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1. OBJETIVO 

 O Haitong Bank, S.A. (o “Banco”) é uma instituição financeira internacional, com presença em múltiplas 

geografias e jurisdições. Como tal, é responsável por assegurar que os seus colaboradores respeitam 

os mais elevados padrões de integridade e diligência no exercício das suas atividades. Nos termos do 

Código de Conduta em vigor no Banco, os colaboradores estão obrigados a desenvolver as respetivas 

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 atividades são exercidas. 

 

 

2. DESTINATÁRIOS 

a. O conteúdo do presente Regulamento representa o padrão mínimo que se aplica ao Banco e às 

suas subsidiárias e sucursais (“Grupo Haitong Bank”). 

b. Em caso de conflito entre disposições do presente Regulamento e as leis e regulamentos locais 

aplicáveis a qualquer subsidiária ou sucursal do Banco, as leis e regulamentos locais relevantes 

prevalecem. 

 

3. GOVERNAÇÃO 

a. O presente Regulamento é elaborado pelo Departamento de Compliance. 

b. O presente Regulamento é aprovado pelo Conselho de Administração. 

c. O presente Regulamento é revisto anualmente pelo Departamento de Compliance ou sempre que 

necessário para cumprir leis aplicáveis. 

 

4. DIVULGAÇÃO  

a. O Conselho de Administração assegura que o presente Regulamento é devidamente 

implementado na instituição, que é sujeito a revisões periódicas e que é divulgado internamente 

a todos os colaboradores. 

b. O presente Regulamento está disponível na intranet e no website do Banco. 

c. Após serem aprovadas alterações ao presente Regulamento, o Departamento de Compliance 

informa por e-mail todos os colaboradores do Banco dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de 
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aprovação e solicita que as versões mais atualizadas do Regulamento sejam carregadas na 

intranet e no website. 

 

5. PRINCÍPIOS 

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

prevenção da corrupção, tendo por base normas nacionais e internacionais, incluindo, 

nomeadamente, a legislação portuguesa relativa à prevenção da corrupção, a Convenção sobre 

a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais 

Internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ("OCDE"), a 

Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam envolvidos funcionários das 

Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União Europeia (Convenção sobre a Luta 

Contra a Corrupção, da UE) , a Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa, 

e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

 

b. Dada a presença e atuação do Banco em diferentes áreas geográficas estrangeiras, torna-se 

também fundamental refletir no presente documento um conjunto de regras e princípios de 

prevenção da corrupção vigentes nessas jurisdições, sem prejuízo da obrigação de cada 

colaborador de verificar, caso a caso, a existência de normas estrangeiras de prevenção da 

corrupção aplicáveis à situação em causa, bem como de tomar as medidas necessárias para o 

estrito cumprimento das mesmas. Neste contexto, merecem especial destaque as seguintes leis 

em vigor nos Estados Unidos da América e no Reino Unido: o U.S. Foreign Corrupt Practices 

Act1 e o UK Bribery Act2, ambas de vasto alcance e com efeitos extraterritoriais. Cabe lembrar 

que a corrupção é mais frequente em alguns países do que em outros 3 . Deste modo, as 

operações em países com riscos de corrupção mais altos exigem que os colaboradores exerçam 

a maior diligência de forma a responder adequadamente ao nível de risco envolvido na geografia 

em causa. 

 

                                                

1 https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act US Foreign Corrupt Practices Act (Lei sobre 

Práticas de Corrupção no Estrangeiro). 
2 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents, UK Bribery Act (Lei sobre Suborno). 
3  https://www.transparency.org/cpi2018 para o Índice de Perceção da Corrupção 2018 da Transparency 

International. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
https://www.transparency.org/cpi2018
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6. REGRAS APLICÁVEIS A COLABORADORES 

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

custo. 

Para este efeito, as regras seguintes têm de ser cumpridas: 

i. não podem ser nomeadas para cargos de gestão de primeira linha pessoas cuja integridade 

possa ser questionada em virtude de condenação anterior ou contra as quais estejam 

pendentes processos relacionados com crimes de corrupção ou de natureza financeira; 

ii. tem de ser dada formação adequada em matéria de prevenção de corrupção a todos os 

colaboradores do Banco; 

iii. tem de ser dada formação específica aos colaboradores cujas funções envolvam particular 

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

Cada colaborador tem de ter pleno conhecimento das suas obrigações em matéria de prevenção de 

corrupção e deve familiarizar-se com as regras que se seguem. Em caso de dúvida sobre a aplicação 

destas regras, os colaboradores devem aconselhar-se junto do Departamento de Compliance. 

 

7. DEFINIÇÕES 

a. “Corrupção” 

Os diplomas normativos nacionais e internacionais de referência não definem especificamente o que 

é corrupção, optando antes por tipificar um conjunto de comportamentos que são considerados 

corruptos e que, portanto, constituem ilícitos criminais. 

 

Parte das normas penais em matéria de corrupção dirige-se a funcionários ou agentes do Estado e 

outras organizações públicas nacionais e estrangeiras. No entanto, diversas normas penais de 

prevenção da corrupção referem-se também à generalidade dos cidadãos, colaboradores e empresas 

em geral, quer no relacionamento que estabelecem entre si, quer com entidades públicas. 

 

Em geral, os crimes relacionados com corrupção implicam uma combinação dos seguintes elementos, 

para si mesmo ou para um terceiro: 

 um ato ou uma omissão; 

 a prática de um ato lícito ou ilícito; 

 uma vantagem indevida 
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Entre os vários tipos de comportamentos que podem ser considerados corrupção por parte de 

entidades privadas e sancionados como tal ao abrigo das leis de prevenção da corrupção, assinalamos 

os seguintes, a título ilustrativo: 

i. prometer, oferecer ou dar a qualquer funcionário público ou titular de cargo público vantagem 

patrimonial ou não patrimonial indevida relativa ao exercício dos seus deveres respetivos; 

ii. dar ou prometer a funcionário público ou titular de cargo público vantagem patrimonial ou não 

patrimonial para a prática de um qualquer ato ou omissão contrário aos deveres do seu cargo; 

iii. solicitar ou aceitar qualquer 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; 

iv. dar ou prometer qualquer 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; 

v. dar ou prometer a funcionário público ou a titular de cargo político qualquer vantagem 

patrimonial ou não patrimonial indevida para obter, gerir ou conservar um negócio, um 

contrato ou outra vantagem indevida, designadamente no comércio internacional; 

vi. solicitar ou aceitar de agente do setor privado qualquer vantagem patrimonial ou não 

patrimonial indevida, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão que constitua uma 

violação dos seus deveres funcionais ou que vise causar uma distorção da concorrência ou 

um prejuízo patrimonial a terceiros; e 

vii. dar ou prometer a agente do setor privado qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial 

indevida para um qualquer ato ou omissão que constitua uma violação dos seus deveres 

funcionais ou que vise causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo patrimonial a 

terceiros. 

 

O conluio ou o auxílio na perpetração dos atos ilícitos referidos também é considerado crime. 

 

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

amplo, assumindo relevância criminal quer sejam praticados diretamente, quer indiretamente por 

interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, independentemente dos meios empregues 

e da natureza da recompensa envolvida. De igual modo, as vantagens patrimoniais ou não patrimoniais 

são consideradas ilícitas se forem dadas ou prometidas a terceiros não envolvidos diretamente com o 

Banco ou os seus colaboradores. 
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Os tipos de comportamentos acima descritos são considerados ilícitos ainda que sejam apenas sob a 

forma tentada ou que não conduzam ao resultado pretendido, designadamente se o ato ou omissão 

visado não chegar a ser praticado ou a influência não chegar a ser 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 violações de obrigações legais 

ou de instruções ou regras profissionais aplicáveis à atividade em causa ou que violem princípios 

fundamentais aplicáveis ao desempenho do cargo, designadamente o princípio da imparcialidade, da 

boa fé ou da confiança. 

 

Para além da autoria, direta ou indireta, dos tipos de comportamentos corruptos acima descritos, 

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. 

 

Entre os muitos tipos de comportamentos vedados por várias leis de prevenção da corrupção e, 

portanto, considerados ilícitos, devem mencionar-se todos os tipos de “pagamentos facilitadores” 

efetuados, direta ou indiretamente, a funcionários públicos ou a terceiros que os possam influenciar, 

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

incentivar esses funcionários à prática ou abstenção de qualquer ato, ainda que lícito, no exercício das 

suas funções. 

 

Os colaboradores do Banco devem ter presente que este tipo de “pagamentos facilitadores” pode ser 

considerado uma forma de corrupção e, como tal, ilícito (e objeto de sancionamento penal ou 

contraordenacional), inclusivamente em situações em que: (i) o valor envolvido é reduzido e o 

pagamento é efetuado a um funcionário público de baixa hierarquia ou (ii) o pagamento é feito para 

garantir a prática de um ato ou serviço a que uma pessoa ou empresa tenha direito normal e 

legalmente. Assim, o Banco e/ou o colaborador podem ser objeto de penas pesadas em consequência 

de infrações desta natureza. Importa, a este respeito, 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 pagamentos forem expressamente permitidos por leis escritas. 
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Em virtude do exposto, é vedada aos colaboradores do Banco a atribuição de quaisquer tipos de 

vantagens patrimoniais ou não patrimoniais que possam configurar um dos atos descritos acima, 

inclusive “pagamentos facilitadores”. Os colaboradores do Banco a quem seja solicitado que façam 

“pagamentos facilitadores” ou atribuam vantagens patrimoniais ou não patrimoniais devem reportar 

esses incidentes ao Departamento de Compliance. Excetua-se do disposto no presente ponto a 

atribuição de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais em circunstâncias em que esteja em causa 

a vida, a integridade física ou outros direitos de personalidade do colaborador e a atribuição da 

vantagem patrimonial ou não patrimonial em causa, ainda que ilícita, se mostre necessária para 

preservar a vida, a integridade física ou outros direitos de personalidade do colaborador. Neste último 

caso, o colaborador deve reportar prontamente o incidente ao Departamento de Compliance. 

 

b. “Funcionário público” 

Como já ficou patente, uma boa parte dos comportamentos vedados pelas leis de prevenção da 

corrupção refere-se a relações a estabelecer com "funcionários públicos" (o que abrange os "titulares 

de cargos públicos"). Nos termos da lei, a expressão "funcionário público" inclui as seguintes pessoas 

ou organizações:  

i. todos aqueles que prestem um serviço público ou que participem no desempenho de qualquer 

atividade compreendida na função pública, incluindo 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 colaboradores ou a qualquer outro 

título, em Portugal ou no estrangeiro; 

 

ii. todos aqueles que, ao serviço de uma organização internacional pública, como funcionários, 

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 atividade; 

 

iii. 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 organismo público ou 
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privado a exercer funções equivalentes às exercidas pelos funcionários 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; 

 

iv. todos aqueles que sejam “titulares de cargos políticos”, designadamente o Presidente da 

República, Presidente da Assembleia da República, um Deputado à Assembleia da República, 

membro do Governo, um Deputado ao Parlamento Europeu, um Ministro da República para 

região autónoma ou um 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; de uma perspetiva ampla, como, por 

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

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

 

v. 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 integram o sector 

empresarial do Estado, membros dos órgãos diretivos dos institutos públicos, membros das 

entidades públicas independentes, titulares de cargos de alta direção e equiparados; 

 

vi. todos aqueles que desempenhem funções de árbitros, membros de júri, peritos ou quaisquer 

outras funções em procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos. 

 

Deve usar-se de diligência reforçada nos casos em que esteja em causa um relacionamento com 

pessoas que se saiba ou suspeite estarem relacionadas com “funcionários públicos” ou com empresas 

controladas por familiares de “funcionários públicos”, para evitar que esse relacionamento seja utilizado 

como meio de atribuição ilegal de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais a “funcionários públicos”. 

 

c. “Vantagem” 

Significa ofertas de dinheiro, crédito, comissões, cargos, contratos, serviços, favores, exoneração total 

ou parcial de responsabilidades, mas não abrange entretenimento. 

 

d. “Entretenimento” 
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Significa a disponibilização de comida ou bebidas para consumo na altura em que são disponibilizados 

e de qualquer outro tipo de entretenimento facultado na mesma altura, por exemplo concertos ou 

dança. 

 

8. CORRUPÇÃO ENVOLVENDO AGENTES DO SETOR PRIVADO 

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

não obstante não envolverem qualquer relacionamento com “funcionários públicos”, mas apenas com 

“agentes do setor privado”, correspondam a práticas subsumíveis ao conceito de corrupção acima 

descrito. 

 

Especificamente, consideram-se “agentes do setor privado” todos aqueles que exerçam funções, 

incluindo as de administração 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 “setor privado” (e, como tal, não 

pertencente ao setor público). São, nomeadamente, consideradas entidades do “setor privado” as 

pessoas coletivas de direito privado (sociedades civis e comerciais, associações, fundações, 

agrupamentos de interesse económico, etc.), os empresários (pessoas singulares ou empresários em 

nome individual) ou outras entidades privadas ou associações entre privados, ainda que apenas de 

facto ou sem personalidade jurídica. 

 

9. ESTRUTURA INTERNA DE PREVENÇÃO 

a. Princípios 

Visando a promoção e o controlo do 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: 

 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 de prevenção da 

corrupção em particular, assegurando que o Banco desenvolve as suas atividades de acordo com 

mais elevados padrões de integridade. 

 

 Abordagem baseada no risco 
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O Banco deve compreender e avaliar devidamente a natureza e extensão do risco de ocorrência 

de ilícitos relacionados com corrupção a que as suas atividades estão expostas em cada 

momento. 

 

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

efetuar pelo Banco deve sempre ter em conta o risco associado a cada uma das seguintes 

categorias: 

 tipo de serviço ou operação; 

 geografia; 

 cliente / contraparte; 

 setor; e 

 existência de elementos indiciadores de atos relacionados com corrupção (ver Anexo 1). 

 

Estes riscos devem ser identificados e devidamente ponderados para determinar o nível de 

diligência, análise, autorização ou reporte a que cada evento relevante deverá estar sujeito. 

 

 Controlo e acompanhamento 

As atividades do Banco devem processar-se de acordo com termos e procedimentos que lhe 

permitam mitigar o risco de corrupção de uma forma clara, prática e proporcional. 

 

O Banco deve dispor de mecanismos de controlo e monitorização adequados com vista a 

assegurar que, no que concerne à corrupção, as suas atividades sejam desenvolvidas num 

ambiente de total controlo e acompanhamento pela Comissão Executiva. 

 

Nesta matéria, todas as unidades de negócio do Banco devem ter em vigor controlos e 

procedimentos internos consentâneos com a complexidade e o tipo das atividades e áreas 

geográficas envolvidas. De igual modo, em matéria de prevenção da corrupção, o Banco deve 

exercer um controlo adequado sobre as pessoas ou entidades que prestem, seja a que nível for, 

serviços ao Banco ou por conta deste, ainda que não sejam colaboradores do Banco. 

 

Considera-se fundamental que os controlos instituídos assegurem que os colaboradores 

envolvidos ou outras pessoas ou entidades que prestem serviços ao Banco ou por conta deste 
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usem sempre da devida diligência quanto à análise das operações sob a ótica da prevenção da 

corrupção, em particular no que respeita a solicitações de despesas e/ou pagamentos ou outras 

vantagens patrimoniais ou não patrimoniais, procurando identificar indícios que sugiram uma 

lógica obviamente inadequada ou a existência de riscos excessivos, especialmente quando estas 

apresentem alguma caraterística pré-identificada como sendo de risco alto (ver Anexo 1). 

 

b.  Responsabilidades 

Sem prejuízo da responsabilidade individual de cada colaborador pelo cumprimento das suas 

obrigações em matéria de prevenção da corrupção, no sentido de promover a eficiência da 

estrutura de prevenção da corrupção do Banco, são definidas as seguintes responsabilidades 

específicas: 

 

 Comissão Executiva 

A Comissão Executiva deve nomear um dos seus membros como responsável pela estrutura de 

prevenção da corrupção e apreciar regularmente o estado e a adequação respetivos. 

 

 Responsáveis por unidades funcionais 

Compete a cada responsável por cada departamento, direção ou outras unidades instrumentais 

ou de apoio do Banco assegurar o cumprimento das regras e procedimentos de prevenção da 

corrupção aplicáveis. Para este efeito, cada responsável deve, de forma independente, adequada 

e proporcional, efetuar a sua própria análise do risco assumido pela unidade em causa e 

supervisionar a adoção das correspondentes medidas de mitigação. 

 

 Departamento de Compliance 

O Departamento de Compliance deve, no contexto das suas atribuições e responsabilidades 

gerais, diligenciar pelo devido cumprimento das obrigações do Banco em matéria de prevenção 

da corrupção, devendo, para o efeito, estar dotado dos meios materiais e humanos, bem como 

dos conhecimentos, responsabilidade e independência necessários.  

Todos os departamentos do Banco devem envolver o Departamento de Compliance na 

contratação e negociações com terceiros e o Departamento de Compliance deve escrutinar os 

prestadores, fornecedores e parceiros terceiros antes da sua contratação, com vista a detetar o 

eventual envolvimento dessas entidades em casos de corrupção. 
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O Compliance deve informar a Comissão Executiva se tomar conhecimento de algum 

comportamento suspeito ou outro ato que viole o Regulamento de Prevenção da Corrupção do 

Banco. 

 

c. Formulários informativos de Compliance 

Para assegurar o controlo e a monitorização de vantagens patrimoniais e não patrimoniais dadas 

ou recebidas de terceiros, funcionários públicos e fornecedores, todos os colaboradores do Banco 

têm de informar antecipadamente o Departamento de Compliance da intenção de dar ou receber 

vantagens patrimoniais e não patrimoniais de terceiros, funcionários públicos e fornecedores, 

devendo usar para esse efeito os Formulários de Pedido contidos no Anexo 2. O Departamento de 

Compliance pode dar instruções ao colaborador em causa para não aceitar ou dar as vantagens 

patrimoniais e não patrimoniais em questão. 

 

10. 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 colaboradores, agentes ou quaisquer outras pessoas com poder de decisão sobre 

a matéria 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. É obrigatório que respeitem as referidas regras. 

 

A este propósito, é essencial que os colaboradores não estejam envolvidos em nenhum tipo de 

atribuição ou recebimento de vantagens patrimoniais ou não patrimoniais, designadamente a 

atribuição ou recebimento de ofertas ou entretenimento que não sejam admissíveis nos termos gerais 

de Direito ou das normas que regulem o processo em causa.  

 

11.  RELACIONAMENTO COM TERCEIROS (INCLUINDO CLIENTES E/OU 
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CONTRAPARTES) 

Todas as decisões comerciais que envolvam o Banco devem basear-se no mérito. Nenhum 

colaborador do Banco deve procurar exercer qualquer tipo de influência indevida sobre pessoas e/ou 

instituições. 

 

É vedado aos colaboradores do Banco: 

 atribuir qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial a terceiros sabendo que a totalidade 

ou parte dessa vantagem irá ser utilizada para efeitos abrangidos pelo conceito de corrupção; 

e/ou 

 atribuir qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial a terceiros que, seja de que maneira 

for, comporte um risco identificável de vir a ser utilizada para efeitos abrangidos pelo conceito 

de corrupção. 

 

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

conhecimento efetivo do colaborador, mas também considerando o conhecimento que o colaborador 

deveria ter se aplicasse os padrões de diligência exigidos pela sua função. 

 

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

atividades tenham adotado um nível de diligência em matéria de prevenção da corrupção pelo menos 

equivalente ao previsto no presente documento. 

 

O Banco deve exercer um dever de diligência em relação às entidades com quem se relacione 

consentâneo com o tipo de entidade e/ou relacionamento em causa, no sentido de assegurar que 

cumprem normas em matéria de prevenção da corrupção pelo menos tão estritas como as adotadas 

pelo Banco. 

 

O Banco deve verificar se os terceiros com quem se relaciona podem ser vistos de alguma forma como 

estando associados à prática de corrupção (mesmo que não tenham sido objeto de condenação, 

pronunciamento ou acusação nesta sede) e/ou se podem ser responsabilizados de alguma forma por 

este tipo de ocorrências. 
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No contexto da contratação e pagamento a terceiros, todos os colaboradores do Banco devem 

respeitar os seguintes princípios: 

 os terceiros devem ter experiência comprovada no setor em questão; 

 os terceiros não devem ter sido indicados por "funcionários públicos"; 

 os serviços a serem prestados devem ser lícitos e a sua natureza e preço devem estar 

descritos no documento que formalize o relacionamento em causa; 

 os pagamentos feitos a terceiros devem refletir, de forma razoável e racional, o valor dos 

serviços prestados. 

 

Os contratos ou outros documentos a acordar com terceiros devem incluir disposições relativas à 

temática da prevenção da corrupção, com a extensão e profundidade consideradas adequadas à 

natureza do relacionamento em causa. Neste contexto, é obrigatório incluir uma cláusula de prevenção 

da corrupção, nos termos da qual as partes se vinculem expressamente a: 

 cumprir as normas sobre prevenção da corrupção em vigor nas áreas geográficas relativas à 

operação em causa e àquelas em que o Banco desenvolve a sua atividade; e 

 observar um nível de exercício do dever de diligência em termos de prevenção da corrupção 

consentâneo com as disposições deste documento. 

 

O envolvimento efetivo em operações em países em que o Banco não tem uma presença estabelecida 

deve ser precedido de uma análise do risco do país para definir o nível do dever de diligência exigido 

para a operação em causa. O exercício do dever de diligência deve ser documentado e arquivado, 

devendo ficar disponível para consulta futura. 

 

12.  AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E/OU ATIVOS PELO BANCO E CRIAÇÃO DE 

PARCERIAS  

A aquisição direta ou indireta de novas participações e/ou ativos pelo Banco, assim como a celebração 

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

infrações a normativos de prevenção da corrupção. Importa ter presente que este tipo de circunstâncias 

pode acarretar não só sanções diretas, como também prejuízos significativos para a reputação do 

Banco. Portanto, é essencial a realização de processos de dever de diligência exaustivos, que têm de 

ser independentes dos intervenientes na operação em causa, 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 o Banco deste tipo de ocorrências. 
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13.  OFERTAS, E ENTRETENIMENTO E VIAGENS  

a. Aceitação de ofertas (colaboradores) 

Tal como previsto no Código de Conduta do Banco, é vedado aos colaboradores aceitar qualquer tipo 

de presentes, convites, favores ou benefícios semelhantes (“ofertas”) relacionados com o exercício de 

funções no Banco, bem como obter de terceiros qualquer vantagem resultante da posição ocupada 

pelo colaborador no Banco, com exceção do seguinte: 

 objetos publicitários de escasso valor; 

 ofertas ou convites que não excedam o valor de €90 em termos individuais ou agregados por ano 

quanto a ofertas feitas por uma mesma pessoa; 

 ofertas ocasionais em ocasiões festivas (como o Natal ou presentes de casamento), desde que 

tais ofertas não sejam em numerário e o seu valor seja razoável. 

 

Usando para esse efeito o Formulário constante do Anexo 2, os colaboradores devem informar o 

Departamento de Compliance de: 

 ofertas que suspeitem ser devidas a uma vontade de influenciar indevidamente a sua atuação ou 

imparcialidade; 

 ofertas de valor igual ou superior a €90 em termos individuais ou agregados por ano quanto a 

ofertas feitas por uma mesma pessoa. 

 

Está vedado aos colaboradores solicitarem ofertas, direta ou indiretamente e seja de que natureza for, 

a clientes, fornecedores ou outros colaboradores do Banco. 

 

b. Ofertas a terceiros 

Apenas são permitidas ofertas a terceiros de valor igual ou inferior a €90 e que se insiram numa das 

seguintes tipologias: 

 objetos publicitários de escasso valor; 

 ofertas ou convites de valor não superior a €90 por oferta; 

 ofertas ocasionais em ocasiões festivas (como o Natal ou presentes de casamento), desde que 

tais ofertas não sejam em numerário e o seu valor seja razoável. 
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Os colaboradores devem informar o Departamento de Compliance das ofertas que excedam os limites 

referidos acima, usando para esse efeito o Formulário constante do Anexo 2. 

 

A Comissão Executiva pode autorizar a realização de ofertas de natureza e valor distintos dos acima 

referidos, devendo nesse caso a sua realização e justificação serem sujeitas a aprovação em sede de 

reunião plenária deste órgão. 

 

c. Entretenimento e viagens 

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

Banco devem obedecer a critérios de proporcionalidade ou razoabilidade e não visar outras finalidades 

que não a simples cortesia no âmbito de mero relacionamento comercial. Em termos gerais, só se 

considera aceitável a oferta ou aceitação de entretenimento sob a forma de refeições ou bebidas, 

desde que cumpra a legislação local, tenha uma natureza esporádica e seja, sempre que possível, 

recíproca. 

 

Relativamente ao relacionamento com "funcionários públicos", as despesas que podem ser pagas ou 

reembolsadas serão sempre limitadas a despesas com viagens, alojamento ou alimentação e devem 

estar sempre diretamente relacionadas com: 

 

 a promoção, demonstração ou explicação de produtos ou serviços do Banco; 

 a formalização ou conclusão de relações contratuais entre o Banco e a entidade pública que o 

"funcionário público" representa, quando essas despesas estiverem contratualmente a cargo do 

Banco. 

 

A realização ou o reembolso de despesas de viagem ou alojamento e, quando admissível, eventuais 

despesas com entretenimento associadas, deve ser previamente autorizado pelo membro da Comissão 

Executiva responsável pela área em causa e, posteriormente, formalmente levado ao conhecimento da 

Comissão Executiva. 

 

O motivo da viagem tem de ser sempre previamente definido e aprovado e o reembolso está sujeito à 

apresentação de documentos de suporte, que deverão ser arquivados. 
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Os reembolsos de despesas de viagem e alojamento devem ser pagos diretamente à entidade pública 

em causa e não diretamente aos funcionários. As exceções a esta regra estão sujeitas a aprovação 

prévia da Comissão Executiva. A realização de pagamentos em numerário deve ser restrita ao mínimo 

indispensável. 

 

Não podem ser convidados familiares de "funcionários públicos" para viagens ou eventos. Se, no 

entanto, algum familiar acompanhar a pessoa em causa numa viagem ou evento, o Banco não pagará 

nem reembolsará as despesas do familiar em causa. 

 

Em termos gerais, importa notar que o enquadramento legal dos tipos de pagamentos referidos acima 

pode divergir em função das diferentes leis de prevenção da corrupção em vigor nas jurisdições 

relevantes. Em consequência, é vedada aos colaboradores a possibilidade de fazerem ofertas a 

“funcionários públicos” ou pessoas equiparadas em qualquer país sem confirmação prévia de que 

cumprem as leis locais. 

 

Para garantir o cumprimento do presente Regulamento e permitir a monitorização de eventuais atos 

que o violem, todos os colaboradores têm de informar o Departamento de Compliance, usando o 

Formulário constante do Anexo 2, se tencionarem dar ou tiverem recebido ofertas de um valor estimado 

igual ou superior a €90.  

 

14.  DONATIVOS POLÍTICOS 

Só podem ser efetuados donativos por conta do Banco, em numerário ou serviços, a partidos políticos 

ou a políticos, em qualquer país, se forem permitidos e sujeitos às leis em vigor em cada país, em 

particular as relativas ao financiamento de partidos políticos, e desde que as obrigações em matéria 

de transparência e divulgação pública sejam integralmente cumpridas. 

 

Quando forem permitidos, estes donativos estão sujeitos a aprovação prévia pela Comissão Executiva. 

Note-se, a este propósito, que as leis portuguesas atualmente em vigor proíbem a concessão de 

donativos ou o empréstimo de dinheiro a partidos políticos portugueses por parte de pessoas coletivas 

(como o Banco) ou por pessoas que ajam por conta das referidas pessoas coletivas (esta proibição 

não se aplica a empréstimos comerciais contraídos junto de instituições de crédito – como o Banco – 

nos termos das regras gerais dos mercados financeiros). 
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As normas sobre conflitos de interesses contidas no Código de Conduta do Banco têm de ser 

cumpridas quando se analisam potenciais donativos em numerário ou serviços a partidos políticos ou 

a políticos em qualquer país. Isto significa que qualquer pessoa que tenh algum tipo de filiação política 

deve abster-se de se envolver no processo decisório relativo ao donativo em causa. 

 

Deve notar-se que os donativos a partidos políticos ou a políticos podem ser interpretados como 

corrupção. Por outro lado, de uma perspetiva alargada, conforme previsto na secção "Definição de 

funcionário público”, os partidos políticos, membros de partidos políticos e candidatos a cargos 

públicos" estão abrangidos pela definição de “funcionário público”i . 

 

 

15.  DONATIVOS A SINDICATOS 

Só podem ser efetuados donativos por conta do Banco, em numerário ou serviços, a sindicatos, 

membros de sindicatos ou entidades controladas por sindicatos, em qualquer país, se forem permitidos 

pelas leis em vigor no país em causa e sujeito a todas as obrigações em matéria de transparência e 

divulgação pública serem integralmente cumpridas. Estes donativos estão sujeitos a aprovação prévia 

pela Comissão Executiva. 

 

As normas sobre conflitos de interesses contidas no Código de Conduta do Banco têm de ser 

cumpridas quando se analisam potenciais donativos em numerário ou serviços a sindicatos, membros 

de sindicatos ou entidades controladas por sindicatos em qualquer país. Isto significa que qualquer 

pessoa que tenha algum tipo de filiação em sindicatos ou que seja membro de sindicatos deve abster-

se de se envolver no processo decisório relativo ao donativo em causa. 

 

Deve notar-se que os sindicatos, membros de sindicatos ou entidades controladas por sindicatos 

podem ser usados como canais para corrupção relacionada com “funcionários públicos” e que esses 

donativos podem, por conseguinte, ser interpretados como corrupção. 
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16.  DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS / RESPONSABILIDADE 

SOCIAL  

Há o risco de a atribuição de vantagens proibidas pelas leis de prevenção da corrupção assumir a 

forma de donativos a instituições sem fins lucrativos ou patrocínios. Por conseguinte, os colaboradores 

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

ou não patrimonial a instituições sem fins lucrativos não está associada a determinados negócios, nem 

se destina, direta ou indiretamente, 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 devem ser 

sempre doados a instituições e nunca a pessoas singulares. Só podem ser feitos donativos a 

instituições sem fins lucrativos legalmente constituídas nos termos da lei aplicável. 

 

Antes de fazer um donativo a instituições sem fins lucrativos, devem cumprir-se as obrigações em 

matéria de dever de diligência, o que envolve as seguintes averiguações: 

i. identificar claramente quem são as pessoas relevantes na instituição em causa (fundadores, 

patronos, gestores ou afins); 

ii. verificar o histórico da instituição em causa; e 

iii. sempre que possível, verificar para quem e para que finalidade específica os fundos irão ser 

canalizados. 

 

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

patrimoniais ou não patrimoniais a instituições a que possam estar associados “funcionários públicos” 

envolvidos em situações como a negociação de contratos com entidades públicas, processos de 

concessão ou licenciamento, concessões públicas ou licenças,  entre outros. Neste caso, a realização 

de um donativo a qualquer instituição sem fins lucrativos pressupõe uma apreciação (com o grau de 

profundidade e extensão exigidos pela situação em causa) da potencial existência de risco de 

corrupção decorrente da eventual verificação das circunstâncias referidas acima. 

 

Os donativos a instituições sem fins lucrativos que não sejam de um valor puramente simbólico estão 

sujeitos a aprovação prévia pela Comissão Executiva. 

 

17.  OBRIGAÇÕES CONTABILÍSTICAS 

Para além das respetivas obrigações contabilísticas gerais, para efeitos de prevenção da corrupção, o 

Banco deve manter registos de todas as despesas substanciais incorridas com ofertas, entretenimento, 

viagens ou associadas a donativos e à atribuição de vantagens patrimoniais e não patrimoniais, assim 
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como dos pagamentos relacionados, conforme previsto nos pontos anteriores. Tanto quanto possível, 

estes registos devem ser estruturados numa base cliente/operação para permitir uma melhor avaliação 

e controlo da sua adequação à luz das disposições do presente documento. 

 

A Comissão Executiva do Banco deverá avaliar em base regular e específica as informações 

associadas a despesas documentadas e registadas conforme previsto no parágrafo anterior, avaliando 

a sua adequação e razoabilidade à luz da tipologia respetiva e da atividade do Banco. 

 

18.  DEVER DE COMUNICAÇÃO  

Sem prejuízo dos seus deveres legais nesta matéria e sujeito a eventuais limitações decorrentes de 

lei aplicável, se algum colaborador do Banco, no exercício das suas funções ou por causa delas, tomar 

conhecimento de algum ato ilícito relacionado com corrupção, deve comunicá-lo ao Departamento de 

Compliance. Assegurar-se-á proteção legal e confidencialidade aos colaboradores que comuniquem 

atos desta natureza. 

 

A comunicação de irregularidades identificadas também é regulada pelo Regulamento de Participação 

de Irregularidades do Haitong Bank4.  

 

19. SANÇÕES EM MATÉRIA DE CORRUPÇÃO 

a. Responsabilidade penal e contraordenacional 

Na maioria das jurisdições, tanto as pessoas singulares como as pessoas coletivas podem ser 

responsabilizadas pela prática de crimes ou contraordenações. A medida exata da responsabilidade 

criminal ou contraordenacional depende das leis do país em questão. 

 

De forma geral, a responsabilidade criminal envolve penas pesadas sob a forma de multas e penas de 

prisão, ao passo que a responsabilidade contraordenacional envolve a aplicação de coimas ou outras 

sanções acessórias. Tanto o Banco como os seus colaboradores podem ser objeto deste tipo de 

sanções, não só na jurisdição onde o ilícito se verifique, como inclusivamente noutras jurisdições com 

as quais a operação tenha uma conexão relevante. 

                                                

4   Regulamento de Participação de Irregularidades - r16-regulamento-participacao-de-irregularidades-

whistleblowing.pdf (haitongib.com)  

https://www.haitongib.com/media/4228029/r16-regulamento-participacao-de-irregularidades-whistleblowing.pdf
https://www.haitongib.com/media/4228029/r16-regulamento-participacao-de-irregularidades-whistleblowing.pdf
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As sanções impostas a colaboradores em consequências de violações nesta matéria não serão em 

caso algum suportadas direta ou indiretamente pelo Banco. 

 

b. Responsabilidade civil e danos 

Para além da responsabilidade criminal e contraordenacional, tanto as pessoas singulares como as 

pessoas coletivas envolvidas em corrupção podem incorrer em responsabilidade civil e verem-se 

obrigadas a indemnizar outras pessoas singulares ou coletivas que incorram em perdas resultantes do 

ato ilícito em questão. Tal pode verificar-se não só relativamente a danos emergentes, como também 

a outro tipo de prejuízos como lucros cessantes ou outros danos ou perdas indiretos. 

 

c. Sanções regulatórias 

Para além de sanções diretas por crimes de corrupção, o Banco e/ou os seus colaboradores podem 

ser objeto de penas acessórias e inibições com um potencial impacto negativo nos seus ativos e 

reputação. 

 

d. Sanções internas 

Nos termos da lei aplicável e do normativo interno do Banco, a prática, por um colaborador, de um 

ato que viole as leis de prevenção da corrupção constitui um ilícito de extrema gravidade, que pode 

levar à aplicação de sanções do foro laboral e, em última instância, a despedimento com justa causa. 

A instauração de procedimento disciplinar e eventual aplicação de sanções não depende da 

instauração de ação penal, contraordenacional ou de outra natureza contra o colaborador nos termos 

da lei. 

 

20.  ARQUIVO  

a. O Departamento de Compliance mantém um arquivo do presente Regulamento em formato digital. 

Esse arquivo digital é mantido na pasta partilhada “Comply” do Departamento de Compliance. 

 

21. IMPLEMENTAÇÃO 

a. O Departamento de Compliance monitoriza o cumprimento do presente Regulamento aplicando, 

entre outras, as regras do presente Regulamento, incluindo os requisitos elencados no Anexo 2. 

b. O Banco, através do Departamento de Compliance, deve tomar as medidas necessárias para 

que os órgãos sociais e os colaboradores adquiram um conhecimento suficiente das obrigações 
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impostas pela legislação e pela regulamentação interna e externa sobre a prevenção da 

corrupção. 

c. O incumprimento dos deveres previstos no presente Regulamento constitui uma violação grave 

dos deveres legais e contratuais dos colaboradores do Banco. 

d. O Departamento de Compliance coordena com o Departamento Administrativo o presente 

Regulamento na intranet e no website do Banco. 

 

22. CONTROLO DE VERSÕES 

 

Quadro 1: Informação sobre o Documento 

Nome do documento: 
Regulamento de Prevenção da 

Corrupção 

Versão Versão 5 

Elaborado por (nome/departamento) Departamento de Compliance 

Apreciado por (nome do comité) Conselho de Administração 

Aprovado por (nome do comité) Conselho de Administração  

 

 

 

Quadro 2: Atualização de versões  

Data de atualização e aprovação Principais alterações 

Versão 1.0 aprovada em julho de 2015 Versão original 

Versão 2.0 aprovada em março de 2019 

Formulário informativo de 

Compliance, montante das ofertas, 

definição de parte relacionada e 

outras 

Versão 3.0 aprovada pelo Conselho de Administração em 15 

de setembro de 2020 Revisão anual  
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Anexo 1 - Deteção da corrupção 

 

 Uma contraparte envolvida na operação tem um relacionamento comercial, familiar ou de outra 

natureza pessoal com um "funcionário público"; 

 Uma contraparte envolvida na operação foi recentemente um "funcionário público"; 

 Existência de circunstâncias que permitam a uma contraparte envolvida na operação exercer 

influência sobre o "funcionário público"; 

 Uma contraparte recomenda ou insiste em envolver uma determinada pessoa ou entidade na 

operação, sem fundamento económico ou lícito aparente; 

 Uma contraparte na operação recusa-se a aceitar disposições de prevenção da corrupção, usa 

uma “sociedade de fachada” (entidades jurídicas sem registo de ativos ou operações 

significativos, cujo envolvimento na operação não tem nenhum fundamento lícito aparente), 

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

identidade dos seus acionistas / sócios / beneficiários económicos ou efetivos ou pede que o 

contrato seja celebrado com efeitos retroativos ou alterado para incluir informações incorretas; 

 Uma contraparte na operação tem má reputação, já enfrentou acusações de corrupção, fraude 

ou outros atos ilícitos ou não tem nenhumas referências de terceiros; 

 Uma contraparte na operação não tem escritório, equipa ou qualificações adequadas para 

realizar os serviços necessários; 

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

fundamento lícito; 

 Solicitação de despesa ou pagamento pouco comum, sem prova documental, de valor elevado 

ou desproporcionado face aos serviços em causa, não previsto em contrato ou noutro 

documento que regule os termos da operação em causa; 

 Solicitação de despesa ou pagamento que envolva uma jurisdição diferente daquela onde os 

serviços devem ser prestados ou em termos não consentâneos com a legislação local; 

 Solicitação de despesa ou pagamento descrito como necessário para “a obtenção de negócio” 

ou instrumental para este efeito. 
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Anexo 2 - Formulário para Ofertas / Vantagens / Entretenimento 

 

 Deve preencher este formulário caso tencione dar ou tenha recebido de terceiros, fornecedores 

ou funcionários públicos ofertas, entretenimento, refeições, despesas de viagem ou outros bens 

patrimoniais ou não patrimoniais de valor igual ou superior a €90. O valor deve ser calculado 

por artigo e por pessoa. 

 Caso o valor agregado para um e mesmo terceiro exceda €90, a decomposição também tem de 

ser comunicada. 

 Este formulário deve ser enviado ao Departamento de Compliance. 

 

FORMULÁRIO INFORMATIVO DE COMPLIANCE 

 

OFERTAS / REFEIÇÕES / VIAGENS RECEBIDAS 

  

Data Recetor 

Pessoa / instituição 

oferente 

Valor de mercado 

estimado Descrição da oferta 

     

     

     

     

     

     

FORMULÁRIO INFORMATIVO DE COMPLIANCE 

 

OFERTAS / REFEIÇÕES / VIAGENS PROJETADAS PARA SEREM DADAS 

  

Data Recetor 

Pessoa / instituição 

oferente 

Valor de mercado 

estimado Descrição da oferta 

     

     

     

     

     

     

 

 

 


