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1. Introdução 

 
Como instituição financeira internacional, com presença em múltiplas geografias e jurisdições,  

é essencial para o Haitong Bank, S.A. (“Banco”) assegurar que os seus Colaboradores 

observam os mais elevados padrões de integridade e diligência no exercício  das suas 

actividades. Nos termos do Código de Conduta em vigor no Banco, os Colaboradores estão 

obrigados a desenvolver as respectivas funções com os mais elevados padrões de 

profissionalismo, competência, diligência e lealdade, e no estrito cumprimento de todo o 

normativo legal e regulamentar aplicável nas diversas geografias em que as suas actividades 

são exercidas. 

 

Este documento visa introduzir no normativo interno do Banco uma disciplina específica sobre  

a prevenção do ilícito da corrupção, tendo por base as normas nacionais e internacionais em 

vigor, incluindo diplomas como o Código Penal Português, o Regime Penal de Corrupção no 

Comércio Internacional e no Sector Privado, o Regime relativo aos Crimes de Responsa- 

bilidade dos Titulares de Cargos Políticos, a Convenção da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos 

Estrangeiros nas Transacções Comerciais, a Convenção relativa à Luta Contra a Corrupção  

em que Estejam Implicados Funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados- 

membros da União Europeia, a Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa e 

a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

 

Dada a presença e/ou actuação do Banco em diferentes áreas geográficas estrangeiras, torna- 

se também fundamental reflectir no presente documento um conjunto de Normas e Princípios 

anti-corrupção vigentes em países estrangeiros nos quais o Banco tem presença e/ou actua, 

sem prejuízo da obrigação de cada Colaborador de verificar, caso a caso, a existência de 

normas estrangeiras anti-corrupção aplicáveis à situação em causa, bem como de tomar as 

medidas necessárias para o estrito cumprimento das mesmas. Neste contexto, merecem 

especial destaque, pelo respectivo detalhe e exigência, as leis anti-corrupção dos Estados 

Unidos da América e do Reino Unido, nomeadamente o U.S. Foreign Corrupt Practices Act e o 

UK Bribery Act. Cabe lembrar que a corrupção é mais frequente em alguns países do que em 

outros. Deste modo, a manutenção de actividades em países de maior risco exige que os 

Colaboradores do Banco obedeçam a um princípio de adequação e exerçam o nível de 

diligência que se mostre adequado à geografia em questão. 
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2. Aplicação a Colaboradores 

 
A integridade dos Colaboradores do Banco deve ser protegida e preservada a todo tempo e a 

todo o custo. Para este efeito, é essencial que seja observado o seguinte: 

 

 Não poderão ser nomeadas para cargos de gestão de primeira linha pessoas cuja 

integridade possa ser questionada, em virtude de condenação anterior ou  pendência 

contra a mesma de processo relacionado com corrupção ou ilícitos de natureza financeira. 

 Deverá ser prestada à globalidade dos Colaboradores do Banco formação adequada em 

matéria de prevenção de corrupção. 

 Deverá ser prestada formação específica aos Colaboradores cujas funções envolvam 

particular exposição a geografias consideradas de alto risco em matéria de corrupção. 

 

É responsabilidade pessoal de cada Colaborador ter pleno conhecimento das suas obrigações 

em matéria de prevenção de corrupção. Em caso de dúvida sobre a aplicação deste normativo, 

os Colaboradores deverão solicitar o aconselhamento do Departamento de Compliance. 

 

 
3. O que é a Corrupção? 

 
Os diplomas normativos nacionais e internacionais de referência tendem a não apresentar uma 

definição geral de Corrupção, optando antes por tipificar um conjunto de comportamentos que 

se afiguram corruptos e que, portanto, constituem ilícitos criminais. 

 

Parte das normas penais em matéria de corrupção dirige-se a funcionários ou agentes dos 

Estados ou de outras organizações públicas nacionais e estrangeiras. No entanto, diversas 

normas penais anti-corrupção dirigem-se também à generalidade dos cidadãos, trabalhadores  

e empresas privadas, quer no relacionamento que estabelecem entre si, quer no relaciona- 

mento que encetam com entidades públicas. 

 

Entre os diversos tipos de comportamentos violadores de normas anti-corrupção praticados por 

entidades privadas e sancionados, enquanto tais, pelas leis anti-corrupção contam-se os se- 

guintes: 

a) Dar ou prometer a “Funcionário Público” ou a “Titular de Cargo Político” vantagem 

patrimonial ou não patrimonial indevida relativa ao exercício das respectivas funções; 

b) Dar ou prometer a “Funcionário Público” ou a “Titular de Cargo Político” vantagem patri- 

monial ou não patrimonial para a prática de um qualquer acto ou omissão contrários aos 

deveres do seu cargo; 

c) Solicitar ou aceitar vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para 

usar ou abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública  

de modo a obter uma qualquer decisão, ainda que lícita; 
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d) Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial a terceiros para usarem ou 

abusarem da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública de 

modo a obter uma qualquer decisão, ainda que lícita; 

e) Dar ou prometer a “Funcionário Público” ou a “Titular de Cargo Político” vantagem patri- 

monial ou não patrimonial indevida para obter, gerir ou conservar um negócio, um con- 

trato ou outra vantagem indevida, designadamente no comércio internacional; 

f) Solicitar ou aceitar, por parte de “Agente do Sector Privado”, vantagem patrimonial ou 

não patrimonial indevida, ou a sua promessa, para um qualquer acto ou omissão que 

constitua uma violação dos seus deveres funcionais ou que vise causar uma distorção 

da concorrência ou um prejuízo patrimonial para terceiros; 

g) Dar ou prometer a “Agente do Sector Privado” vantagem patrimonial ou não patrimonial 

indevida para um qualquer acto ou omissão que constitua uma violação dos seus deve- 

res funcionais ou que vise causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo patri- 

monial para terceiros; 

 

Os tipos de comportamentos corruptos acima descritos devem ser tomados em sentido amplo, 

assumindo relevância criminal quer sejam praticados directamente pelo autor do ilícito, quer 

indirectamente, por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

independentemente dos meios empregues e ainda que apenas a posteriori, como mera 

recompensa. De igual modo, as vantagens patrimoniais ou não patrimoniais são também consi- 

deradas ilícitas se forem dadas ou prometidas a terceiros, por indicação ou conhecimento do 

visado ou real beneficiário. 

 

Os tipos de comportamentos acima descritos são igualmente considerados ilícitos ainda que 

sejam apenas tentados ou que não conduzam ao resultado pretendido, designadamente se o 

acto ou omissão visados não chegarem a ser praticados ou a influência exercida. 

 

Sempre que os comportamentos acima descritos se mostrem ilícitos apenas na medida em que 

visem a violação de deveres funcionais ou do cargo, a expressão “violação de deveres” deve 

ser interpretada num sentido amplo, de modo a abranger, designadamente, todos e quaisquer 

comportamentos contrários às boas práticas, que se afigurem desleais, que constituam viola- 

ções de obrigações legais ou de instruções ou regras profissionais aplicáveis à actividade em 

causa, ou que violem princípios fundamentais aplicáveis ao desempenho do cargo, designa- 

damente o princípio da imparcialidade, da boa fé ou da confiança. 

 

Para além da autoria, directa ou indirecta, dos tipos de comportamentos corruptos acima des- 

critos, considera-se igualmente ilícita, e criminalmente punível, a instigação à prática de tais 

comportamentos, bem como a simples colaboração ou cumplicidade material ou moral face a 

comportamentos corruptos. 

 

No âmbito dos comportamentos vedados por várias leis anti-corrupção, e portanto considera- 

dos ilícitos, contam-se ainda todos os tipos de “pagamentos facilitadores” efectuados,    directa 
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ou indirectamente, a “Funcionários Públicos” ou a terceiros que os possam influenciar, ainda 

que não correlacionados com negócios específicos, desde que os mesmos se destinem a 

motivar esses funcionários à prática, ou abstenção, de qualquer acto no exercício das suas 

funções, ainda que lícito. 

 

Os Colaboradores do Banco devem ter presente que este tipo de “pagamentos facilitadores” 

podem ser considerados como uma forma de corrupção, e como tal ilícitos (e objecto de 

sancionamento penal ou contraordenacional), inclusivamente em situações em que (i) o valor 

envolvido é reduzido e o pagamento é efectuado a um “Funcionário Público” de baixa  

hierarquia ou (ii) o pagamento é feito para garantir a prática de um acto ou serviço a que uma 

pessoa ou empresa tenha direito normal e legal. Assim, o Banco e/ou o Colaborador poderão 

ser seriamente penalizados em resultado de infracções desta natureza. Importa, a este res- 

peito, salientar que os “pagamentos facilitadores” são também vedados mesmo que estejam de 

acordo com práticas ou costumes locais da área geográfica em causa, salvo se tais paga- 

mentos forem expressamente permitidos por leis escritas. 

 

Neste contexto, é vedada aos Colaboradores do Banco a atribuição de quaisquer tipos de 

vantagens patrimoniais, ou não patrimoniais, que possam configurar o acima descrito, inclusive 

“pagamentos facilitadores”. Os Colaboradores do Banco que receberem pedidos para realizar 

“pagamentos facilitadores” ou quaisquer atribuições de vantagens patrimoniais, ou não 

patrimoniais, devem reportar estes incidentes ao Departamento de Compliance. Exceptua-se  

do disposto no presente parágrafo a realização de atribuições de vantagens patrimoniais, ou 

não patrimoniais, em circunstâncias em que esteja em causa a vida, a integridade física ou 

outros bens de personalidade do Colaborador e a atribuição de vantagem patrimonial ou não 

patrimonial em causa, ainda que ilícita, se mostre necessária para a preservação desses bens 

de personalidade. Neste último caso, o Colaborador deverá, logo que possível, reportar o 

incidente ao Departamento de Compliance. 

 

 
4. Quem é Funcionário Público? 

 
a) Como já ficou patente, parte dos comportamentos vedados pelas leis anti-corrupção 

refere-se a relações a estabelecer com “Funcionários Públicos” (incluindo-se neste 

conceito, doravante, os “Titulares de Cargos Políticos”). Nos termos legais, a definição 

de “Funcionário Público” inclui as seguintes pessoas ou organizações: Todos aqueles 

que prestem um serviço público ou desempenhem ou participem no desempenho de 

qualquer actividade compreendida na função pública, incluindo para organismos 

públicos, entidades de utilidade pública, empresas públicas, nacionalizadas, de capitais 

públicos ou com participação maioritária de capital público e ainda de empresas 

concessionárias de serviços públicos, seja a título de gestores, de titulares de órgãos   

de fiscalização, de trabalhadores ou a qualquer outro título, em Portugal ou no 

Estrangeiro; 
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b) Todos aqueles que, ao serviço de uma organização internacional pública, como funcio- 

nários, agentes ou a qualquer outro título, ou simplesmente autorizados por essa 

organização a agir em seu nome, mesmo que provisória ou temporariamente, mediante 

remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tenham sido chamados 

a desempenhar ou a participar no desempenho de uma actividade; 

 

c) Todos os magistrados, funcionários, agentes e equiparados da União Europeia, quer 

tenham sido admitidos de acordo com as regras da União Europeia, quer tenham sido 

colocados à disposição da União Europeia pelos Estados-Membros ou por um orga- 

nismo público ou privado a exercer funções equivalentes às exercidas pelos funcio- 

nários ou outros agentes da União Europeia, incluindo os membros de organismos 

criados em conformidade com os Tratados da União Europeia, bem como o pessoal 

desses organismos não abrangido pelas regras de admissão da União Europeia; 

 

d) Todos aqueles que sejam “Titulares de Cargos Políticos”, designadamente o de Presi- 

dente da República, Presidente da Assembleia da República, Deputado à Assembleia 

da República, Membro do Governo, Deputado ao Parlamento Europeu, Ministro da 

República para região autónoma, Membro de órgão de governo próprio de região autó- 

noma, Membro de órgão representativo de autarquia local; incluem-se aqui também os 

titulares de cargos políticos em países estrangeiros ou em organizações internacionais, 

nomeadamente na União Europeia; numa perspectiva ampla, oriunda, por exemplo, dos 

EUA, devem considerar-se também abrangidos os próprios partidos políticos, os 

membros dos partidos políticos e ainda qualquer candidato a um cargo político; 

 

e) Todos aqueles que sejam titulares de altos cargos públicos, designadamente o de 

gestores públicos, titulares de órgãos de gestão de empresas participadas pelo Estado, 

quando designados por este, membros de órgãos executivos das empresas que inte- 

gram o sector empresarial local, membros dos órgãos directivos dos institutos públicos, 

membros das entidades públicas independentes, titulares de cargos de direcção supe- 

rior do 1.º grau e equiparados; 

 

f) Todos aqueles que desempenhem funções de árbitros, membros de júri, peritos ou 

quaisquer outras funções em procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos. 

 

Deverá ser empreendida diligência reforçada nos casos em que possa estar em causa um 

relacionamento com pessoas conhecidas ou suspeitas de serem familiares de “Funcionários 

Públicos”, ou em relação a empresas controladas por familiares de “Funcionários Públicos”, 

para evitar que esse relacionamento possa ser utilizado como meio de atribuição ilegal de 

vantagens patrimoniais ou não patrimoniais a “Funcionários Públicos”. 
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5. Corrupção envolvendo Agentes do Sector Privado 

 
Considera-se igualmente ilícita, e como tal vedada aos Colaboradores do Banco, a prática de 

actos que, não obstante não envolverem qualquer relacionamento com “Funcionários Públi- 

cos”, mas apenas com “Agentes do Sector Privado”, correspondam a práticas subsumíveis ao 

conceito de corrupção acima descrito. 

 

Consideram-se, designadamente, “Agentes do Sector Privado” todos aqueles que exerçam 

funções, incluindo as de direcção ou fiscalização, em regime de contrato individual de trabalho, 

de prestação de serviços ou a qualquer outro título, mesmo que provisória ou temporariamente, 

mediante remuneração ou a título gratuito, ao serviço de uma entidade do “Sector Privado” (e, 

como tal, não pertencente ao sector público). São, nomeadamente, consideradas entidades do 

“Sector Privado” as pessoas colectivas de direito privado (sociedades civis e comerciais, 

associações, fundações, agrupamentos complementares de empresas, etc.), os empresários, 

ainda que em nome individual, ou outras entidades privadas ou associações entre privados, 

ainda que apenas de facto ou sem personalidade jurídica. 

 

 
6. Estrutura Interna de prevenção 

 
6.1. Princípios 

 
Visando a promoção e devido controlo do bom cumprimento das suas obrigações em matéria 

de prevenção da Corrupção, o Banco tem implementada uma estrutura interna de prevenção  

da corrupção assente nos seguintes princípios: 

 

a) Compromisso do Banco e da sua Administração 

 
A Comissão Executiva tem a obrigação de promover uma cultura institucional de total 

compromisso com o cumprimento das obrigações legais do Banco, em geral, e prevenção 

da corrupção em particular, assegurando que o Banco possa desenvolver as suas 

actividades num ambiente conforme aos mais elevados padrões de integridade. 

 

b) Abordarem baseada no risco 

 
O Banco deve compreender e avaliar devidamente a natureza e extensão do risco de 

ocorrência de ilícitos relacionados com corrupção a que as suas actividades estão a cada 

momento expostas. 

 

Se prejuízo de outros que possam ser identificados numa base casuística, a avaliação a 

efectuar pelo Banco deverá sempre ter em conta o risco oferecido por cada uma das 

seguintes categorias: 
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 Tipo de serviço ou transacção; 

 

 Geografia; 

 

 Cliente / Contraparte 

 
 Sector 

 

 Existência de elementos indiciadores da presença de ilícito relacionado com 

corrupção (vide Anexo). 

 

A identificação e devida ponderação destes riscos deve sempre ser efectuada e determinar 

o nível de diligência, análise, autorização ou reporte a que cada evento relevante deverá 

estar sujeito. 

 

c) Controlo e Monitorização 

 
As actividades do Banco devem processar-se em termos, e segundo procedimentos, que 

permitam de uma forma clara, prática e proporcional a efectiva mitigação dos riscos 

decorrentes do ilícito da Corrupção. 

 

O Banco deverá ter mecanismos de controlo e monitorização adequados com vista a 

assegurar que, no que à prevenção da corrupção diz respeito, as respectivas actividades 

são desenvolvidas num ambiente de total controlo e acompanhamento pela Comissão 

Executiva. 

 

Neste contexto, todas as unidades de negócios do Banco devem ter controlos e 

procedimentos internos em vigor, em grau e complexidade compatível com a tipologia das 

actividades e áreas geográficas envolvidas. De igual modo, em matéria de prevenção da 

corrupção o Banco deverá exercer o controlo adequado sobre as pessoas ou entidades que 

prestem, a qualquer título, serviços para o Banco ou em nome deste, ainda que não sejam 

formalmente seus Colaboradores. 

 

Considera-se fundamental que os controlos instituídos permitam assegurar que os Colabo- 

radores envolvidos ou outras pessoas ou entidades que prestem serviços para ou em nome 

do Banco não deixem de exercer a diligência devida quanto à análise das operações sob a 

óptica da prevenção da corrupção, em particular no que respeita a solicitações de despesas 

e/ou pagamentos ou outras atribuições de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais, em 

busca de indícios que possam sugerir fundamentos inadequados ou a existência de riscos 

excessivos, em particular quando estas apresentem alguma característica pré-identificada 

como de elevado risco (vide Anexo). 
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6.2. Responsabilidades 
 
 

Sem prejuízo da responsabilidade individual de cada Colaborador pelo bom cumprimento 

das suas obrigações em matéria de prevenção da Corrupção, no sentido de promover a 

eficiência da estrutura interna prevenção da corrupção do Banco, são definidas as 

seguintes responsabilidades específicas. 

 

a) Comissão Executiva 

 
A Comissão Executiva deverá nomear um dos seus Membros como responsável pela 

estrutura de prevenção da corrupção e apreciar regularmente os respectivos estado e 

adequação. 

 

b) Responsáveis por Unidades Funcionais 

 
Compete a cada responsável por cada Departamento, Direcção ou outras Unidades 

Funcionais do Banco, assegurar bom cumprimentos das normas e procedimentos que a 

cada uma delas devam ser aplicáveis em matéria de prevenção de ilícitos relacionados 

com corrupção. Para este efeito, cada responsável deverá, de forma independente, 

adequada e proporcional, efectuar a sua própria análise sobre o risco oferecido pela 

Unidade em causa e promover a adopção das correspondentes medidas de mitigação. 

 

c) Departamento de Compliance 

 
O Departamento de Compliance deverá, no contexto das suas atribuições e 

responsabilidades gerais, diligenciar pelo bom cumprimento das obrigações do Banco 

na matéria específica da prevenção da Corrupção, devendo para o efeito estar 

devidamente dotado dos meios materiais, humanos, expertise, responsabilidade e 

independência necessários para o efeito. 

 

 
7. Participação em Processos de Contratação Pública e Privada 

 
É importante que o Banco consiga demonstrar que as decisões de contratação pública e 

privada em que se encontre envolvido são tomadas com base no mérito e não mediante o uso 

indevido de influência sobre funcionários, agentes ou quaisquer outras pessoas com poder de 

decisão sobre o processo em causa. 

 

É imperativo que os Colaboradores do Banco conheçam profundamente as normas que regem 

cada processo de contratação em que estejam envolvidos, com especial destaque para as 

regras especiais em matéria de contratação pública, e que actuem na certeza do estrito cum- 

primento desse normativo. 
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A este propósito, é essencial que os Colaboradores não possam estar envolvidos em nenhum 

tipo de atribuição de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais, designadamente a prestação 

de ofertas ou entretenimento, que não seja admissível nos termos gerais de Direito ou do 

normativo que presida ao processo em causa. 

 

 
8. Relacionamento com Terceiros (incluindo Clientes e/ou Contrapartes) 

 
Todas as decisões comerciais envolvendo o Banco devem ser baseadas no mérito. Nenhum 

Colaborador do Banco deverá procurar exercer qualquer tipo de influência imprópria sobre 

quaisquer pessoas e/ou instituições. 

 

É vedado aos Colaboradores do Banco: 

 

 Realizar qualquer atribuição de vantagem patrimonial ou não patrimonial a terceiros tendo 

conhecimento de que a totalidade ou parte da atribuição será, utilizada por aqueles para 

uma finalidade subsumível ao conceito de corrupção; e/ou 

 Realizar qualquer atribuição de vantagem patrimonial ou não patrimonial a terceiros que 

por qualquer forma comporte risco identificável de vir a ser utilizada para finalidade 

subsumível ao conceito de corrupção. 

Para este efeito, o “conhecimento” ou a avaliação do risco devem ser aferidos não só em 

função do conhecimento efectivo do Colaborador, mas também considerando o conhecimento 

que o Colaborador deveria ter se empregasse os padrões de diligência exigidos pela sua 

função. 

 

O Banco deverá assegurar que os terceiros com quem venha a colaborar no exercício das  

suas actividades têm vindo a adoptar um nível de diligência em matéria de prevenção da 

corrupção pelo menos equivalente ao previsto no presente documento. 

 

O Banco deverá, em grau adequado ao tipo de entidade e/ou relacionamento em causa, 

efectuar due diligence às entidades com quem se relacione, no sentido de assegurar que as 

mesmas estão sujeitas a um padrão de exigência em matéria de prevenção da Corrupção pelo 

menos equivalente àquele a que o Banco está adstrito. 

 

O Banco deve verificar se os terceiros com quem se relaciona estão de alguma forma 

notoriamente associados à prática de corrupção (mesmo que não tenham sido objecto de 

condenações, pronunciamentos ou acusações nesta sede) e/ou se aos mesmos pode ser 

imputado algum tipo de responsabilidade quanto a esta matéria. 

 

Todos os Colaboradores do Banco devem aplicar os princípios referidos abaixo na selecção, 

contratação e remuneração de terceiros: 

 

 Os terceiros devem ter experiência comprovada no sector em questão; 
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 Os terceiros não devem ter sido indicados por “Funcionários Públicos”; 

 Os serviços a ser prestados devem ser lícitos, bem como a natureza e os preços devem 

estar descritos no documento que formalize o relacionamento em causa; 

 Os pagamentos feitos a terceiros devem reflectir, de forma razoável e racional, o valor dos 

serviços prestados. 

 

Os contratos ou outros documentos a acordar com terceiros deverão incluir disposições 

abordando a temática da prevenção da corrupção, com a extensão e profundidade que se 

mostre adequada à natureza do relacionamento em causa. Neste contexto, considera-se 

obrigatória a inclusão de uma cláusula anti-corrupção, nos termos da qual as contrapartes do 

Banco expressamente se vinculem: 

 

 Ao cumprimento de todo as normas anti-corrupção em vigor nas áreas geográficas com 

conexão com a transacção em causa, bem como nas em que o Banco tenha presença (em 

particular, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América); e 

 À observância de um nível de diligência em matéria de prevenção de corrupção que 

materialmente assegure o disposto no presente documento. 

 

A realização de transacções em países terceiros deverá ser precedida de uma análise sobre o 

risco do País, que deverá determinar o nível de due diligence necessário em matéria de 

prevenção do risco de corrupção aplicável na operação em causa. Estas diligências deverão 

ser documentadas e arquivadas, devendo estar disponíveis para posterior consulta. 

 

 
9. Aquisição de Participações e/ou Activos pelo Banco e estabelecimento de 

Parcerias 

 
A aquisição directa ou indirecta de novas participações e/ou activos pelo Banco, assim como a 

celebração de parceiras com terceiros, comporta o risco de associação a responsabilidades por 

eventuais infracções a normativos anti-corrupção. Importa ter presente que este tipo de 

circunstâncias poderá acarretar não só sanções directas, como também prejuízos significativos 

à reputação do Banco. Portanto, é essencial a realização de processos de due diligence 

exaustivos, e independentes dos intervenientes directos na transacção, quanto a esta matéria, 

assim como a inclusão de mecanismos contratuais (cláusulas de limitação e exclusão de 

responsabilidade e de repartição de riscos, cláusulas penais, cláusulas de declarações e 

garantias, etc.) que protejam devidamente o Banco em caso de detecção futura de eventos 

desta natureza. 

 

 
10. Presentes, Entretenimento e Viagens 

 
10.1. Recebimentos por Colaboradores 
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Tal como previsto no Código de Conduta do Banco, é vedado aos Colaboradores do Banco 

aceitar qualquer tipo de presentes, convites, favores ou benefícios semelhantes (“ofertas”) 

relacionados com o exercício de funções no Banco, bem como obter de outro modo  de 

terceiros qualquer proveito resultante da posição ocupada no Banco. Excluem-se desta 

proibição: 

 

 Objectos publicitários de escasso valor; 

 Ofertas ou convites que não excedam os limites considerados razoáveis pelos usos 

sociais; 

 Ofertas ocasionais e devidas a situações festivas (como ofertas de Natal ou por ocasião de 

casamento), desde que tais ofertas não sejam prestadas em numerário e o seu valor seja 

razoável. 

 

Em qualquer circunstância, os Colaboradores deverão sempre reportar ao Departamento de 

Compliance: 

 

 A obtenção de ofertas que suspeitem ser devidas a uma vontade de afectar a sua  

actuação ou imparcialidade; 

 A obtenção de ofertas de valor superior a Euro 250,00. 

 
Nenhum Colaborador poderá, por si ou por interposta pessoa, solicitar a concessão de crédito, 

sob qualquer forma, a clientes, fornecedores ou outros Colaboradores do Banco. 

 
10.2. Ofertas a Terceiros 

 
Apenas são permitidas ofertas a terceiros de valor não superior a Euro 250,00 e que se insiram 

nas tipologias abaixo descritas: 

 

 Objectos publicitários de escasso valor; 

 Ofertas ou convites que não excedam os limites considerados razoáveis pelos usos 

sociais; 

 Ofertas ocasionais e devidas a situações festivas (como ofertas de Natal ou por ocasião de 

casamento), desde que tais ofertas não sejam prestadas em numerário e o seu valor seja 

razoável. 

 

A Comissão Executiva do Banco poderá autorizar a realização de ofertas de natureza e valor 

distinto do acima referido, devendo nesse caso a sua realização e justificação ser sujeita a 

aprovação formal em sede de reunião plenária deste órgão. 

 
10.3. Entretenimento e Viagens 

 
Todos os gastos com entretenimento e/ou viagens oferecidos ou recebidos por Colaboradores 

do Banco devem obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e não visar 
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outras finalidades que não a simples cortesia no âmbito de mero relacionamento comercial. Em 

termos gerais, considera-se aceitável a prestação ou recebimento de entretenimento sob 

formas como refeições e bebidas, contando que o mesmo seja admissível de acordo com o 

normativo da geografia onde seja praticado, tenha uma natureza esporádica e, sempre que 

possível, em termos recíprocos. 

 

No que respeita a relacionamento com “Funcionários Públicos”, as despesas que poderão ser 

pagas ou reembolsadas serão sempre limitadas a despesas com viagens, acomodação ou 

alimentação e deverão sempre estar directamente relacionadas com: 

 

 Promoção, demonstração ou explicação sobre produtos ou serviços do Banco; 

 Formalização ou execução de relações contratuais entre o Banco e a Entidade Pública que 

o ”Funcionário Público” representa, quando estas despesas estejam contratualmente a 

cargo do Banco. 

 

A realização ou o reembolso de despesas com viagens, acomodação e, quando admissível, 

eventuais despesas com entretenimento associadas, deverão ser previamente autorizados pelo 

membro da Comissão Executiva responsável pela área em causa e, posteriormente, formal- 

mente levados ao conhecimento da Comissão Executiva. 

 

Em cada caso, o motivo da viagem deve ser previamente definido e aprovado e o reembolso 

estará sujeito à apresentação de documentos comprobatórios de boa fé, que deverão ser 

devidamente arquivados. 

 

Os reembolsos de despesas relacionadas com a viagem e acomodação deverão ser pagos à 

Entidade Pública em causa e não directamente aos seus funcionários. Qualquer excepção a 

esta regra só poderá ser feita mediante aprovação prévia em reunião da Comissão Executiva.  

A realização de pagamentos em numerário deverá ser restrita à medida do indispensável. 

 

Parentes de “Funcionários Públicos” não poderão ser convidados para viagens ou eventos. Se, 

apesar disso, um parente acompanhar a pessoa em questão na viagem ou evento, o Banco  

não poderá pagar nem reembolsar quaisquer despesas desse parente. 

 

Em termos gerais, importa notar que o enquadramento legal a dar à realização de pagamentos 

desta natureza poderá divergir em função dos diferentes normativos anti-corrupção em vigor 

nos países em que o Banco exerce actividades. Em consequência, é vedada a possibilidade de 

os Colaboradores efectuarem qualquer oferta a “Funcionários Públicos” ou pessoas equipa- 

radas de países terceiros sem prévia confirmação da sua adequação face ao normativo local. 

 

 
11. Contribuições Políticas 

 
Contribuições em dinheiro ou serviços em nome do Banco a partidos políticos ou a políticos, 
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em qualquer país, somente poderão ser feitas se permitidas e nos termos das leis aplicáveis 

em cada país, designadamente as relativas a financiamento de partidos políticos, e todas as 

exigências de transparência e de divulgação pública sejam plenamente observadas. Note-se, a 

propósito, que as leis portuguesas actualmente em vigor vedam aos partidos políticos  

nacionais a possibilidade de receberem donativos ou empréstimos de natureza pecuniária ou 

em espécie de pessoas colectivas, como o Banco, ou de pessoas que ajam em nome ou por 

conta dele, excepto se se tratar de empréstimos realizados nos termos das regras gerais da 

actividade dos mercados financeiros. 

 

Estas contribuições, se permitidas, estão sujeitas a aprovação prévia em reunião da Comissão 

Executiva. 

 

Ao analisar qualquer potencial contribuição em dinheiro ou serviços a um partido político ou a 

um político em qualquer país, devem ser observadas as regras sobre conflitos de interesses 

contidas no Código de Conduta do Banco. Isso significa que qualquer pessoa que tenha 

qualquer tipo de filiação política ou em partido político deve abster-se de envolvimento no 

processo decisório sobre esta contribuição. 

 

Convém lembrar que contribuições a partidos políticos ou a qualquer político podem ser 

interpretadas como corrupção. Por outro lado, numa perspectiva ampla, conforme estabelecido 

na Secção “Quem é Funcionário Público?”, os partidos políticos, os membros de partidos 

políticos e os candidatos a cargos públicos deverão considerar-se incluídos na definição de 

“Funcionário Público”. 

 

 
12. Contribuições a Sindicatos 

 
Apenas poderão ser feitas contribuições em dinheiro ou serviços em nome do Banco a 

sindicatos, membros de sindicatos ou a entidade controlada por um sindicato, em qualquer 

país, se permitidas e nos termos das leis aplicáveis em cada país e com plena observância de 

todas as exigências de transparência e de divulgação pública. Tais contribuições estão sujeitas 

à aprovação prévia em reunião da Comissão Executiva. 

 

Ao analisar qualquer potencial contribuição em dinheiro ou serviços a um sindicato, membro de 

um sindicato ou entidade controlada por um sindicato, em qualquer país, devem ser 

observadas as regras sobre conflitos de interesses contidas no Código de Conduta do Banco. 

Isso significa que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de filiação com sindicato, membro 

de sindicato ou entidade controlada por sindicato deve abster-se de envolvimento no processo 

decisório sobre esta contribuição. 

 

Convém lembrar que sindicatos, membros de sindicatos ou entidades controladas por um 

sindicato podem servir de canal para corrupção relativa a “Funcionários Públicos” e que as 

contribuições feitas podem, consequentemente, ser interpretadas como corrupção. 
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13. Contribuições de Caridade / Responsabilidade Corporativa 

 
Existe o risco de as atribuições de vantagens vedadas pelas leis anti-corrupção assumirem a 

forma de contribuições de caridade ou patrocínios. Deste modo, os Colaboradores devem 

certificar-se que a entrega de fundos ou qualquer outra atribuição de vantagem patrimonial ou 

não patrimonial a instituições de caridade não poderá estar dependente de determinados 

negócios, nem se destinar, directa ou indirectamente, a obter ou a conservar algum tipo de 

negócio ou a exercer qualquer tipo de influência junto de entidades públicas de modo a obter 

uma decisão. Os fundos deverão sempre ser doados a instituições e nunca a pessoas 

individuais. Apenas podem ser feitas contribuições de caridade a instituições registadas nos 

termos da legislação aplicável. 

 

Antes de efectuar qualquer contribuição desta natureza, é necessário levar sempre a cabo um 

processo de due diligence que inclua as seguintes averiguações: 

 

 Identificar claramente quem são as pessoas relevantes na Instituição em causa 

(fundadores, patronos, gestores ou afins); 

 Verificar o histórico da Instituição; e, 

 Se possível, verificar para quem e para qual finalidade específica deverão ser canalizados 

os fundos. 

 

Considera-se de alto risco a realização de donativos ou de quaisquer atribuições de vantagens 

patrimoniais ou não patrimoniais a instituições a que possam estar associados “Funcionários 

Públicos” envolvidos em eventos como negociação de contratos com entidades públicas, 

processos de concessão de licenças, concessões ou autorizações por autoridades públicas, 

etc.. Neste contexto, a realização de donativo a instituições de caridade deverá pressupor uma 

apreciação (em grau de profundidade e extensão determinado em função da situação em 

causa) sobre a potencial existência de risco de corrupção decorrente da potencial ocorrência  

do circunstancialismo supra. 

 

A realização de contribuições de caridade que não tenham um valor meramente simbólico está 

sujeita a prévia aprovação em reunião da Comissão Executiva. 

 

 
14. Obrigações Contabilísticas 

 
Cumulativamente com as respectivas obrigações contabilísticas gerais, para efeitos de 

prevenção de corrupção, o Banco deve manter registos sobre todos os custos materiais 

incorridos a título de ofertas, entretenimento, viagens, ou relativas a contribuições ou outras 

atribuições de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais referidas nas secções anteriores, 

bem como quaisquer pagamentos afins. Estes registos deverão, na medida do possível, ser 

estruturados numa lógica Cliente / Transacção, de modo a melhor permitir a avaliação e 

controlo da sua adequação face ao disposto no presente documento. 
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A Comissão Executiva do Banco deverá apreciar regularmente, e de forma específica, 

informação sobre os custos documentados e registados nos termos do parágrafo anterior, 

avaliando a sua adequação e razoabilidade face à respectiva tipologia e o seu enquadramento 

face às actividades do Banco. 

 

 
15. Formação 

 
O Banco, através do Departamento de Compliance, deve adoptar as medidas necessárias para 

que os órgãos sociais e os Colaboradores, tenham um conhecimento adequado das  

obrigações impostas pela legislação e regulamentação interna e externa aplicável a prevenção 

de ilícitos relacionados com corrupção. 

 

 
16. Dever de comunicação 

 
Sem prejuízo dos seus deveres legais quanto a esta matéria e sujeito a eventuais limitações 

decorrentes de Lei aplicável, é responsabilidade de cada Colaborador do Banco que, no 

exercício das suas funções ou por causa delas, tome conhecimento de possíveis ilícitos 

relacionados com corrupção proceder ao respectivo reporte interno ao Departamento de 

Compliance. Serão asseguradas confidencialidade e a devida protecção legal aos 

colaboradores que procedam a comunicações desta natureza. 

 

 
17. Sanções Anti-corrupção 

 
17.1. Responsabilidade Penal / Contraordenacional 

 
Na maioria das jurisdições, tanto as pessoas individuais quanto as pessoas colectivas podem 

ser responsabilizadas pela prática de um crime ou contraordenação. A medida exacta da 

responsabilidade criminal ou contraordenacional depende da lei do país em questão. 

 

De forma geral, a responsabilidade criminal envolve multas e penas de prisão com bastante 

severidade e a contraordenacional a aplicação de coimas ou outras sanções acessórias. 

Poderão ser sujeitos a este tipo de sanções quer o Banco quer os seus Colaboradores, não só 

na jurisdição onde o ilícito se verifique, como inclusivamente em outras com as quais a 

transacção possa possuir uma conexão relevante. 

 

As sanções impostas a Colaboradores em resultado de violações neste domínio não poderão 

em circunstância alguma ser suportadas, directa ou indirectamente, pelo Banco. 
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17.2. Responsabilidade Civil e Danos 

 
Além da responsabilidade criminal e contraordenacional, tanto as pessoas individuais quanto  

as pessoas colectivas envolvidas em corrupção correm o risco de serem processadas 

civilmente e obrigadas a indemnizar outras pessoas individuais ou colectivas que incorram em 

perdas resultantes do acto ilícito em questão. Tal poderá verificar-se não só relativamente a 

danos emergentes como também a outro tipo de prejuízos como lucros cessantes ou quaisquer 

danos indirectos ou de natureza não patrimonial. 

 
17.3. Sanções Regulatórias 

 
Além das sanções directas pela prática de corrupção, o Banco e/ou Colaboradores poderão ser 

sujeitos a sanções acessórias e inibições com potencial impacto material negativo na  

respectiva situação patrimonial e na reputação. 

 
17.4. Sanções Internas 

 
Conforme as leis aplicáveis e a Política interna do Banco, a prática de comportamentos 

vedados pelas leis anti-corrupção por um Colaborador constitui um ilícito de extrema gravidade, 

cuja ocorrência poderá levar à aplicação de sanções do foro laboral e, em última instância, a 

despedimento com justa causa. A possível instauração de procedimento disciplinar, e eventual 

subsequente aplicação de sanções, não ficará dependente de eventual acção penal, 

contraordenacional ou outra, que nos termos legais possa ser movida ao Colaborador. 

 

 
18. Aplicação ao Grupo 

O presente documento é directa e imediatamente aplicável a todos os Colaboradores do Banco 

e das respectivas Sucursais no estrangeiro. 
 

As Filiais do Banco deverão fazer incluir, no respectivo código de conduta interno, 

regulamentação própria que, no cumprimento da respectiva regulamentação local,  assegure 

um nível de exigência em matéria de prevenção de corrupção pelo menos equivalente ao 

determinado nos termos deste documento. 
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Anexo 

 
Elementos indiciadores da presença de ilícito de corrupção 

 

 Alguma contraparte envolvida na transacção tem relacionamento comercial, parentesco ou 

qualquer outro tipo de relação pessoal próxima com um “Funcionário Público”; 

 Alguma contraparte envolvida na transacção foi recentemente ou “Funcionário Público”; 

 Se se verificar alguma circunstância que permita a alguma contraparte envolvida na 

transacção exercer influência sobre um “Funcionário Público”; 

 Alguma contraparte recomenda ou insiste na utilização de determinada pessoa ou entidade 

na operação, sem fundamento lícito aparente; 

 Alguma contraparte recusa-se a aceitar disposições contratuais anti-corrupção, utiliza uma 

“sociedade de fachada” (entidades jurídicas sem registo de operações e activos 

significativos e cuja inclusão na transacção não tem racional económico aparente), insiste 

em procedimentos contratuais não usuais ou suspeitos, recusa-se a divulgar a identidade 

dos seus accionistas / parceiros / beneficiários económicos, ou solicita que o seu contrato 

seja feito valer de forma retroactiva ou de qualquer forma alterado para incluir dados 

inexactos; 

 Alguma contraparte na operação tem má reputação, respondeu a acusações sobre 

corrupção, fraude ou outros actos ilícitos, ou tem pouca ou nenhuma referência de 

terceiros; 

 Alguma contraparte na operação não mantém escritório, equipa ou qualificações 

adequadas para realizar os serviços necessários; 

 Alguma contraparte na operação solicita pagamentos em numerário de elevado valor, sem 

evidente racional lícito para o efeito; 

 Ocorrência de solicitação de despesa ou pagamento pouco comum, não comprovado por 

meio de documentação adequada, em valor extraordinariamente elevado ou 

desproporcional face aos serviços em causa, sem que esteja previsto em contrato ou outro 

documento que regule os termos da transacção em causa; 

 Ocorrência de solicitação de despesa ou pagamento envolvendo uma jurisdição alheia 

àquela onde os serviços sejam, ou devam ser, prestados, ou em termos desconformes  

com o normativo local; 

 Ocorrência de solicitação de despesa ou pagamento descrito como necessário para “a 

obtenção de negócio” ou instrumental para este efeito. 


