
 

 

 

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE 

REMUNERAÇÕES, NOMEAÇÕES E AVALIAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. 

Aprovado em reunião do Conselho de Administração de 21 de fevereiro de 2019 

 



REGULAMENTO DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES, NOMEAÇÕES E AVALIAÇÕES  

DA 

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

 

 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O  presente  Regulamento  estabelece  as  competências  da  Comissão  de  Remunerações, 

Nomeações e Avaliação (CNRA) da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), bem como as suas 

regras de organização e funcionamento, em complemento das disposições legais e estatutárias, 

com as quais a sua interpretação se conformará. 

 

 

Artigo 2º 

(Nomeação e Composição) 

1. O Conselho de Administração  institui  a  CRNA,  ao  abrigo do Artigo  19º dos  Estatutos  da 

CEMG, e nomeia os respetivos membros de entre os Administradores não executivos, incluindo o 

seu Presidente. 

 
2. A CNRA é composta por três membros, incluindo o seu Presidente, devendo a maioria destes, 
incluindo o Presidente, ter estatuto de independentes.  
 
3. Os membros do CNRA devem possuir, no seu conjunto, qualificações profissionais adquiridas 
através de habilitações académicas, experiência profissional ou formação especializada apropriada 
ao exercício das funções. 
 

 

Artigo 3º 

(Princípio de Atuação e Âmbito Subjetivo) 

1. No âmbito da sua atividade, a CNRA observa os interesses da CEMG, atendendo aos interesses 
de  longo prazo dos acionistas e dos  investidores e ponderando os  interesses de outros  sujeitos 
relevantes para a sustentabilidade da instituição, bem como o interesse público, a fim de evitar que 
a tomada de decisões do órgão de administração seja dominada por qualquer pessoa ou pequeno 
grupo de pessoas em detrimento dos interesses gerais da CEMG. 
 
2. O âmbito da atividade da CRNA abrange os seguintes sujeitos da CEMG:  
 

a) os membros dos órgãos de administração e de fiscalização; 
b) os que desempenhem  funções de direção de  topo, ou  seja, que  reportem diretamente à 

Administração;   



c) os responsáveis pelas funções de controlo, ou seja, compliance, auditoria interna e controlo 
e gestão de riscos;  

d) aqueles que estejam colocados no escalão remuneratório da direção de topo e dos membros 
dos órgãos sociais, desde que a sua atividade tenha um impacto material no perfil de risco 
da CEMG; e   

e) os que vierem a ser definidos pela CEMG ou pela regulamentação aplicável.  
 
3. O âmbito da atividade da CRNA abrange também os membros dos órgãos sociais das demais 

sociedades em que a CEMG detenha participações sociais, a qualquer momento, quer estejam, 
ou não, em relação de domínio ou de grupo, desde que a nomeação caiba à CEMG.  
 

 

Artigo 4º 

(Competências) 

 

1. São  competências  da  CRNA  as  que  lhe  estejam  atribuídas  por  lei,  pelos  Estatutos  ou  pelo 

Conselho de Administração, em particular as enunciadas nos números seguintes. 

 

2. Em matéria de Remunerações, compete à CRNA:  

 

a) Assegurar que as políticas e práticas de remuneração incentivem o desempenho sustentável da 

instituição, mas igualmente se ajustem a critérios de moderação e adequação aos resultados, 

cultura e política de risco, promovendo a sua compatibilidade com a gestão adequada e eficaz 

dos níveis de risco definidos e tolerados pela CEMG; 

 

b) Formular, com periodicidade mínima anual, juízos informados e independentes sobre a política 

e práticas de remuneração e respetivos critérios para a fixação da componente fixa e variável e 

sobre os incentivos atribuíveis aos sujeitos enunciados nos nºs 2 e 3 do artigo 3º do presente 

Regulamento; 

 

c) Submeter anualmente à Assembleia Geral uma declaração sobre a política de remuneração dos 

membros do órgão de administração, nos termos do nº1 da alínea b) do Artigo 2º da lei 28/2009; 

 

d) Remeter à Assembleia Geral ou à Comissão de Vencimentos prevista no nº 1 do artigo 399º do 

Código  das  Sociedades  Comerciais,  os  relatórios  elaborados  sobre  a  política  e  práticas  de 

remuneração, na parte em que respeitem aos órgãos de administração;  

 

e) Preparar  as  decisões  relativas  às  remunerações  dos  sujeitos  referidos  nas  alíneas  b)  e  c) 

anteriores, de acordo com as respetivas políticas de remuneração em vigor;  
 

f) Propor ao Conselho de Administração os critérios a utilizar no processo anual de avaliação e 
fixação da componente variável da remuneração dos membros da Comissão Executiva, os quais 



devem incluir a adequada ponderação do mérito, desempenho individual e contributo para a 
eficiência da Comissão Executiva, para efeitos do previsto no Artigo 16º nº 1 dos Estatutos;  
 

g) Pronunciar‐se sobre a adequação das propostas de regime dos complementos de reforma, por 

velhice  ou  invalidez,  dos  administradores,  a  serem aprovadas  em Regulamento próprio  pela 

Assembleia Geral, nos termos do artigo 402.º do Código das Sociedades Comerciais; 

 

h) Verificar a implementação e cumprimento dos procedimentos de remuneração adotados pelo 

órgão societário competente, incluindo a verificação da independência entre a remuneração dos 

colaboradores que desempenham funções de gestão de risco e de controlo, e os resultados da 

instituição. 

 

3. Em matéria de Nomeações, compete à CRNA:   

 

a) Formular  e  transmitir  ao  Conselho  de  Administração  recomendações  sobre  candidatos  a 

membros dos órgãos de administração e fiscalização, incluindo o processo de Fit & Proper, 

avaliando  o  respetivo  perfil  em  termos  de  idoneidade,  qualificação  profissional, 

independência e disponibilidade para o exercício do cargo; 

 

b) Pronunciar‐se  sobre  as  alterações  supervenientes  ou nomeações  para  novas  funções  dos 

membros dos órgãos de administração e fiscalização da CEMG, incluindo a integração nas 

Comissões do Conselho de Administração;  
 

c) Pronunciar‐se sobre a nomeação dos sujeitos referidos nas alíneas b) a e) do nº 2 do artigo 

3º  deste  Regulamento,  em  termos  de  conhecimentos,  competências,  diversidade  e 

experiência, no quadro da descrição de funções e qualificações inerentes àqueles cargos, de 

acordo com a Política de Seleção e Avaliação da Adequação da CEMG em vigor;  
 

d) Fixar um objetivo para a representação de homens e mulheres nos órgãos de administração 

e fiscalização e conceber uma política destinada a aumentar o número de pessoas do género 

sub‐representado com vista a atingir os referidos objetivos, à luz do referidos no Artigo 115º 

B do RGICSF;  
 

e) Rever periodicamente a Política de Seleção e Avaliação da Adequação da CEMG aplicável aos 

sujeitos mencionados nos nºs 2 e 3 do artigo 3º deste Regulamento e formular as pertinentes 

recomendações, que inclui as matérias de Avaliação referidas no ponto 4 abaixo.   

 

 

 

 

 



4. Em matéria de Avaliação, compete à CRNA:   

 

a) Avaliar, com uma periodicidade, no mínimo, anual, a estrutura, a dimensão, a composição e 

o  desempenho dos  órgãos  de  administração  e  fiscalização  e  formular  recomendações  ao 

Conselho de Administração da CEMG, com vista a eventuais alterações; 
 

b) Avaliar,  com  uma  periodicidade  mínima  anual,  os  conhecimentos,  as  competências  e  a 

experiência  de  cada  um dos membros  daqueles  órgãos  e  dos  órgãos  no  seu  conjunto,  e 

comunicar‐lhes os respetivos resultados; 
 

c) Avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências e desempenho 

dos sujeitos referidos nas alíneas b) a e) do nº 2 do artigo 3º deste Regulamento e comunicar 

os resultados ao Conselho de Administração. 
 

 

Artigo 5º 

(Reuniões) 

 

1. Cabe ao Presidente da CNRA convocar e dirigir as reuniões da Comissão.  
 
2. A CNRA reúne pelo menos bimestralmente e sempre que for convocada pelo seu Presidente, 

por sua iniciativa ou por solicitação do Presidente do Conselho de Administração ou de qualquer 
dos membros da Comissão. 
 

3. As reuniões ordinárias da CNRA constarão de um calendário anual, que integrará o plano anual 
de trabalhos, do qual será dado conhecimento ao Conselho de Administração. 
 

4. As  reuniões podem realizar‐se por meios  telemáticos,  sendo assegurada a autenticidade das 
declarações, a segurança e a confidencialidade das intervenções. 
 

5. As reuniões deverão ser convocadas, no mínimo, com 3 dias úteis de antecedência, com menção 
expressa dos assuntos a abordar e a distribuição dos respetivos documentos de suporte, salvo 
por motivo justificado. 

 

6. As  deliberações  são  tomadas  por  maioria  dos  votos  emitidos,  tendo  o  Presidente  voto  de 
qualidade. 

 
7. De todas as reuniões da Comissão serão elaboradas atas. 
 

8. A Comissão remeterá ao Conselho de Administração um relatório anual circunstanciado da sua 
atividade. 
 

 

 



Artigo 6º 

(Secretariado e Meios) 

 

1. A Comissão será apoiada pela Secretária da Sociedade, a quem incumbirá:  
 

a) Secretariar as reuniões;   
b) Assegurar  a  gestão  da  correspondência  da  CRNA  (receção,  registo,  distribuição  e 

expedição);  
c) Conservar  e  manter  em  ordem  toda  a  documentação  referente  à  atividade  da  CRNA, 

incluindo o respetivo livro de atas, assegurando a necessária confidencialidade; 
d) Delegar, quando necessário, as atividades e tarefas que lhe estão cometidas.  
 

2. Para  o  desempenho  adequado  das  suas  competências,  a  CRNA  recorrerá,  em  termos  de 

assessoria técnica, aos serviços internos da CEMG, em particular às áreas orgânicas de Recursos 

Humanos  e  Assessoria  Jurídica,  podendo  igualmente  recorrer  a  consultores  externos,  com 

custos a cargo da CEMG, mediante aprovação prévia pelo Conselho de Administração. 

 

 

Artigo 7º 

(Presença na Assembleia Geral) 

 

Pelo  menos  um membro  da  Comissão  de  Remunerações,  Nomeações  e  Avaliações  deve  estar 

presente nas Assembleias Gerais da CEMG, que trate de matérias da sua competência. 

 

 
Artigo 8º 

(Revisão do Regulamento) 

O presente Regulamento pode ser alterado a todo o tempo, devendo ser, pelo menos anualmente, 

o objeto de apreciação formal, sendo que, a existirem alterações, serão submetidas pela CNRA ao 

Conselho de Administração.  
 


