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1. Enquadramento 

1.1. A Mútua dos Pescadores é uma mútua de seguros, constituída sob a forma de Cooperativa 

de Responsabilidade Limitada, nos termos dos artigos 58.º e 59.º da Lei n.º 147/2015, de 9 

de setembro, que aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora 

e Resseguradora (RJASR). 

1.2. A Mútua dos Pescadores desenvolve a sua atividade de acordo com os valores e princípios 

cooperativos. 

1.3. Os membros dos órgãos sociais, incluindo os membros dos órgãos de administração e 

fiscalização, são eleitos em Assembleia Geral pelos cooperadores, nos termos do artigo 40.º 

do Código Cooperativo e, com a exceção do Revisor Oficial de Contas, são sempre 

cooperadores.  

1.4. O Conselho de Administração é coadjuvado, no exercício das suas funções, por comités de 

gestão e coordenação técnica, compostos por pessoas singulares que, não fazendo parte 

do órgão de administração, constituem a primeira linha hierárquica responsável pela 

gestão corrente da cooperativa, com competências delegadas pelo Conselho de 

Administração e que participam no processo decisório a alto nível e na implementação das 

estratégias definidas e políticas aprovadas pela administração, responsabilizando-se pelo 

seu cumprimento 1. 

1.5. O sistema de governação da cooperativa integra também as funções chave de gestão de 

riscos, verificação do cumprimento, auditoria interna e função atuarial, nos termos da 

alínea z) do artigo 5.º do RJASR.  O Revisor Oficial de Contas e o atuário responsável 

asseguram a atividade de certificação. 

Âmbito de aplicação: 

Pessoas singulares: Candidatos e membros do Conselho de Administração; Candidatos e 

Membros do Conselho Fiscal; Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade Revisora Oficial de 

Contas (SROC); Diretores de topo e outras pessoas que dirigem efetivamente a empresa 

(membros do Comité de Gestão); Atuário responsável; Pessoas responsáveis por funções-chave; 

Pessoas que exercem funções-chave (função atuarial; auditoria interna; verificação do 

cumprimento). 

Órgãos Colegiais: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comité de Gestão, Comité de 

Gestão de Riscos e Controlo Interno. 

 
1 Cfr. Norma Interna reguladora da estrutura organizacional e operacional 
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2. Princípios Gerais 

2.1. Sendo a Mútua dos Pescadores uma cooperativa, respeita e promove os valores e princípios 

cooperativos, quer na sua atuação como organização, quer quanto ao comportamento 

individual dos seus membros e em particular dos seus dirigentes e trabalhadores.  

2.2. Como organização cooperativa, orienta a sua atividade com base no princípio que os seus 

membros “acreditam nos valores éticos da honestidade, transparência, responsabilidade 

social e preocupação pelos outros”. Os membros dos órgãos sociais e os trabalhadores 

estão igualmente sujeitos ao cumprimento dos valores da integridade, competência e 

especialização2.  

2.3. Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, Revisor Oficial de Contas, 

bem como as demais pessoas que dirigem efetivamente a cooperativa, diretores de topo, 

atuário responsável, responsáveis por funções-chave e pessoas que exercem funções-

chave, devem ser detentores de elevados princípios éticos, valores e comportamentos 

pessoais adequados a uma organização de natureza cooperativa a operar no setor 

segurador.  

2.4. Devem pela sua experiência profissional, formação, trajeto de vida, contribuir para uma 

gestão sã e prudente da empresa, tendo em vista de modo particular a salvaguarda dos 

interesses dos cooperadores, tomadores de seguros, segurados e beneficiários.  

2.5. Apenas podem ser selecionadas e nomeadas pessoas, para o exercício de funções 

reguladas, que cumpram os requisitos legais de adequação 3.  

2.6. Esta é uma responsabilidade que se deve refletir ao longo de toda a estrutura orgânica da 

empresa, desde o Conselho de Administração, órgãos de gestão e coordenação técnica, a 

unidades operacionais, devendo cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis e o 

disposto nesta política interna.  

2.7. As conclusões da avaliação da adequação devem ser suportadas em elementos e dados de 

informação objetivos, credíveis e completos. 

2.8. A formação, experiência e capacidade são qualidades evolutivas, pelo que a sua 

combinação, partindo de bases diversificadas, pode ser não só enriquecedor como o 

estímulo para o crescimento de um quadro dirigente e técnico forte e competente.  

2.9. Deve promover-se a diversidade de qualificações e competências necessárias para o 

exercício das várias funções, garantir uma representação eficaz de homens e mulheres e 

 
2 Cfr. Código de Conduta aprovado pela Assembleia Geral 
3 Princípio da responsabilidade primária 
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fomentar o aumento do número de pessoas do género sub-representado, tendo em conta 

a realidade dos cooperadores. 

3. Adequação dos membros do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas 

Responsáveis pela avaliação da adequação 

3.1. Compete ao órgão social Comissão de Avaliação e Vencimentos efetuar a avaliação prévia 

sobre a adequação às funções, das pessoas candidatas e membros do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas e elaborar um relatório de avaliação ou reavaliação, nos termos legais, 

regulamentares e da presente política interna. 

3.2. A Comissão de Avaliação e Vencimentos é composta por três membros eleitos pelos 

cooperadores, sendo um presidente e vogais os dois restantes, nos termos do artigo 46º 

dos estatutos. 

Procedimentos de seleção, avaliação e registo 

a) Primeiro registo ou novo registo de pessoa já registada na ASF há mais de 5 anos 

3.3. A avaliação da adequação deve ser prévia à nomeação.  

3.4. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral: 

Questionário de 
adequação 

(Anexo I da Norma 
Regulamentar ASF n.º 
3/2017-R) 

É obrigatório o preenchimento completo de todas as seções aplicáveis; 
é obrigatória a assinatura das 3 declarações que acompanham o 
questionário; não deve ser usado o mecanismo de resposta “sim” ou 
“não” para ocultar informação ou induzir em erro quanto ao sentido 
dessa resposta; o preenchimento do questionário é da 
responsabilidade dos interessados (entidade e avaliados); o envio de 
currículo vitae não dispensa o preenchimento da seção 4.3; deve ser 
assegurada a verificação da conformidade formal do questionário; não 
são admissíveis questionários incompletos e não assinados. 

Documentos de 
identificação 

Reconhecimento da assinatura aposta pelo requerente no questionário 
de adequação ou, em alternativa, fotocópia simples, frente e verso, do 
documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão 
ou documento equivalente) da pessoa sujeita a registo, com menção 
expressa da autorização do uso deste meio para confirmar a respetiva 
identidade 

Certificado do 
registo criminal ou, 
no caso de cidadão 
estrangeiro, 

a) apenas é considerado válido se tiver sido emitido há menos de 3 
meses sobre a data de apresentação à ASF;  
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documento 
equivalente 

b) no caso de cidadão português residente noutro país (Estado-
Membro da EU ou país terceiro), deve apresentar documento 
equivalente ao da al. a), emitido pela autoridade desse país. 

Curriculum Vitae  

Atualizado e completo, com informação sobre habilitações académicas, 
formação profissional, percurso e experiência profissional dos últimos 
5 anos, identificando as entidades onde desempenhou funções, a 
natureza do cargo ou funções desempenhadas e a respetiva duração; 
devem ser especificados os poderes delegados, os poderes de decisão 
e as áreas de operação sob o seu controlo; identificar o eventual 
exercício de funções em entidades ligadas aos setores estratégicos de 
atividade da Mútua dos Pescadores; a redação do documento deve ser 
preferencialmente bilingue (português-inglês). 

Certificados de 
habilitações  

Documentos comprovativos das habilitações académicas, emitidos 
pelos respetivos estabelecimentos de ensino, com informação 
curricular. 

 

3.5. A Mesa da Assembleia Geral deve enviar todos os elementos coligidos à Comissão de 

Avaliação e Vencimentos, que deve verificar a regularidade formal, para assegurar uma 

correta avaliação da adequação. 

3.6. Seguidamente, a Comissão de Avaliação e Vencimentos, analisando os elementos em seu 

poder, deve efetuar a avaliação prévia da adequação às funções.  

3.7. No âmbito desta função, pode, sempre que seja necessário, realizar entrevistas, solicitar 

informações complementares, proceder a diligências e averiguações complementares, 

nomeadamente junto da ASF e outras entidades.  

3.8. A avaliação individual de cada membro deve ser acompanhada por uma apreciação coletiva 

do órgão, ambas a realizar nos termos legais e regulamentares aplicáveis. 

3.9. A Comissão de Avaliação e Vencimentos deve elaborar um relatório de avaliação prévia da 

adequação, com os resultados da avaliação da adequação, que deve apresentar ao 

Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

3.10. Caso as pessoas avaliadas não possuam os requisitos de adequação exigidos para o 

desempenho do cargo, não sejam eliminados os impedimentos detetados ou o respetivo 

registo seja recusado pela ASF, não podem ser eleitas, designadas ou entrar em funções.  

3.11. O relatório de avaliação prévia deve ser disponibilizado aos cooperadores, pela Mesa da 

Assembleia Geral, no âmbito das informações preparatórias da Assembleia Geral Eleitoral, 

nos termos dos n.º 5 e 7 do artigo 66.º do RJASR. 

3.12. A Mesa da Assembleia Geral requer o registo dos candidatos junto da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), enviando, para o efeito, o relatório de 

avaliação prévia e os documentos que suportam os elementos a registar, nos termos legais 

e regulamentares aplicáveis.  
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3.13. No caso de se tratar do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade Revisora Oficial de Contas, 

com competência para emissão de certificação legal de contas, para além dos documentos 

já indicados, o requerimento de registo deve ser instruído com os seguintes: a) documento 

de recomendação justificada emitido pelo Conselho Fiscal, ou no caso de o mesmo não ter 

sido emitido, indicação das razões para a falta de emissão; b) indicação da hiperligação para 

o sítio da Internet em que se encontra publicado o relatório de transparência mais recente, 

relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse 

público. 

b)  Recondução ou novo registo para o exercício de função distinta e/ou em entidade 

distinta de pessoa que está ou esteve registada na ASF há menos de 5 anos 

3.14. Considera-se “recondução” a que diga respeito à mesma função anteriormente registada 

na ASF. 

3.15. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos, ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral: 

Questionário de 
adequação 
(Anexo I da Norma 
Regulamentar ASF n.º 
3/2017-R) 

Devem ser preenchidas as declarações iniciais, as secções 1 a 3, bem 
como os campos referentes a informações que devam ser atualizadas; 
no demais, aplicam-se, com as necessárias adaptações as regras 
supra. 

Documentos de 
identificação 

Reconhecimento da assinatura aposta pelo requerente no 
questionário de adequação ou, em alternativa, fotocópia simples, 
frente e verso, do documento de identificação (bilhete de identidade, 
cartão de cidadão ou documento equivalente) da pessoa sujeita a 
registo, com menção expressa da autorização do uso deste meio para 
confirmar a respetiva identidade 

Certificado do registo 
criminal ou, no caso 
de cidadão 
estrangeiro, 
documento 
equivalente 

Se tiver sofrido alterações desde a data do requerimento do registo 
anterior ou se exigíveis por se tratar de registo para exercício de 
função distinta e/ou em entidade distinta; no demais, aplicam-se as 
regras supra, com as necessárias adaptações. 

Curriculum Vitae  

Atualizado e completo, com informação sobre habilitações 
académicas, formação profissional, percurso e experiência 
profissional dos últimos 5 anos, identificando as entidades onde 
desempenhou funções, a natureza do cargo ou funções 
desempenhadas e a respetiva duração; devem ser especificados os 
poderes delegados, os poderes de decisão e as áreas de operação sob 
o seu controlo; identificar o eventual exercício de funções em 
entidades ligadas aos setores estratégicos de atividade da Mútua dos 
Pescadores; a redação do documento deve ser preferencialmente 
bilingue (português-inglês). 
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Certificados de 
habilitações  

Documentos comprovativos das habilitações académicas, emitidos 
pelos respetivos estabelecimentos de ensino, com informação 
curricular. 

 

3.16. Se tiverem existido alterações desde a data do requerimento do registo anterior ou se 

forem exigíveis por se tratar de registo para exercício de função distinta e/ou em entidade 

distinta, a Comissão de Avaliação e Vencimentos deve efetuar a avaliação prévia da 

adequação às funções, nos termos legais, regulamentares e acima descritos na alínea a) 

para os casos de primeiro registo. 

3.17. A recondução no mesmo cargo deve ser averbada ao registo da ASF, mediante 

requerimento, a apresentar até 15 dias úteis após a data da decisão de recondução. 

c) Acumulação superveniente de cargos ou funções pelos membros dos órgãos de 

administração ou fiscalização 

3.18. Deve ser realizada a reavaliação da adequação à função do membro do órgão social que 

pretende a acumulação, nos termos supra indicados na al. a) para os casos de primeiro 

registo. 

3.19. Nestes casos, é necessário assegurar que o requisito da disponibilidade não é afetado, por 

a função superveniente motivar uma incompatibilidade, um risco grave de conflito de 

interesses ou exigir um dispêndio de tempo incomportável. 

3.20. Deve ser junto ao requerimento a cópia da ata de reunião da Assembleia Geral da 

entidade na qual o interessado já exerça funções, comprovando que esse órgão tomou 

conhecimento da acumulação pretendida. 

3.21. A Mútua dos Pescadores ou o interessado deve requerer à ASF o registo da acumulação 

superveniente de funções no prazo de 15 dias úteis a contar da data da decisão. 

d) Alterações supervenientes, que não se reflitam na natureza da função registada 

3.22. Sempre que se verifiquem alterações aos factos constantes do questionário de 

adequação, que não se enquadrem nas situações das alíneas a), b) e c), a Mútua dos 

Pescadores ou o interessado (mediante conhecimento prévio à Mútua dos Pescadores) 

deve apresentar as alterações à ASF, no prazo de 15 dias úteis após delas tomar 

conhecimento, mediante envio dos seguintes documentos: 

a) A parte do questionário de adequação que contenha a alteração a considerar, 

juntamente com a declaração, da Mútua dos Pescadores ou do interessado, de que 

“As informações ora prestadas constituem as únicas alterações ao último questionário 
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enviado relativamente a (indicar nome do interessado), mantendo-se inalteradas as 

demais respostas anteriormente prestadas”;  

b) Se tiverem sofrido alterações: 

i. Certificado de registo criminal ou, no caso de cidadão estrangeiro, documento 

equivalente; 

ii. Relatório de avaliação da adequação emitido nos termos legais, regulamentares e 

desta política; 

iii. No caso do registo de Revisor Oficial de Contas a quem compete emitir a 

certificação legal de contas: os elementos previstos na al. a) para os casos de 

primeiro registo; 

iv. Elementos previstos nas alíneas c) a f) do n.º 1 do artigo 3.º se tiverem sofrido 

alterações desde a data do requerimento do registo anterior. 

4. Adequação das demais pessoas que dirigem efetivamente a 

empresa, diretores de topo, atuário responsável, responsáveis 

por funções-chave e pessoas que exercem funções-chave 

Responsáveis pela avaliação da adequação 

4.1. Compete ao Comité de Avaliação da Adequação proceder à avaliação prévia dos 

Responsáveis pelos Serviços, Atuário Responsável e Funções-Chave realizar a avaliação 

prévia da adequação às funções e elaborar um relatório de avaliação ou reavaliação da 

adequação. 

4.2. O Comité de Avaliação da Adequação é composto por quatro membros: Presidente do 

Conselho de Administração, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente da Comissão de 

Avaliação e Vencimentos, Diretor(a) Geral (enquanto responsável pela coordenação, ao 

nível político e técnico, das matérias relacionadas com o desenvolvimento de recursos 

humanos). 

Procedimentos de seleção, avaliação e registo 

4.3.  Aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras legais, regulamentares e previstas 

nesta política interna quanto aos procedimentos a observar nas situações de Primeiro 

registo ou novo registo de pessoa já registada na ASF há mais de 5 anos, recondução ou 

novo registo para o exercício de função distinta e/ou em entidade distinta de pessoa que 
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está ou esteve registada na ASF há menos de 5 anos e alterações supervenientes, que não 

se reflitam na natureza da função registada. 

4.4. Os interessados devem apresentar as candidaturas e documentos ao Presidente do 

Conselho de Administração. 

4.5. A avaliação individual de cada pessoa, se aplicável, deve ser acompanhada por uma 

apreciação coletiva do órgão, ambas a realizar nos termos legais e regulamentares 

aplicáveis. 

4.6. O Presidente do Conselho de Administração remete todos os elementos para o Comité de 

Avaliação da Adequação, que verifica a regularidade das candidaturas, se estão reunidas 

todas as informações e documentos necessários.  

4.7. Seguidamente o Comité de Avaliação da Adequação analisa a informação e, se aplicável, 

efetua a avaliação prévia da adequação às funções.  

4.8. Cabe ao Conselho de Administração assegurar a realização das comunicações legais junto 

da ASF, nomeadamente requerendo o registo de exercício de funções reguladas. 

5. Requisitos de adequação 

a) Qualificação 

5.1. A qualificação exprime-se pela competência para o exercício da função regulada, a qual 

deverá estar alinhada com as necessidades de gestão sã e prudente da Mútua dos 

Pescadores. A avaliação da qualificação deve evidenciar a relevância das habilitações e 

experiência da pessoa avaliada à luz da função concreta. 

5.2. A Mútua dos Pescadores deve garantir que as pessoas que exercem funções reguladas 

possuem a qualificação profissional necessária e tenham em consideração os deveres 

conferidos às diferentes funções, com o intuito de garantir uma apropriada diversidade de 

qualificações, conhecimentos e experiência relevante, de modo que a empresa seja gerida 

e supervisionada de modo profissional. 

5.3. Os membros do Conselho de Administração devem ter as competências e qualificações 

necessárias ao exercício das suas funções, nos ternos legais e regulamentares aplicáveis, 

adquiridas através de formação académica ou formação especializada apropriadas ao cargo 

a exercer e através de experiência profissional cuja duração, bem como a natureza e grau 

de responsabilidade das funções exercidas, esteja em consonância com as características 

do cargo a desempenhar na Mútua dos Pescadores. A avaliação da qualificação de um novo 
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membro do Conselho de Administração deve refletir o nível dos desafios futuros, na 

perspetiva de uma gestão sã e prudente da empresa. 

5.4. Todos os membros do Conselho de Administração devem apresentar um nível de 

conhecimento genérico (teórico e prático) adequado sobre as matérias tipicamente ligadas 

à atividade da empresa, em especial as seguintes: 

a) mercados de seguros e financeiros: perceção e conhecimento do ambiente 

empresarial, económico e de mercado em que a Mútua dos Pescadores opera e a 

consciência das necessidades e das motivações dos tomadores de seguros. 

b) estratégia de negócio e modelo de negócio da Mútua dos Pescadores, incluindo 

tecnologias de informação e comunicação, conhecimento generalizado sobre as 

diferentes funções ou atividades de computação desenvolvidas na empresa, incluindo 

quando subcontratadas e os riscos associados às mesmas, para a confidencialidade 

dos dados, continuidade da atividade e eficiência operacional; 

c) sistema de governação: perceção e conhecimento dos riscos a que a Mútua dos 

Pescadores está sujeita e capacidade para os gerir, bem como de avaliar a eficácia do 

sistema de controlo interno e dos outros elementos do sistema de governação; 

d) análise financeira e atuarial: capacidade para interpretar a informação financeira e 

atuarial da Mútua dos Pescadores, agir de acordo com a mesma, identificar assuntos 

chave e exercer um nível apropriado de controlo; 

e) enquadramento regulamentar e requisitos aplicáveis: conhecimento generalizado do 

quadro legal, regulamentar e administrativo relevante à atividade da Mútua dos 

Pescadores; 

f) regime legal aplicável ao setor cooperativo e economia social: conhecimento 

generalizado das regras aplicáveis às cooperativas, em especial no ramo cooperativo 

de serviços, economia social, bem como dos estatutos da Mútua dos Pescadores; 

g) os administradores com funções executivas devem ter, adicionalmente, 

conhecimentos práticos e experiência profissional em funções de gestão, 

administração ou de direção, por um período não inferior a 3 anos e devem possuir os 

conhecimentos teóricos e práticos adequados. 

5.5. A Mútua dos Pescadores deve apresentar à ASF um plano de formação para os membros 

do Conselho de Administração que apresentem algumas fragilidades4 de conhecimentos 

adequados à função, a ser concluído antes do início de funções ou, não sendo possível, no 

 
4 Não podem ser fragilidades graves, ao ponto de implicarem um risco para a governação da cooperativa 
e comprometerem a capacidade de gestão sã e prudente da mesma 
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limite até 1 ano após o início de funções; nestes casos, deve informar a ASF sobre os 

resultados do plano de formação (data de conclusão e grau de aproveitamento), os quais 

devem ficar a constar de uma adenda ao respetivo relatório de avaliação inicial. Este plano 

pode ser coletivo, nomeadamente nos casos em que existem fragilidades quanto a vários 

membros, devendo cobrir, de um modo geral, as necessidades especificas apresentadas. 

5.6. O órgão de administração deve ter, coletivamente, conhecimentos teóricos e práticos que 

possibilitem o seu funcionamento efetivo e eficiente “no intuito de gerir e controlar 

eficazmente a empresa de forma profissional”. 

5.7. Quanto aos membros do Conselho Fiscal, relevam especialmente conhecimentos 

teóricos/habilitações académicas, os cursos nas áreas normalmente mais úteis ao exercício 

de funções de fiscalização, nomeadamente auditoria, contabilidade, Direito, economia, 

gestão, matemática ou estatística. 

5.8. Aos membros do Comité de Gestão, e a este órgão coletivo, aplicam-se, com as necessárias 

adaptações as regras aplicáveis em matéria de qualificação, ao Conselho de Administração 

e respetivos membros. 

5.9. A avaliação da adequação da qualificação individual dos responsáveis por funções-chave e 

pessoas que exercem funções-chave, devem relevar os conhecimentos teóricos ajustados 

às especificidades de cada função, nomeadamente as legal e regulamentarmente previstas. 

5.10. Deve ser desencadeado um processo de reavaliação da qualificação individual/coletiva do 

órgão (a constar de relatório de avaliação a submeter à ASF), nomeadamente, caso se 

verifiquem as seguintes circunstâncias: 

a) Saída de um membro registado; 

b) Entrada de um novo membro; 

c) Saída de uma pessoa responsável ou que exerça uma função-chave; 

d) Entrada de outra pessoa responsável ou que exerça uma função-chave; 

e) Saída de um membro do Comité de Gestão; 

f) Entrada de um novo membro do Comité de Gestão; 

g) Assunção de novas funções ou responsabilidades (por exemplo, passagem de 

administrador com funções executivas a administrador sem funções executivas, ou    

vice-versa; a passagem de um membro suplente a efetivo); 

h) Eventos com impacto material no sistema de governação ou perfil de risco da 

cooperativa. 
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b) Idoneidade 

5.11. A idoneidade é uma qualidade comportamental, ligada à personalidade ou caráter, aos 

modos de atuação pessoal, social e profissional dos indivíduos e à forma como se 

posicionam na sua vida profissional e pessoal e são percecionados pela sociedade e pelas 

entidades reguladoras. É um requisito apurado sempre com vista ao desempenho de 

funções reguladas, quaisquer que sejam. 

5.12. Uma pessoa será considerada idónea se não for apurado nenhum facto ou elemento 

objetivo que indicie suficientemente o contrário, com respeito pelo patamar de segurança 

legalmente previsto. 

5.13. Na avaliação da idoneidade, ter-se-á em conta o modo como a pessoa gere habitualmente 

os seus negócios, profissionais ou pessoais, ou exerce a profissão, em especial nos aspetos 

que revelem a sua capacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa, ou a sua 

tendência para cumprir pontualmente as suas obrigações ou para ter comportamentos 

compatíveis com a preservação da confiança por parte dos cooperadores, tomadores de 

seguros, segurados e beneficiários, tomando em consideração todas as circunstâncias que 

permitam avaliar o comportamento profissional para as funções em causa.  

5.14. Na apreciação da idoneidade deve ter-se em conta, pelo menos, as seguintes 

circunstâncias consoante a sua gravidade: 

a) Indícios de que a pessoa não agiu de forma transparente ou cooperante nas suas 

relações com quaisquer autoridades de supervisão ou regulação nacionais ou 

estrangeiras; 

b) Recusa, revogação, cancelamento ou cessação de registo, autorização, admissão ou 

licença para o exercício de uma atividade comercial, empresarial ou profissional, por 

autoridade de supervisão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, ou 

destituição do exercício de um cargo por entidade pública; 

c) As razões que motivaram um despedimento, a cessação de um vínculo ou a destituição 

de um cargo que exija uma especial relação de confiança; 

d) Proibição, por autoridade judicial, autoridade de supervisão, ordem profissional ou 

organismo com funções análogas, de agir na qualidade de administrador ou gerente 

de uma sociedade civil ou comercial ou de nela desempenhar funções; 

e) Inclusão de menções de incumprimento na central de responsabilidades de crédito ou 

em quaisquer outros registos de natureza análoga, por parte da autoridade 

competente para o efeito; 
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f) Resultados obtidos, do ponto de vista financeiro ou empresarial, por entidades geridas 

pela pessoa em causa ou em que esta tenha sido, ou seja, titular de uma participação 

qualificada, tendo especialmente em conta quaisquer processos de recuperação, 

insolvência ou liquidação, e a forma como contribuiu para a situação que conduziu a 

tais processos; 

g) Declaração de insolvência pessoal, independentemente da respetiva qualificação; 

h) Ações cíveis, processos administrativos ou processos criminais, bem como quaisquer 

outras circunstâncias que, atento o caso concreto, possam ter um impacto significativo 

sobre a solidez financeira da pessoa em causa. 

5.15. Devem ser considerados, para efeito de verificação da idoneidade, nomeadamente os 

seguintes elementos: 

a) A informação prestada no “Curriculum Vitae” e no questionário de adequação; 

b) O Certificado de Registo Criminal;  

c) Entrevista com o avaliado; 

d) Características mais salientes da personalidade do avaliado;  

e) Contexto em que as decisões do avaliado foram tomadas;  

f) Sempre que o órgão, com competência para avaliar a adequação às funções, não 

considere suficientes as informações obtidas, poderá proceder a averiguações e 

diligências complementares. 

5.16. Devem ser tomadas em consideração, pelo menos, as seguintes situações, consoante a 

sua gravidade: 

a) A insolvência, declarada em Portugal ou no estrangeiro, da pessoa interessada ou de 

empresa por si dominada ou de que tenha sido administrador, diretor ou gerente, de 

direito ou de facto, ou membro do órgão de fiscalização;  

b) A acusação, a pronúncia ou a condenação, em Portugal ou no estrangeiro, por crimes 

contra o património, crimes de falsificação e falsidade, crimes contra a realização da 

justiça, crimes cometidos no exercício de funções públicas, crimes fiscais, crimes 

especificamente relacionados com o exercício de uma atividade financeira e com a 

utilização de meios de pagamento e, ainda, crimes previstos no Código das Sociedades 

Comerciais;  

c) A acusação ou a condenação, em Portugal ou no estrangeiro, por infrações das normas 

que regem a atividade das instituições de crédito, das sociedades financeiras e das 

entidades gestoras de fundos de pensões, bem como das normas que regem o 
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mercado de valores mobiliários e a atividade seguradora ou resseguradora, incluindo 

a mediação de seguros ou resseguros;  

d) A infração de regras disciplinares, deontológicas ou de conduta profissional, no âmbito 

de atividades profissionais reguladas;  

e) A destituição judicial, ou a confirmação judicial de destituição por justa causa, de 

membros dos órgãos de administração e fiscalização de qualquer sociedade comercial;  

f) Os factos praticados na qualidade de administrador, diretor ou gerente de qualquer 

sociedade comercial que tenham determinado a condenação por danos causados à 

sociedade, a sócios, a credores sociais ou a terceiros. 

5.17. A condenação, ainda que definitiva, por factos ilícitos de natureza criminal, 

contraordenacional ou outra não tem como efeito necessário a perda de idoneidade para 

o exercício de funções, devendo a sua relevância ser ponderada, entre outros fatores, em 

função da natureza do ilícito cometido e da sua conexão.  

5.18. Deve ser desencadeado um processo de reavaliação da idoneidade, nomeadamente, caso 

se verifiquem as seguintes circunstâncias: 

a) Saída de um membro registado; 

b) Entrada de um novo membro; 

c) Saída de uma pessoa responsável ou que exerça uma função-chave; 

d) Entrada de outra pessoa responsável ou que exerça uma função-chave; 

e) Saída de um membro do Comité de Gestão; 

f) Entrada de um novo membro do Comité de Gestão; 

g) Assunção de novas funções ou responsabilidades (por exemplo, passagem de 

administrador com funções executivas a administrador sem funções executivas, ou 

vice-versa; a passagem de um membro suplente a efetivo); 

h) Em reação a eventos com impacto material no sistema de governação ou perfil de 

risco; 

i) Alterações materiais às circunstâncias base do juízo de idoneidade, conforme 

circunstâncias supra indicadas. 

c) Disponibilidade 

5.19. A disponibilidade traduz-se na capacidade de o avaliado assumir uma determinada 

função, por não existir risco grave de conflito de interesses face às funções já 

desempenhadas e que serão acumuladas e por poder dedicar-lhe tempo suficiente, 

atendendo quer às acumulações, quer às exigências particulares da função, à sua natureza, 



15 
 

responsabilidades inerentes e contexto do seu exercício, quer, ainda, às caraterísticas da 

entidade concreta a que esta se refere. 

5.20. A ASF pode opor-se a que os membros dos órgãos de administração ou fiscalização 

exerçam funções noutras sociedades, caso entenda que a acumulação é suscetível de 

prejudicar o exercício das funções que o interessado já desempenhe ou as que venha a 

desempenhar, nomeadamente por existirem riscos graves de conflito de interesses ou por 

não se verificar disponibilidade suficiente para o exercício do cargo. 

d) Independência 

5.21. O requisito de independência tem em vista prevenir o risco de sujeição dos membros dos 

órgãos de administração ou fiscalização à influência indevida de outras pessoas ou 

entidades, promovendo condições que permitam o exercício das suas funções com isenção.  

5.22. Na avaliação são tomadas em consideração todas as situações suscetíveis de afetar a 

independência, nomeadamente as seguintes: 

a) Cargos que o interessado exerça ou tenha exercido na Mútua dos Pescadores ou 

noutra empresa de seguros ou de resseguros;  

b) Relações de parentesco ou análogas, bem como relações profissionais ou de natureza 

económica que o avaliado mantenha com outros membros do órgão de administração 

ou fiscalização;  

c) Relações de parentesco ou análogas, bem como relações profissionais ou de natureza 

económica que o avaliado mantenha com pessoa que detenha participação 

qualificada. 

5.23. A avaliação do cumprimento deste requisito baseia-se, nomeadamente, nos seguintes 

elementos: 

a) A informação prestada no “Curriculum Vitae” e no questionário de adequação do 

candidato; 

b) Conclusões da entrevista ao avaliado;  

c) Outras diligências complementares que se considerem necessárias. 

6. Prevenção, comunicação e sanação de conflitos de interesses  

6.1. A avaliação prévia da adequação de pessoas a designar para o exercício de funções 

reguladas deve procurar identificar situações de eventuais conflitos de interesses, a fim de 

prevenir e mitigar a sujeição das pessoas e da empresa a este tipo de conflitos. 
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6.2. Esta avaliação deve usar como critério o conceito do comportamento do designado 

“indivíduo médio”, colocado na posição e circunstâncias pessoais e profissionais em 

concreto, e concluir se o mesmo se encontraria apto (ou não) a cumprir adequadamente as 

suas funções, deveres e responsabilidades na Mútua dos Pescadores. 

6.3. Todas as situações de conflitos de interesses que surjam entre a Mútua dos Pescadores, os 

seus utentes, prestadores de serviços, membros dos órgãos sociais ou trabalhadores devem 

ser devidamente comunicadas e geridas de acordo com os princípios e regras legal e 

regulamentarmente estabelecidas, bem como com base nas regras e princípios definidos 

no Código de Conduta, para onde expressamente se remete. 

7. Meios de formação profissional adotados 

7.1. A Mútua dos Pescadores dispõe de um plano de formação anual com um conjunto variado 

de ações de formação que visam potenciar, especialmente, os conhecimentos técnicos e 

jurídicos inerentes à atividade seguradora e setor cooperativo e social. 

7.2. Este plano é divulgado junto dos candidatos, membros dos órgãos sociais e trabalhadores, 

sendo incentivada através de informação interna a respetiva participação. 

8. Promoção da diversidade de qualificações e competências 

8.1. A diversidade na composição dos órgãos sociais e estrutura técnica e profissional, 

nomeadamente ao nível da diversidade etária, de qualificações e de experiência 

profissional, favorece a independência das opiniões e uma abordagem mais crítica nos 

processos deliberativos, devendo por isso ser promovida, aquando da eleição dos membros 

dos órgãos sociais e no decurso dos mandatos, através do estímulo à participação em ações 

de formação e desenvolvimento contínuo de qualificações e competências. 

8.2. Esta formação integra-se no plano de formação geral anual, aplicado a membros dos órgãos 

sociais e trabalhadores da estrutura técnica e profissional, abrangendo também as demais 

pessoas que dirigem efetivamente a cooperativa, diretores de topo, atuário responsável, 

pessoas responsáveis por funções-chave e pessoas que exercem funções chave. 

9. Promoção da diversidade de géneros 

9.1. A Mútua dos Pescadores tem como objetivo promover a diversidade de género na 

composição dos órgãos de administração, fiscalização e de direção de topo da cooperativa, 
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gradualmente e a médio prazo, prosseguindo o objetivo de representação de vinte por 

cento do género sub-representado até final de 2028.  

9.2. Para tanto, e sem prejuízo do disposto pela legislação aplicável, a Mútua dos Pescadores 

deve privilegiar, em igualdade de circunstâncias, a candidatura ou designação de pessoas 

pertencentes ao género sub-representado. 

9.3. A Mesa da Assembleia Geral deve assegurar que no processo de candidatura de membros 

para os órgãos sociais, em especial para os órgãos de administração e fiscalização sejam 

considerados candidatos de ambos os géneros. 

10. Disposições finais 

10.1. No demais deverá ser cumprido o disposto na legislação e regulamentação aplicável à 

atividade seguradora e cooperativa, políticas e normas internas em vigor na Mútua dos 

Pescadores. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


