento. 

4. As Comissões que sejam criadas devem elaborar um relatório, pelo menos, com periodicidade anual sobre as 

atividades desenvolvidas. 

Artigo 8.º 

(PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) 

Sem prejuízo das demais competências previstas nas disposições legais e estatutárias aplicáveis, compete ao 

Presidente do Conselho de Administração: 

a) Coordenar a atividade do Conselho de Administração; 

b) Convocar o Conselho de Administração, fixar a ordem do dia das reuniões e dirigir os debates e decidir 

sobre todos os assuntos que respeitem ao seu funcionamento; 

c) Zelar pela adequada execução das deliberações do Conselho de Administração; 

d) Representar o Conselho de Administração e a “Sociedade”; 

e) Acompanhar e consultar as Comissões constituídas pelo Conselho de Administração, sobre o desempenho 

das competências nelas delegadas, podendo solicitar e devendo ser‐lhe facultados atempadamente todos 
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os elementos de que necessite para esse acompanhamento; 

f) Participar nas reuniões das Comissões sempre que entenda necessário. 

Artigo 9.º 

(ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS) 

1. Para além do exercício das suas competências e das que sejam especificamente delegadas pelo Conselho de 

Administração, os membros não executivos do Conselho de Administração desempenham funções de 

fiscalização e monitorização das ações e tomadas de decisão em matéria de gestão e apoiam a implementação 

de uma cultura de valores empresariais, desafiando de forma construtiva a estratégia da instituição ou de 

outras decisões relevantes de gestão, quando necessário. 

2. O Conselho de Administração inclui a cada momento um número suficiente de administradores independentes, 

atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme previsto nas orientações da Autoridade Bancária 

Europeia (EBA). 

Artigo 10.º 

(REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) 

1. O Conselho de Administração deverá reunir ordinariamente uma vez por mês e, além disso, sempre que for 

convocado pelo seu Presidente ou por quaisquer dois administradores. 

2. A convocatória de cada reunião, com a respetiva ordem de trabalhos, estabelecida por iniciativa do Presidente 

do Conselho de Administração ou com base em assuntos propostos por qualquer membro do Conselho de 

Administração relativamente aos seus pelouros, deve ser enviada com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 

podendo o envio ser efetuado por meios eletrónicos. 

3. O Presidente do Conselho de Administração pode, em caso de urgência ou necessidade, convocar o Conselho 

de Administração sem observar a antecedência prevista no número anterior. 

4. Sem prejuízo das reuniões convocadas em regime de urgência nos termos do número anterior, a documentação 

preparatória das reuniões do Conselho de Administração deve ser disponibilizada aos membros com uma 

antecedência razoável. 

5. As convocatórias das reuniões do Conselho de Administração em que sejam discutidas quaisquer matérias que, 

por força das disposições legais ou estatutárias aplicáveis, devam ser objeto de parecer(es) prévio(s) do 

Conselho Fiscal, do Revisor Oficial de Contas ou das funções essenciais, no âmbito do definido no Aviso  

n.º 3/2020, de 15 de julho de 2020, do Banco de Portugal, são igualmente enviadas aos membros destes 

órgãos sociais, nos termos dos números 2 e 3 anteriores. 

Artigo 11.º 

(QUÓRUM CONSTITUTIVO DAS REUNIÕES) 

1. Para que o Conselho de Administração possa reunir é necessária a presença ou representação da maioria dos 

seus membros, considerando‐se presentes os administradores que participem na reunião por recurso a meios 

telemáticos. 
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2. Os membros do Conselho de Administração que não possam estar presentes numa reunião deverão justificar a 

respetiva falta junto do Presidente do Conselho de Administração ou de quem o substitua, sempre que possível 

com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas em relação à data marcada para a mesma reunião. 

3. Considera-se que um administrador falta definitivamente quando, sem justificação aceite pelo próprio Conselho 

de Administração, faltar a três reuniões de forma consecutiva ou a cinco reuniões de forma interpolada durante 

o mandato, implicando, nesse caso, a perda de mandato. 

4. Em caso de perda de mandato nos termos do número anterior ou por outras causas, ou de impedimento 

temporário justificado, o administrador é substituído nos termos legais aplicáveis. 

Artigo 12.º 

(FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DELIBERAÇÕES) 

1. As reuniões do Conselho de Administração são presididas pelo Presidente e nas respetivas faltas ou 

impedimentos pelo Vice-Presidente (caso tenha sido eleito) ou, na falta deste(s), pelo Administrador que for 

designado pelos restantes. 

2. As reuniões do Conselho de Administração podem realizar-se através de meios telemáticos, sendo assegurada 

a autenticidade das declarações, a segurança e a confidencialidade das intervenções e o registo do seu 

conteúdo. 

3. As deliberações do Conselho de Administração são validamente tomadas por maioria simples dos votos 

expressos, cabendo ao Presidente, ou a quem o substitua, o voto de qualidade. 

4. O Conselho de Administração pode deliberar por voto escrito, podendo a deliberação ser tomada mediante 

correspondência postal ou eletrónica ou através de plataforma eletrónica, devendo o sentido de voto de cada 

administrador ser transmitido em prazo razoável fixado pelo Presidente do Conselho de Administração em cada 

caso, de harmonia com a urgência e complexidade do assunto da deliberação. 

5. O administrador ou administradores que, presencialmente ou através de voto escrito, votam contra a proposta 

apresentada, devem emitir declaração justificativa do seu voto, a qual é registada no livro de atas do Conselho 

de Administração. 

6. Caso algum membro do Conselho de Administração esteja impedido de votar em virtude de um interesse em 

conflito com o da sociedade, deve informar com antecedência o Presidente. 

7. Caso seja o próprio Presidente do Conselho de Administração em situação de conflito de interesses, a 

comunicação deverá ser dirigida ao Vice‐Presidente ou ao Conselho como um todo. 

8. Considera‐se existir uma situação de conflito de interesses relativamente a um membro do Conselho de 

Administração nos casos, nomeadamente, de deliberação sobre: 

a) Liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria do administrador, quer nessa qualidade, quer 

em qualquer outra, e/ou de qualquer sociedade participada pelo mesmo ou na qual desempenhe qualquer 

cargo ou, ainda, de qualquer pessoa do seu agregado familiar ou familiar direto até ao segundo grau; 

b) Litígio, pretensão ou direito do “MC” ou de qualquer entidade do Grupo Montepio contra o administrador 

e vice‐versa, quer nessa qualidade ou em qualquer outra, e/ou contra qualquer sociedade participada 

pelo mesmo ou na qual desempenhe qualquer cargo ou, ainda, que envolva qualquer pessoa do seu 

agregado familiar ou familiar direto até ao segundo grau; 
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c) Destituição do administrador de qualquer cargo ou função desempenhada na estrutura do “MC” ou de 

qualquer entidade do Grupo Montepio; 

d) Qualquer relação, acordo ou contrato estabelecido ou a estabelecer entre o “MC” ou qualquer entidade do 

Grupo Montepio e o administrador, estranha aos respetivos estatutos, bem como com qualquer sociedade 

participada pelo mesmo ou na qual desempenhe qualquer cargo ou, ainda, com qualquer pessoa do seu 

agregado familiar ou familiar direto até ao segundo grau; ou 

e) Sempre que os demais administradores confirmem, por maioria simples, encontrarem‐se verificados os 

requisitos que consubstanciam uma situação de conflito de interesses. 

9. Podem assistir à totalidade ou parte das reuniões do Conselho de Administração quaisquer trabalhadores, 

consultores, peritos, ou membros de outros órgãos sociais ou convidados cuja presença seja justificada e desde 

que autorizados pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na falta ou impedimento deste, pelo Vice-

Presidente ou Administrador que presida à reunião, devendo ser dado conhecimento dessa autorização no início 

da reunião. 

10. O Presidente do Conselho de Administração ou, na falta ou impedimento deste, o Vice-Presidente ou o 

Administrador que presida à reunião, deve assegurar que quaisquer pessoas autorizadas a assistir às reuniões 

do Conselho de Administração assumem o compromisso de manter confidencialidade sobre as matérias 

abordadas nas reuniões em que estejam presentes, bem como sobre os factos e informações de que tomem 

conhecimento, nos mesmos termos exigidos aos membros do Conselho de Administração, conforme o disposto 

no artigo 14.º deste Regulamento. 

Artigo 13.º 

(DELEGAÇAO DA GESTÃO DOS NEGÓCIOS CORRENTES) 

1. Nos termos do artigo 17.º dos Estatutos, o Conselho de Administração poderá delegar a gestão dos negócios 

correntes do “MC” em dois ou mais administradores, que receberão o título de administradores-delegados, ou 

numa Comissão Executiva composta por um número ímpar de membros (mínimo de três) e definirá a sua 

composição e modo de funcionamento. 

2. A deliberação que proceda à delegação referida no número anterior deverá especificar o respetivo âmbito e os 

processos de tomada de decisão, seja no modelo de Comissão Executiva, seja no de administradores-

delegados. 

3. No modelo de administradores-delegados o Conselho de Administração poderá constituir Comités para 

assuntos específicos nos quais delegue competências de decisão. 

Artigo 14.º 

(ATAS) 

1. O Secretariado de Administração da Sociedade assiste às reuniões do Conselho de Administração e, em relação 

a cada uma delas, elabora uma minuta de ata que contenha as propostas apresentadas, as deliberações 

tomadas e as declarações de voto efetuadas por qualquer dos membros durante a reunião. 

2. A minuta da ata deverá ser enviada pelo Secretariado de Administração aos membros que tenham participado 

na reunião, para análise e introdução das alterações tidas por convenientes. 
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3. As atas devem ser formalmente aprovadas na reunião seguinte, salvo nos casos em que a urgência de alguma 

matéria reclame atuação distinta. 

4. As atas são lavradas em conformidade com as disposições legais aplicáveis e registadas em suporte documental 

físico no correspondente livro de atas e em suporte eletrónico próprio, devendo ser depositadas na área 

partilhada com o supervisor. 

Artigo 15.º 

(CONFIDENCIALIDADE) 

1. O conteúdo das reuniões do Conselho de Administração tem natureza confidencial, assim como toda a 

documentação relativa à sua preparação e realização. 

2.  O Conselho de Administração pode deliberar a divulgação, interna ou pública, do teor e dos documentos anexos a 

determinada reunião do Conselho de Administração, seja de forma parcial ou total. 

3.  Nas situações em que a divulgação seja imposta por disposição legal, por decisão de autoridade administrativa 

competente ou por decisão judicial transitada em julgado, o teor das reuniões bem como dos documentos 

anexos deixarão de ser confidenciais relativamente às entidades correspondentes. 

4. Os membros do Conselho de Administração não poderão usar informações e conhecimentos que advenham da 

sua relação de administração da “Sociedade” para prosseguir interesses ou fins diversos do interesse social da 

“Sociedade”. 

5. Cada membro do Conselho de Administração deve tomar as providências necessárias para manter a 

confidencialidade dos documentos e informações que receba ou a que aceda no âmbito ou por causa da sua 

função, incluindo na preparação e realização das reuniões do Conselho de Administração, mesmo após a 

cessação do respetivo mandato. 

Artigo 16.º 

(ALTERAÇÕES) 

A introdução de modificações ao presente Regulamento requer a sua aprovação por uma maioria de dois terços 

dos membros do Conselho de Administração. 

Artigo 17.º 

(VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA) 

Qualquer membro do Conselho de Administração que venha a ser eleito ou designado obriga-se a cumprir na 

íntegra o presente Regulamento durante todo o seu mandato. 


