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1. Introdução 

1.1. O Montepio Crédito, Instituição Financeira de Crédito, S.A. (doravante designado por “MC”), nos 
termos e para os efeitos: 

i. dos artigos 30.º a 33.ºA, 103.º e 199º do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras (adiante designado por “RGICSF”); 

ii. do Código das Sociedades Comerciais; 

iii. dos regulamentos e normas de âmbito europeu aplicáveis; 

iv. das orientações sobre a governo interno das instituições e sobre a avaliação da 
adequação dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e de quem 
desempenha funções essenciais, emanadas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA); 

v. do guia do Banco Central Europeu, de dezembro de 2021, destinado para as avaliações 

da adequação e idoneidade; 

vi. da Instrução n.º 23/2018 do Banco de Portugal; 

vii. do Aviso n.º 3/2020, do Banco de Portugal; 

viii. da política de seleção e avaliação da adequação dos membros do órgão de 
administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais do Banco Montepio, 

adota a presente Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros dos Órgãos de 

Administração e de Fiscalização e dos Titulares de Funções Essenciais (adiante apenas designada 
por “Política”). 

1.2. A presente Política estabelece:  

i. os princípios e objetivos que lhe estão subjacentes; 

ii. os responsáveis pela avaliação da adequação; 

iii. os requisitos de adequação; 

iv. os procedimentos de avaliação da adequação à luz dos requisitos de adequação 

legalmente estabelecidos; 

v. as regras sobre prevenção, comunicação e sanação de situações de conflitos de 
interesses; 

vi. os meios de formação profissional disponibilizados pelo Montepio Crédito. 

2. Âmbito de aplicação 

2.1.  A presente Política abrange:  

i. Membros dos órgãos de administração e de fiscalização (doravante designados por 

“MOAF”); 

ii. Titulares de Funções Essenciais (doravante designados por “TFE”), tal como definidos 
nos termos dos parágrafos seguintes. 

2.2. São considerados TFE os responsáveis que, não sendo membros do Conselho de Administração, 
são titulares de cargos que, pelas funções exercidas, lhes confiram uma influência significativa 
na gestão da instituição, definindo-se para efeitos da presente Política os seguintes: 

i. Diretor de Auditoria e Inspeção (função de auditoria interna); 

ii. Diretor de Compliance (função de conformidade); 

iii. Diretor de Risco (função de gestão de riscos); 

iv. Diretor de Análise de Crédito; 
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3. Princípios e objetivos  

3.1. O processo de seleção e avaliação da adequação de candidatos a integrar o Conselho de 
Administração, quer sejam administradores com funções executivas ou administradores com 
funções não executivas, deve assegurar o cumprimento da legislação aplicável e rege-se pelos 

seguintes princípios: 

i. Proporcionalidade, considerando, entre outros fatores, a natureza, a dimensão e a 
complexidade da atividade do Montepio Crédito, bem como as exigências e 
responsabilidades associadas às funções concretas a desempenhar, pelo que o nível e 
a natureza da experiência exigidos, a cada um dos membros do órgão de 
administração, podem ser diferentes consoante exerçam funções de gestão ou de 
fiscalização;  

ii. Excelência, procurando a pré-seleção de pessoas com as melhores características 
pessoais, talento e atitudes profissionais e éticas adequadas face aos perfis 
previamente definidos para os diferentes cargos a ocupar; 

iii. Pluralidade e comparabilidade, utilizando os procedimentos que assegurem que há 
mais do que um candidato para cada lugar e que os seus méritos são avaliados em 
termos absolutos e em termos relativos;  

iv. Não discriminação, assegurando que os candidatos não são discriminados em razão do 
nascimento, raça, género, religião, opinião, cor, origem étnica ou social, riqueza, 
deficiência, idade, orientação sexual ou qualquer outra circunstância pessoal ou social 
ou condição distinta do cumprimento dos requisitos de competência e capacidade 
exigíveis para o exercício do cargo;  

v. Diversidade, procurando que na composição final do órgão estejam representados 
indivíduos de ambos os sexos, sendo que o género de menor representatividade não 

pode ter uma quota inferior a 20%; 

3.2. O processo de seleção e avaliação da adequação de candidatos a integrar o Conselho Fiscal, segue 
os mesmos princípios do parágrafo 3.1.. 

3.3. O processo de seleção e avaliação da adequação de candidatos à nomeação dos TFE, segue os 

mesmos princípios do parágrafo 3.1., com as necessárias adaptações. 

3.4. A presente Política pretende assegurar que: 

i. Os MOAF dispõem dos requisitos necessários para uma gestão sã e prudente do 

Montepio Crédito, contribuindo para o bom funcionamento do sistema financeiro e para 
a satisfação das legítimas expectativas das diversas partes interessadas, 
nomeadamente dos clientes, credores, órgãos de supervisão, acionistas, 
trabalhadores, estado e outras entidades.  

ii. Os titulares de funções consideradas essenciais, enquanto colaboradores cujas 
atividades têm um impacto significativo no perfil de risco da instituição, dispõem dos 

requisitos necessários de controlo para que seja efetuada uma gestão sã e prudente 
do Montepio Crédito, ao reforçar os mecanismos de governo interno existentes e, por 
essa via, contribuir para uma redução ou mitigação dos riscos inerentes à atividade.  

3.5. A avaliação da adequação dos MOAF e dos TFE visa garantir, a todo o tempo, a observação dos 
requisitos de idoneidade, qualificação profissional, independência e disponibilidade necessários 

à execução das suas funções, encontrando-se, para isso, alinhada com as Orientações da ESMA 
e da EBA EBA/GL/2021/06, de 2 de julho de 2021, sobre a avaliação da adequação dos membros 

do órgão de administração e dos titulares de funções essenciais. 

3.6. Deve ser promovida uma composição diversificada dos órgãos sociais que assegure um vasto 
leque de qualidades e competências no seu seio, com vista a obter uma variedade de perspetivas 
e experiências e a favorecer a independência das opiniões, uma discussão construtiva e a solidez 
das decisões tomadas por esses órgãos. Na concretização deste requisito da diversidade, devem 
se considerados, designadamente, as habilitações académicas e a experiência profissional, o 
género, a idade e a origem geográfica e cultural, devendo ainda ser tomada em conta a Política 

de Diversidade e Inclusão em vigor no grupo Banco Montepio. 

3.7. A avaliação da adequação terá em conta as caraterísticas individuais dos membros dos órgãos 
colegiais, bem como a avaliação coletiva do funcionamento desses órgãos enquanto entidades 
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colegiais, designadamente quanto à disponibilidade do conjunto dos seus membros, bem como 
sobre o cumprimento dos objetivos fixados para número de pessoas do género sub‐representado. 

3.8. Na composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, considerados globalmente, 
deve ser assegurado, o cumprimento de objetivo não inferior a 33% para a representação do 

género sub-representado. No âmbito da avaliação anual da adequação dos órgãos de 
administração e de fiscalização, deve ser avaliada e ficar documentada a conformidade com o 
objetivo estabelecido, bem como, em caso de incumprimento, devem ficar documentados os 
motivos, as medidas a tomar e os prazos definidos para o seu cumprimento. 

3.9. Na mesma linha apontada para os MOAF, é também fixado um objetivo não inferior a 33% do 
género sub-representado, a aplicar aos TFE. 

3.10. Na verificação dos potenciais conflitos de interesse, tem que se assegurar que o sujeito avaliado 

verifica o requisito da independência atendendo às fontes de conflito de interesses estabelecidos 
na Política de Conflitos de Interesses, no Código de Conduta ou resultante de qualquer outra 
circunstância que o possa sujeitar a pressões ou influências indevidas. 

3.11. Na avaliação da adequação deve analisar-se não só as características individuais dos membros 
dos MOAF, assim como a salvaguarda de condições subjacentes ao funcionamento adequado dos 
órgãos, designadamente a diversidade de qualificações, amplitude de competências, 
experiências e vivências, o equilíbrio de género, bem como a disponibilidade do conjunto dos 

membros para funcionarem e se integrarem como equipa. 

4. Responsáveis pela adequação da avaliação 

4.1. Compete à instituição, conforme o estabelecido no art.º 30.º-A do RGICSF e no art.º 5.º do Aviso 
3/2020, do Banco de Portugal, em primeira linha, verificar que os membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização possuem os requisitos de adequação necessários para o exercício 
das respetivas funções, pelo que: 

i. Cada um dos órgãos deve identificar e avaliar as suas necessidades globais e 
específicas, tendo em consideração as funções individuais que vão ser 
desempenhadas, as quais devem ser devidamente descritas, seja por via da 

distribuição de pelouros executivos, seja por via da fiscalização (n.ºs 1 a 3 do art.º 5.º 
do Aviso 3/2020); 

ii. O órgão de administração, em articulação com o órgão de fiscalização, procede à 
identificação, seleção e avaliação dos potenciais candidatos (alínea b) do n.º 4 do art.º 

5.º do aviso 3/2020); 

iii. O processo de avaliação individual é delegado na CRNA, caso esteja constituída, ou, 
não estando, no Conselho Fiscal; 

iv. Cada um dos órgãos é responsável por proceder, ab initio e ao longo de todo o 
mandato, à avaliação coletiva, verificando se o conjunto dos membros tem as 
competências suficientes para o seu funcionamento integral e adequado; 

v. Caso se verifique desadequação do número de membros do órgão, como um todo, ou 

de algum dos membros, em particular, compete ao órgão de administração proceder 
em conformidade com os pontos ii. e iii. e solicitar, ao Presidente da Mesa da 
Assembleia, a realização de uma assembleia geral para resolução da insuficiência; 

vi. No caso de impedimento definitivo de algum dos membros do órgão de administração, 
o mesmo pode proceder, de acordo com o código das sociedades comerciais e dos 
estatutos, à cooptação de novo membro, depois de cumpridos o estabelecido nos 

pontos ii. e iii.; 

vii. O processo de identificação de potenciais candidatos deve utilizar, primordialmente, a 
lista de candidatos que tenha sido constituída no âmbito da Política de Sucessão. 

4.2. Compete à instituição, conforme o estabelecido no art.º 33.º-A do RGICSF e no art.º 5.º do Aviso 
3/2020, do Banco de Portugal, verificar os cargos cujos titulares exerçam funções que lhes 
confiram influência significativa na gestão, pelo que: 
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i. O órgão de administração deve aprovar a estrutura orgânica da instituição onde se 
identifique quais as áreas de influência significativa na gestão (designadas por funções 
essenciais), descrevendo as competências de cada uma; 

ii. As funções de compliance, auditoria, controlo e gestão de riscos são funções 

essenciais, podendo existir outras;  

iii. O órgão de administração, em articulação com o órgão de fiscalização, procede à 
identificação, seleção e avaliação dos potenciais candidatos para as funções 
identificadas, sempre que ocorram necessidades de colmatar eventuais faltas, 
provocadas por impedimento definitivo ou por inadequação no exercício das funções; 

iv. O processo de avaliação inicial individual de qualquer candidato é delegado na CRNA, 
caso esteja constituída, ou, não estando, no órgão de fiscalização; 

v. Compete ao órgão de administração proceder à avaliação, pelo menos com 
periodicidade anual, dos titulares de funções essenciais e do funcionamento global de 
cada uma das funções essenciais, devendo sujeitá-la a parecer do órgão de 

fiscalização; 

vi. Caso se identifique situações de inadequação no exercício de qualquer das funções 
essenciais, o processo de substituição, embora sendo da competência do órgão de 

administração, só poderá iniciar-se depois de ter sido emitido parecer favorável pelo 
órgão de fiscalização;  

vii. O processo de identificação de potenciais candidatos deve utilizar, primordialmente, a 
lista de candidatos que tenha sido constituída no âmbito da Política de Sucessão. 

5. Requisitos de adequação 

5.1. Individuais 

5.1.1. Membros dos órgãos de administração e de fiscalização 

5.1.1.1. Idoneidade 

5.1.1.1.1. A pessoa avaliada deverá cumprir, em todo o momento, as condições de idoneidade 

profissional e pessoal adequadas para o exercício da sua atividade, nos termos previstos 
no artigo 30.º-D do RGICSF. 

5.1.1.1.2. A apreciação da idoneidade é efetuada com base em critérios de natureza objetiva, 
recorrendo a dados facultados pelo avaliado e/ou por entidades externas e tomando por 
base, tanto quanto possível, informação completa sobre as funções exercidas no passado, 
o contexto em que as decisões tenham sido tomadas e, também, sobre as características 
comportamentais mais relevantes. 

5.1.1.1.3. A pessoa avaliada será considerada idónea, caso não existam provas que sugiram o 
contrário nem motivos e/ou circunstâncias que suscitem dúvidas razoáveis, tendo em 
consideração, designadamente, as circunstâncias e situações descritas nos números 3 a 6 
do artigo 30º-D do RGICSF, incluindo qualquer condenação ou acusação em matéria de 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 

5.1.1.2. Qualificação profissional 

5.1.1.2.1. A pessoa avaliada deverá demonstrar que possui as competências e qualificações 
necessárias ao cabal exercício das funções para que está indigitado, adquiridas, 
designadamente, através de habilitação académica ou de formação técnica especializada 
e complementadas por experiência profissional que estejam em consonância com as 
características, a complexidade e os riscos da atividade do Montepio Crédito. 



                                                      POLÍTICA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

APROVAÇÃO – ACCIONISTA (30-01-2023)                                                                                                   Pág. 6 de 14  

5.1.1.2.2. A formação e a experiência prévias devem ser suficientes para permitir ao avaliado 
compreender o funcionamento e a atividade do Montepio Crédito, avaliar os riscos a que 
o mesmo se encontra exposto e analisar criticamente as decisões tomadas. 

5.1.1.2.3. Os membros dos órgãos de administração, que não exerçam funções executivas, e de 

fiscalização devem possuir as competências e qualificações que lhes permitam fiscalizar e 
avaliar, criticamente, as decisões tomadas pelos membros do órgão de administração com 
funções executivas. 

5.1.1.2.4. Na avaliação da experiência de um membro do órgão de administração merecerá especial 
atenção, designadamente, a experiência e o conhecimento teórico e prático em matéria 
de:  

i. Mercados de produtos e serviços financeiros; 

ii. Enquadramento legal em geral e regimes e requisitos regulamentares aplicados no 
setor; 

iii. Planeamento estratégico, através da compreensão da estratégia comercial e/ou do 
plano de negócios de uma instituição de crédito, da gestão e adequação de recursos, 
bem como a forma de o realizar sustentadamente; 

iv. Gestão dos riscos associados à atividade da instituição, ao setor financeiro e às 

responsabilidades individuais e do órgão advenientes do exercício de funções 
(identificação, análise, avaliação, monitorização, controlo e mitigação), 
especificando-se, com particular relevância, os riscos e fatores de riscos ambientais, 
de governação, sociais, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

v. Avaliação da eficácia dos mecanismos de controlo interno e da estrutura de 
governação e de fiscalização; 

vi. Interpretação crítica da informação financeira, com capacidade de formular 
questões‐chave e de estabelecer controlos e medidas apropriadas; 

vii. Gestão de equipa e liderança; 

Condução de temáticas complexas. 

5.1.1.2.5. Em particular, o membro do Conselho de Administração identificado como responsável pela 
aplicação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas sobre a prevenção 
de utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo deve possuir bons conhecimentos e competências e 

experiência relevantes no que se refere à identificação e avaliação dos riscos de 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como às políticas, 
controlos e procedimentos em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, devendo ainda ter uma boa compreensão da medida em que 
o modelo de negócio do Montepio Crédito se encontra exposto a tais riscos. 

5.1.1.2.6. Os membros do órgão de administração devem, igualmente, possuir experiência prática e 
profissional suficientes, baseada no exercício de cargos anteriores que os habilitem à 

assunção de um cargo de gestão, devendo ter-se especial atenção para: 

i. O tempo de serviço global e de exercício de funções de gestão; 

ii. A natureza e a complexidade da atividade da empresa (ou das áreas) onde o cargo 
foi exercido, incluindo a sua estrutura organizacional; 

iii. O âmbito de competências, poderes de decisão e responsabilidades 
delegadas/atribuídas; 

iv. Os conhecimentos técnicos adquiridos, no exercício do cargo ou através de formação 
específica, sobre a atividade de uma instituição de crédito e a compreensão dos 
riscos a que está exposta. 
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5.1.1.2.7. Tendo em consideração a responsabilidade solidária e coletiva dos membros do órgão de 
administração, os mesmos devem ter uma compreensão adequada das diversas áreas da 
instituição incluindo aquelas em que não sejam, direta ou individualmente, responsáveis. 

5.1.1.2.8. A CRNA (ou, na sua falta, o Conselho Fiscal) tem a competência para sugerir ações de 

formação específicas sempre que considere oportuno e necessário, mesmo quando 
entenda que a pessoa em causa possui a experiência necessária ao exercício do cargo. 

5.1.1.3. Independência 

5.1.1.3.1. O requisito de independência tem em vista prevenir o risco de sujeição dos membros dos 
órgãos de administração e de fiscalização à influência indevida de outras pessoas ou 
entidades, promovendo condições que permitam o exercício das suas funções com isenção. 

5.1.1.3.2. Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização têm de ser independentes entre 

si mesmos, entre si e os respetivos órgãos e entre si e a instituição, não podendo existir 

relações contratuais ou hierárquicas estabelecidas, mesmo de cariz informal. 

5.1.1.3.3. Na avaliação da independência são tomadas em consideração todas as situações suscetíveis 
de afetar a independência da pessoa em causa, nomeadamente: 

i. Cargos atuais ou exercidos no Montepio Crédito, em qualquer empresa do grupo 
económico em que o Montepio Crédito se insira ou em qualquer outra instituição de 

crédito;  

ii. Relações de parentesco ou análogas; 

iii. Relações profissionais ou de natureza económica mantidas com qualquer dos 
membros dos órgãos de administração ou de fiscalização do Montepio Crédito ou do 
Banco Montepio, com pessoas a desempenhar funções essenciais em qualquer 
dessas instituições e, também, com os auditores externos independentes 
contratados para a certificação de contas; 

iv. Processos judiciais existentes que envolvam o Montepio Crédito ou contra qualquer 

outra empresa do grupo; 

v. Exercício, por si ou por pessoas com quem mantenha relação pessoal estreita, ao 
mesmo tempo, de cargo de gestão ou de primeira linha de reporte no Montepio 
Crédito, no Banco Montepio ou em qualquer instituição concorrente; 

vi. Relação comercial significativa existente com o Montepio Crédito, com o Banco 
Montepio ou com qualquer instituição concorrente; 

vii. Existência, extensiva a pessoas com quem tenha uma relação pessoal estreita, de 
interesse ou obrigação de cariz financeiro com dimensão considerável (tais como, a 
título de exemplo, investimentos ou empréstimos) perante o Montepio Crédito ou 
qualquer outra empresa do grupo, clientes, fornecedores, pontos de venda, 
intermediários de crédito, concorrentes ou outros stakeholders; 

viii. Exercício de cargo de influência política elevada, extensível a pessoa com quem 

tenha uma relação pessoal estreita.  

5.1.1.3.4. Neste contexto, devem ser utilizados os critérios constantes do parágrafo 89 das linhas de 
orientações emanadas pela EBA (EBA/GL/2021/06). 

5.1.1.3.5. A existência de um conflito de interesses não significa necessariamente que a pessoa em 
causa não possa ser considerada adequada para o exercício da função, exceto se, o conflito 
de interesses, representar um risco significativo e se não for possível evitá-lo, mitigá-lo 
ou geri-lo nos termos definidos na Política de Conflitos de Interesses do Montepio Crédito, 

e, também, se não for possível assegurar: 

i. Que os interesses de todos os stakeholders, incluindo os dos acionistas minoritários, 
são adequadamente tomados em consideração nas discussões e processos de 
tomada de decisão ao nível da administração; 



                                                      POLÍTICA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

APROVAÇÃO – ACCIONISTA (30-01-2023)                                                                                                   Pág. 8 de 14  

ii. A mitigação de possíveis situações de domínio individual por parte de qualquer dos 
membros dos órgãos de administração ou de fiscalização; 

iii. A mitigação e gestão adequada de conflitos de interesses entre o Montepio Crédito 
e o Banco Montepio ou qualquer uma das empresas do perímetro de consolidação e, 

também, com outras entidades externas interessadas, incluindo clientes, 
fornecedores, pontos de venda, intermediários de crédito, entre outros. 

5.1.1.4. Disponibilidade 

5.1.1.4.1. Os membros executivos do Conselho de Administração e os titulares de funções essenciais 
do Montepio Crédito exercem a função em tempo inteiro e em regime de exclusividade, 
observando-se o disposto no 5.1.1.4.4. 

5.1.1.4.2. Entende-se por tempo inteiro a disponibilidade para, no caso dos membros executivos do 

órgão de administração, o exercício, a qualquer momento, das funções de administração 
adequadas sempre que a instituição delas necessite. 

5.1.1.4.3. Entende-se por regime de exclusividade a renúncia ao exercício de outras atividades ou 
funções de natureza profissional remuneradas, públicas ou privadas, e exercidas com 
caráter regular ou não, excetuando-se a atividade académica. 

5.1.1.4.4. O regime de exclusividade não se aplica quando esteja em causa o exercício de funções 

em órgão de administração ou de fiscalização em outras entidades que estejam incluídas 
no mesmo perímetro de supervisão em base consolidada do Banco Montepio ou em que o 
Banco Montepio detenha uma participação qualificada. 

5.1.1.4.5. A disponibilidade exigida abrange, ainda, a capacidade de os membros dos órgãos de 
administração e fiscalização desempenharem a suas funções em períodos de aumento 
significativo de atividade, nomeadamente durante processos de restruturação, situações 
de crise ou em virtude de dificuldades significativas numa ou mais das  operações da 

Instituição, tendo em conta que, nesses períodos, pode ser necessário consagrar mais 
tempo à atividade do que em períodos normais. 

5.1.1.4.6. Ao ser avaliada a disponibilidade de um membro dos órgãos de administração e de 
fiscalização, devem ser tomadas em consideração todas as situações relevantes para o 
efeito, em particular:  

i. O número de cargos de administração ou de fiscalização em empresas financeiras e 
não financeiras exercidos simultaneamente por esse membro, tendo em conta 

possíveis sinergias quando tais cargos sejam exercidos no mesmo grupo;  

ii. A dimensão, a natureza, o âmbito e a complexidade das atividades da entidade em 
que o membro exerça um cargo de administração ou de fiscalização; 

iii. Os cargos de administração ou de fiscalização exercidos simultaneamente por esse 
membro em organizações que não prossigam objetivos predominantemente 
comerciais;  

iv. A natureza do cargo específico e as responsabilidades do membro, designadamente 
de presidente do conselho de administração, de presidente da comissão executiva 

(se constituída), de presidente conselho fiscal e de presidente de eventuais 
comissões constituídas. 

5.1.1.4.7. Na apreciação do requisito da disponibilidade (acumulação) serão ainda consideradas as 
possíveis situações de incompatibilidade, nos termos previstos no Código das Sociedades 
Comerciais. 

5.1.1.4.8. Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização devem ser informados do tempo 
que se prevê seja necessário consagrar ao exercício das suas funções. 

5.1.2. Titulares de funções essenciais 
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5.1.2.1. Na avaliação da adequação dos titulares de funções essenciais será exigido o preenchimento 
dos requisitos de idoneidade (art.º 30º-D do RGICSF), qualificação profissional (art.º 31.º 
do RGICSF) e disponibilidade (art.º 33.º-A do RGICSF), de acordo com os critérios 
estabelecidos na presente Política (pontos 5.1.1.1., 5.1.1.2. e 5.1.1.4.), com as devidas 

adaptações. 

5.1.2.2. Considerando que os titulares de funções essenciais podem ser trabalhadores da instituição 
aos quais é exigido o cumprimento de um conjunto de deveres estabelecidos no código do 
trabalho o requisito de independência (art.º 31.º-A do RGICSF) terá de ser verificado quanto 
à independência de espírito do candidato e complementado pela independência funcional 
garantida pelo regulamento da função respetiva. 

5.1.2.3. Para efeitos do requisito da disponibilidade, entende-se o conceito de tempo inteiro o 

cumprimento do horário estabelecido no contrato de trabalho e, também, no caso de 
necessidades extraordinárias e excecionais, as previstas no ACT e no código de trabalho. 

5.2. Do coletivo dos órgãos de administração e de fiscalização 

5.2.1. Na avaliação da adequação coletiva dos órgãos de administração e de fiscalização deverá 
verificar-se se a composição de cada um deles reúne membros com as competências e a 
diversidade de qualificações profissionais necessárias e adequadas, bem como a 
disponibilidade suficiente para o cumprimento integral das respetivas funções legais e 
estatutárias. 

5.2.2. O órgão de administração deve integrar membros com conhecimento, competências e 
experiência relacionadas com a atividade do setor financeiro e relevantes para o cabal 
exercício das funções necessárias à gestão de instituições de crédito. 

5.2.3. O órgão de fiscalização deve integrar membros com conhecimento, competências e experiência 
relacionadas com informação financeira e contabilística, organização e riscos do setor 
financeiro que os habilite ao cabal exercício das funções de controlo da instituição. 

5.2.4. Compete à CRNA ou, na sua ausência, aos membros do Conselho Fiscal e aos membros não 

executivos do Conselho de Administração, após ser garantido um número plural de elementos, 
emitir relatório sobre a avaliação coletiva dos órgãos, nos termos da matriz que constitui o 
anexo II da Instrução do BdP n.º 23/2018. 

5.2.5. Para efeitos do cumprimento do parágrafo anterior, a CRNA deve solicitar aos órgãos de 
administração e de fiscalização que avalie se os membros a eleger, no seu conjunto, são 
suficientes e capazes para cobrirem todas as matérias que incumbem a cada um desses 
órgãos.  

6. Procedimentos da avaliação da adequação 

6.1. Avaliação inicial ou de recondução de mandato e procedimentos de autorização  

6.1.1. A avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização considera 
os critérios da idoneidade, da qualificação e experiência profissionais, da independência e da 
disponibilidade. 

6.1.2. A avaliação da adequação dos titulares de funções essenciais considera os critérios da 

idoneidade, da qualificação e experiência profissionais, da independência e da disponibilidade. 

6.1.3. Na avaliação destes requisitos, o processo segue as regras constantes nas Orientações sobre a 
avaliação da adequação dos membros do órgão de administração e de titulares de funções 
essenciais (EBA/GL/2021/06). 
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6.1.4. O processo da avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização e dos titulares de funções essenciais inicia‐se com um processo de autoavaliação 

que visa garantir que a pessoa avaliada reúne os requisitos necessários à execução da sua 
função.    

6.1.5. Em complemento ao cumprimento dos requisitos legais, é particularmente valorizado que o 
avaliado possua elevados princípios éticos, valores e comportamentos compatíveis com os 
padrões exigidos às instituições financeiras (designadamente de diligência, neutralidade, 
lealdade, discrição e respeito consciencioso dos interesses confiados), uma cultura de risco 
adequada e prudente, bem como capacidade para exercer um juízo crítico ponderado, 
construtivo e independente sobre as matérias de competência do órgão que vai integrar. 

6.1.6. As pessoas a designar para os órgãos de administração e de fiscalização ou como titular de 

função essencial devem apresentar ao Montepio Crédito, previamente à sua designação, nos 
termos do nº 3 do artigo 30º-A e do artigo 33º-A do RGICSF, uma declaração escrita com todas 
as informações relevantes e necessárias para a avaliação da sua adequação, incluindo as que 

forem exigidas no âmbito do processo de autorização do Banco de Portugal, caso esta 
autorização seja necessária. 

6.1.7. O processo de avaliação da adequação é conduzido pela CRNA ou, na sua ausência, pelo 
Conselho Fiscal que será, também, responsável pelas formalidades de pedido de autorização 

(prévia, ou não) para o exercício de funções nos órgãos de administração e de fiscalização. 

6.1.8. No final do processo de avaliação da adequação, a CRNA ou, na sua ausência, o Conselho Fiscal 
formaliza um relatório de avaliação individual e coletiva, conforme previsto no nº7 do artigo 
30º-A do RGICSF, para efeitos de instrução do requerimento de autorização dirigido ao Banco 
de Portugal nos termos do nº9 desse preceito. 

6.1.9. O processo de avaliação dos titulares de funções essenciais é conduzido pela CRNA ou, na sua 

ausência, pelo Conselho Fiscal que facultará ao Conselho de Administração os correspondentes 
relatórios individuais de avaliação a quem incumbirá aprovar a nomeação dos candidatos para 
as respetivas funções e proceder ao pedido de registo e de autorização junto do Banco de 

Portugal, conforme previsto no art.º 18.º do Aviso 3/2020, nos casos dos titulares das funções 
de auditoria interna, de conformidade e de gestão de riscos. 

6.1.10. A avaliação da adequação deve ser assegurada pela instituição:  

i. previamente à nomeação;  

ii. no contexto de reavaliação determinada por alterações ou factos supervenientes; 

iii. periodicamente, pelo menos uma vez por ano. 

6.1.11. A CRNA ou, na sua ausência, o Conselho Fiscal tem acesso a toda a informação necessária 
para o exercício das suas funções e pode envolver, sempre que o achar necessário, as funções 
de controlo interno e outras funções internas relevantes nas matérias abrangidas pela 
presente Política. 

6.2. Avaliação anual e divulgação 

6.2.1. Dos órgãos de administração e de fiscalização 

6.2.1.1. A avaliação da adequação dos órgãos de administração e de fiscalização deve ser assegurada 
pela instituição com uma periodicidade mínima anual e apresentada na assembleia geral de 
prestação de contas da instituição, conforme o previsto na alínea c), do n.º 1, do art.º 376.º 
do Código da Sociedades Comerciais. 

6.2.1.2. É da competência da CRNA ou, na sua ausência, aos membros do Conselho Fiscal e aos 

membros não executivos do Conselho de Administração, após ser garantido um número plural 
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de elementos, proceder ao processo de avaliação anual dos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização e do funcionamento global de cada um desses órgãos. 

6.2.1.3. O resultado da avaliação anual da adequação dos membros dos órgãos de administração e 
de fiscalização, de acordo com o parágrafo anterior, será comunicado a cada um dos órgãos, 

a cada um dos membros, quanto à avaliação individual de cada um deles, e ao regulador, se 
necessário, oportuno ou solicitado. 

6.2.1.4. Caso a avaliação da adequação individual de qualquer membro em funções concluir que, o 
mesmo, não reúne os requisitos exigidos para o desempenho do cargo, a CRNA ou, na sua 
ausência, o Conselho Fiscal recomendará, em função da debilidade encontrada, a sanação da 
falta de requisitos, a suspensão de funções ou a destituição.  

6.2.1.5. Caso a recomendação de sanação de adequação seja a destituição, o órgão de administração 

deverá iniciar, em conjugação com o órgão de fiscalização, um processo de substituição do 
membro em causa, aplicando o previsto no ponto 4.1. desta Política. 

6.2.2. Dos titulares de funções essenciais 

6.2.2.1. Compete ao Conselho de Administração proceder ao processo de avaliação anual dos titulares 
de funções essenciais, de acordo com o modelo que estiver em vigor na instituição, elaborar 
e aprovar um relatório individual, o qual submeterá a parecer da CRNA, se estiver constituída, 

e do Conselho Fiscal, de acordo com o n.º 7 do art.º 14.º do Aviso 3/2020. 

6.2.2.2. Para emissão dos pareceres previstos no parágrafo 6.2.2.1., a CRNA, se estiver constituída, 
e o Conselho Fiscal, poderão solicitar ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, ou a 
quaisquer outros órgãos, as informações de apoio que considerem necessárias para o efeito.  

6.2.2.3. Caso os pareceres emitidos no âmbito do parágrafo 6.2.2.1. sejam discordantes da avaliação 
efetuada, o Conselho de Administração terá de proceder à revisão da avaliação que estiver 
em causa, tomando em consideração os aspetos referidos pela CRNA, se estiver constituída, 

e pelo Conselho Fiscal.  

6.2.2.4. A decisão final sobre o processo de reavaliação é da competência do Conselho de 
Administração que terá de aprovar novo relatório e dar devido conhecimento à CRNA, se 
estiver constituída, e ao Conselho Fiscal.  

6.2.2.5. Caso a avaliação conclua pela não adequação de um titular de funções essenciais, o Conselho 
de Administração terá de avaliar, em primeira linha, quais os meios necessários (incluindo 
formação específica) que deve disponibilizar para sanação da falta. 

6.2.2.6. Caso a não adequação não seja suprida por recurso à disponibilização de meios, o Conselho 
de Administração deve iniciar um processo de substituição do titular de acordo com o n.º 4, 
do art.º 17.º, do Aviso 3/2020, aplicando, adicionalmente, o previsto no ponto 4.2. desta 
Política. 

6.2.2.7. O processo de substituição de titular de funções essenciais, prevista no parágrafo anterior, 
carece de comunicação prévia ao Comité de Riscos do Banco Montepio, de acordo com o n.º 

8, do art.º 52.º, do Aviso 3/2020.  

7. Procedimentos de eleição ou de substituição de membro dos órgãos de administração ou 
de fiscalização 

7.1. Eleição dos órgãos de administração e de fiscalização 

 
7.1.1. Compete aos acionistas, em reunião de assembleia geral da instituição aprovar a nomeação e 

eleger os membros dos órgãos de administração e de fiscalização. 
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7.1.2. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, conjuntamente com os acionistas (ou 
representantes) identificar os candidatos que deverão ser avaliados para incorporarem o órgão 
de administração. 

7.1.3. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal, conjuntamente com os acionistas (ou 

representantes) identificar os candidatos que deverão ser avaliados para incorporarem o órgão 
de fiscalização. 

7.1.4. Compete à CRNA, ou na sua ausência, aos membros do Conselho Fiscal e aos membros não 
executivos do Conselho de Administração, após ser garantido um número plural de elementos, 
proceder à avaliação individual dos candidatos e coletiva de cada um dos órgãos, de acordo 
com as regras estabelecidas na presente Política. 

7.1.5. Compete à CRNA, ou na sua ausência, ao Conselho Fiscal, elaborar os processos individuais de 

avaliação e emissão de relatório sobre a adequação de cada um dos órgãos, disponibilizando-
os ao Conselho de Administração. 

7.1.6. No caso da avaliação de adequação individual dos candidatos e dos órgãos tenha sido submetida 
pela CRNA ou, na sua ausência, pelo Conselho Fiscal a autorização prévia do Banco de Portugal, 
a conclusão sobre a adequação emitida pelo supervisor deve ser disponibilizada ao Conselho de 
Administração. 

7.1.7. Compete ao Conselho de Administração solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a 
realização de assembleia geral de acionistas para se proceder à eleição dos órgãos sociais, 
cumprindo o preceito do n.º 1 do art.º 375.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). 
Preferencialmente a assembleia geral eleitoral deve coincidir com a assembleia geral anual 
(art.º 376.º do CSC) devendo, nesse caso, o Conselho de Administração solicitar ao Presidente 
da Mesa a inclusão desse ponto na agenda de trabalhos. 

7.1.8. Compete ao Conselho de Administração facultar ao Presidente da Mesa da Assembleia, aquando 

da solicitação da realização da reunião, toda a informação relevante sobre o processo de 
avaliação dos candidatos e dos órgãos. 

7.1.9. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocar à disposição dos acionistas toda 
a informação relevante ao processo eleitoral. 

7.1.10. Caso a assembleia geral proceda à eleição de candidatos sem processo de avaliação ou sem 
autorização prévia do Banco de Portugal, os mesmos só entrarão em funções depois de 
concluído o processo de avaliação efetuado nos termos da presente Política e/ou obtenção de 

autorização por parte do supervisor. 

7.2. Substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscalização 

7.2.1. A falta definitiva de um membro do órgão de administração deve ser suprida de forma a que o 
órgão mantenha a sua capacidade de gestão e de adequação pelo que deve ser substituído nos 
termos do n.º 3, do art.º 395.º do CSC, podendo, de acordo com a alínea k) do art.º 16.º dos 
estatutos, ser efetuada por cooptação. 

7.2.2. O processo de substituição de membro do órgão de administração implica que o candidato seja 
avaliado nos termos da presente Política e sujeito a autorização prévia do Banco de Portugal. 

7.2.3. Caso a substituição tenha sido efetuada por cooptação, a decisão do Conselho de Administração 
terá de ser ratificada pelos acionistas na assembleia geral anual. 

7.2.4. A falta definitiva de um membro do órgão de fiscalização é suprida por recurso aos membros 
suplentes, pela sua ordem, que se manterão em funções até à realização da assembleia geral 
anual que confirmará a sua permanência em funções até ao final do mandato ou a sua 
substituição. 
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7.2.5. O processo de substituição de membro do órgão de fiscalização, caso não seja suplente, implica 
que o candidato seja avaliado nos termos da presente Política e sujeito a autorização prévia do 
Banco de Portugal. 

8. Regras sobre a prevenção, comunicação e sanação de situações de conflitos de 
interesses 

8.1. Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como os titulares de funções 

essenciais, devem evitar qualquer situação suscetível de originar conflitos de interesses.  

8.2. Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como os titulares de funções 
essenciais, devem comunicar à CRNA ou, na sua ausência, ao Conselho Fiscal o exercício de 
qualquer atividade exterior às funções desempenhadas no Montepio Crédito ou no Banco 
Montepio, de forma a possibilitar a verificação de eventuais situações de conflitos de interesses 
ou de incompatibilidades. 

8.3. A CRNA ou, na sua ausência, o Conselho Fiscal, caso tenha recebido comunicação nos termos do 

parágrafo anterior ou tenha conhecimento de alguma situação potencial de conflito de interesse 
solicita parecer à Direção de Compliance que produzirá o competente relatório tendo por base 
os termos definidos na Política de Conflitos de Interesses do Montepio Crédito.  

8.4. Quaisquer situações de conflitos de interesses serão tratadas ao abrigo das normas internas do 
Montepio Crédito, designadamente do Código de Conduta, da Política de Conflitos de Interesses 
e dos Regulamentos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

9. Meios de formação profissional disponibilizados 

9.1. O Montepio Crédito disponibilizará, suportando os respetivos custos, aos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização o acesso a formação externa ou interna que se venha a identificar 

como adequada e relevante para o exercício das funções a desempenhar. 

9.2.  No processo de avaliação anual, os titulares de funções essenciais devem identificar as ações de 
formação que considerem necessárias. De igual forma os órgãos de administração e de 

fiscalização podem identificar necessidades adicionais de formação. As ações de formação serão 
incluídas no plano de formação anual do Montepio Crédito. 

9.3. O Montepio Crédito disponibilizará não só formação sobre temas de natureza específica (risco 

operacional, branqueamento de capitais, etc.), mas também sobre outros temas que se 
identifiquem ser necessários ao cabal exercício das respetivas funções.  

10. Comunicações ao Banco de Portugal 

10.1. Não obstante a CRNA ou, na sua ausência, o Conselho Fiscal poder efetuar as comunicações ao 
Banco de Portugal decorrentes das análises efetuadas, compete ao Conselho de Administração 
realizar todas as comunicações e notificações sobre a avaliação de adequação dos cargos e 
funções no âmbito previsto no RGICSF e na presente Política, no cumprimento dos prazos legais 
estabelecidos, designadamente do seguinte:  

i. Nomeação de novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

ii. Alteração de responsabilidades ou reeleição de membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal; 

iii. Substituição durante o mandato de membro do Conselho de Administração, por 
cooptação, ou não; 

iv. Substituição durante o mandato de membro do Conselho Fiscal; 

v. Qualquer circunstância superveniente que ocorra depois da avaliação da adequação 
inicial ou da reavaliação anual; 

vi. Qualquer incumprimento dos artigos 30.º, 30.º-A, 30.º-D, 31.º e 31.º-A do RGICSF, 
devendo ser comunicado logo após a data de conhecimento do mesmo.  
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10.2. Caso o resultado da reavaliação anual da adequação individual ou coletiva seja negativo, o 
mesmo será informado ao Conselho de Administração, a fim de que a decisão adotada em 
relação ao membro ou ao órgão possa ser comunicada ao Banco de Portugal, no prazo máximo 
de trinta dias úteis.  

10.3. O Montepio Crédito mantem à disposição do Banco de Portugal os registos atualizados e a 
respetiva documentação de suporte respeitante à avaliação da adequação dos membros que 
integram os órgãos de administração e de fiscalização, comprovando a sua idoneidade. 

11. Divulgação, revisão e entrada em vigor 

11.1. A presente Política entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em assembleia geral. 

11.2. A presente Política vigorará por tempo indeterminado, sem prejuízo da revisão anual e 
atualização periódica, nos termos da Lei e outros normativos aplicáveis. 

11.3. A presente Política será objeto de revisão anual pela CRNA ou, na sua ausência, pelo Conselho 

Fiscal, submetendo as recomendações de alteração ou atualização ao Conselho de Administração 
que as aprovará e as sujeitará à assembleia geral, em caso de necessidade.   

11.4. A presente Política deve ser divulgada nas páginas da intranet e internet do Montepio Crédito, 
o que será assegurado pela Direção de Marketing (DMK). 


