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Código de Conduta do Haitong Bank  

O presente Código de Conduta (doravante “Código”) consagra o 

compromisso do Haitong Bank, S.A. (doravante “Banco”) de se guiar 

pelos mais elevados padrões éticos e profissionais, de uma forma que 

promova uma cultura corporativa alinhada pelas melhores práticas 

do setor. 

O presente Código destina-se a divulgar os valores e princípios que 

constituem as nossas sólidas fundações e promover uma cultura ética 

entre os nossos colaboradores. Ao dar orientações transparentes e 

claras quanto ao que é esperado de cada um de nós, o presente 

Código incentiva o respeito pela cultura do Banco e das leis e 

regulamentos aplicáveis. 

 

Âmbito de Aplicação e Implementação  

O presente Código aplica-se aos membros dos órgãos sociais, colaboradores e prestadores de 

serviços do Banco, incluindo a sede, as sucursais e as subsidiárias do Banco (doravante 

“Destinatários”). 

Todos os Destinatários são responsáveis por compreender e respeitar o presente Código e têm 

de ter em consideração as regras do Código quando decidem sobre a forma de atuar.  

O sucesso do Banco depende do contributo de todos os Destinatários. O Banco espera que 

todos os Destinatários ajam com discernimento e cumpram a todo o tempo o espírito e as regras 

do Código. O cumprimento do presente Código é condição para poder atuar em nome do 

Banco. 

O Banco garante a proteção dos Destinatários que cumpram integralmente o presente Código 

e respeitem o seu espírito, permitindo-lhes exercer os seus deveres diligentemente e sem pressão 

indevida de terceiros, designadamente ameaça de processo judicial. Por conseguinte, o Banco 

garante proteção jurídica aos referidos Destinatários relativamente a processos de natureza 

penal, cível ou contraordenacional, em especial cobrindo os custos e despesas incorridos com 

a sua própria defesa no contexto de processos individuais intentados contra eles. 

Por outro lado, o Banco intentará processo disciplinar, cível ou penal contra qualquer Destinatário 

que viole o presente Código e, por conseguinte, cause prejuízo às fundações do Banco. As 

consequências da violação do presente Código serão proporcionais à gravidade da infração 

do Destinatário.  

Em caso de problemas ou dúvidas em relação ao presente Código, devem contactar o 

Departamento de Compliance. 

 

Governação  

O presente Código foi aprovado pelo Acionista do Banco, no seguimento da aprovação interna 

pelos órgãos sociais relevantes do Banco.  
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O presente Código deve ser revisto pelo menos de dois em dois anos ou sempre que necessário 

para inserir alterações legais ou regulamentares relevantes. O Departamento de Compliance 

aconselha o Acionista relativamente a atualizações do presente Código que sejam necessárias. 

O presente Código está sempre disponível para consulta na intranet e no site institucional do 

Banco. As atualizações do Código são divulgadas e explicadas aos Destinatários.  

Os novos colaboradores têm de assinar uma declaração a confirmar o conhecimento do 

Código e a sua concordância com o mesmo. O Banco procura assegurar que os seus 

fornecedores e outras contrapartes respeitam os princípios éticos e as melhores práticas 

comerciais expressas no presente Código, exigindo-lhes que confirmem expressamente ter 

conhecimento do presente Código e concordar com o mesmo. 

O Departamento de Compliance monitoriza regularmente a aplicação do presente Código e o 

cumprimento do mesmo por parte dos Destinatários. O Departamento de Compliance auxilia na 

investigação de violações potenciais ou efetivas do presente Código e aconselha o Conselho 

de Administração e o Departamento de Recursos Humanos relativamente a medidas 

consideradas apropriadas para pôr termo a irregularidades, reparar danos que tenham sido 

causados e prevenir novos incidentes. 

O Departamento de Compliance reporta regularmente eventuais incumprimentos do presente 

Código ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.  

 

Outras regras de conduta pessoal relevantes 

 

O Sistema de Controlo Interno do Banco envolve um conjunto de políticas, regulamentos e 

procedimentos de suporte que regulam a conduta pessoal e corporativa, definindo ainda regras 

de conduta específicas, e o respetivo enquadramento jurídico aplicável, que devem ser 

interpretados e cumpridos em articulação estreita com o presente Código e reconhecidas a 

todo o tempo pelos Destinatários, a saber:  

 

• Regulamento de Prevenção da Corrupção (documento número 8) 

• Regulamento de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do 

Terrorismo (documento número 5) 

• Regulamento de Monitorização de Comunicações e Arquivo (documento número 18) 

• Regulamento de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses (documento número 

2) 

• Regulamento Global de Restrições (documento número 19) 

• Regulamento de Classificação da Informação (documento número 17) 

• Regulamento de Controlo do Mercado (documento número 45) 

• Regulamento de Proteção de Dados Pessoais (documento número 24) 

• Política de Seleção e Avaliação (documento número 6) 

• Regulamento de Risco de Reputação (documento número 13) 

• Regulamento de Apoio à Economia Social e Solidária (documento número 44) 

• Regulamento de Denúncia de Irregularidades (documento número 16) 

• Regulamento Interno (específico da Intermediação Financeira) 
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Valores corporativos 

Desenvolvemos as nossas atividades guiados por uma cultura 

corporativa que foi moldada pelos nossos 4 Valores Nucleares: 

transparência, meritocracia, perseverança e integridade. A 

observância estrita do presente Código salvaguarda o compromisso 

de agir de acordo com estes Valores Nucleares, construindo 

fundações fortes para o desenvolvimento de um negócio de longo 

prazo reputado e sustentável. 

 

Transparência 

Ganhar a confiança e o respeito dos clientes e outras partes interessadas é a pedra angular do 

nosso objetivo comum de sucesso. A Transparência cria essa confiança. A Transparência é 

suportada por uma organização assente em regras coerentes, com uma estratégia clara e onde 

a informação flui de forma eficaz. 

 

Meritocracia 

A nossa estrutura organizacional está alicerçada na Meritocracia Incentivamos a realização 

individual através de oportunidades de carreira e mobilidade. Fomentamos talentos e igualdade 

de oportunidades para construir a estrutura hierárquica. 

 

Perseverança 

O sucesso do nosso negócio exige a coragem e resiliência certas para ultrapassar desafios e 

abrir novos horizontes. A Perseverança nasce de um espírito empreendedor para lidar com riscos. 

Exige ousadia para acreditar e ver além das dificuldades, enfrentando o medo ou o insucesso. 

 

Integridade 

O nosso comportamento individual é moldado por valores retos, independentemente dos nossos 

antecedentes culturais diferentes. Desenvolvemos a nossa atividade ao abrigo dos padrões 

éticos universais, prezando a honestidade e o caráter moral. Nas nossas ações, também 

respeitamos as leis, os regulamentos e as políticas internas aplicáveis. A Integridade cria 

credibilidade. 
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Missão do Haitong Bank 

A missão corporativa define uma direção para alcançar a visão de 

longo prazo do Banco, sustentada nos valores corporativos. 

 

O Banco e o Grupo 

A missão do Banco é prestar um serviço de excelência aos clientes e criar valor para o acionista, 

em cumprimento rigoroso das regras e dos regulamentos. 

Como parte de uma organização multinacional, o Banco está empenhado em contribuir para 

a estratégia global do Grupo através dos seguintes objetivos:  

 aumentar o peso das atividades internacionais do Grupo fora do mercado nuclear 

chinês;  

 elevar a marca Haitong a uma escala global;  

 alargar a competência do Grupo na banca de investimento corporativo e no 

segmento institucional; 

 operar de forma consistente em múltiplas regiões e ambientes regulamentares. 

Conseguir valor para o acionista abrange a preservação do capital e uma rentabilidade 

consistente guiada por uma abordagem conscienciosa de assunção de riscos e uma base de 

custos eficaz. Em paralelo, o Banco prossegue a sua sustentabilidade individual em termos de 

geração de receitas e financiamento. 

 

Negócio 

Servimos Clientes envolvidos em oportunidades derivadas da internacionalização da China, a 

par com clientes locais na Europa e na América Latina que procuram serviços especializados de 

Banca de Investimento e Corporativa e Serviços Institucionais. 

O nosso Modelo de Negócio baseia-se nos dois eixos de produtos acima referidos: 1) Banca de 

Investimento e Corporativa – DCM, Structured Finance, Assessoria (M&A) e Corporate Derivatives; 

e 2) Serviços Institucionais – Fixed Income e Asset Management. 

 

Clientes e Mercado 

O nosso negócio resulta do nosso franchise histórico na Europa e na América Latina, do nosso 

acesso à China e da cobertura cross-border entre todas estas regiões. 

Os clientes são a nossa prioridade. A base de clientes do Banco é o nosso ativo mais precioso. 

Procuramos criar relações comerciais de longo prazo assentes na dedicação e na confiança. 

O nosso mix de produtos e a nossa posição competitiva determinam o nosso mercado potencial. 

Devemos estar conscientes e ser transparentes quanto às nossas capacidades. 

O Banco defende mercados privados e públicos livres e eficientes, atuando com respeito por 

todos os participantes no mercado, incluindo contrapartes, intermediários e concorrentes. 
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Colaboradores 

O Banco reconhece o empenho e a iniciativa, aliando o desempenho individual e espírito 

empreendedor a um sentido alargado de unidade sob o princípio “Vencer Juntos’. 

O Banco reconhece o Capital Humano como um ativo nuclear. Acreditamos no 

desenvolvimento do talento, na promoção do trabalho em equipa e na proteção de canais de 

comunicação abertos.  

O Banco segue uma cultura corporativa que recompensa o desempenho com base em 

indicadores de desempenho (KPI) que são definidos e comunicados com clareza. 

Incentivamos um sentimento comum de pertença, respaldando sempre os que atuam em 

conformidade com estes padrões de Conduta. 

 

Meio ambiente e Comunidade  

O Banco incorpora princípios ambientais, sociais e de governação (environment, social and 

governance, “ESG”) nas suas atividades de negócio.  

O Banco está empenhado no crescimento sustentável, não só em termos de apoio às atividades 

dos nossos clientes que promovem soluções sustentáveis, mas também no seio das operações 

do Banco. 

Defendemos a diversidade e a inclusão, trabalhando em conjunto para apoiar as comunidades 

nas quais o Banco opera em várias regiões. 

O Banco, com o apoio do acionista, promove as melhores normas de Governo Societário, 

assentes numa gestão de risco e controlos robustos, em paralelo com uma cultura de equilíbrio 

institucional de poderes e de independência entre os órgãos sociais.   
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Regras de Conduta 

Banco e Grupo do Banco 

Os Destinatários têm de ser profissionais, competentes, diligentes e leais e agir com integridade 

e respeito mútuo em todas as interações com outras pessoas, respeitando os valores, o 

património e a reputação do Banco e do Grupo do Banco.  

Os Destinatários têm de agir de forma correta, conscienciosa, educada, acessível e disponível 

quando desempenham os seus deveres.  

O Banco repudia ativamente todas as formas de corrupção e sublinha que os Destinatários não 

podem comprometer a reputação de integridade do Banco. Os Destinatários não se podem 

envolver, nem aparentar estar envolvidos, em qualquer tipo de corrupção. A atividade do Banco 

está sujeita a rigorosos mecanismos de controlo interno, que incluem regulamentos internos que 

se destinam a prevenir e combater a corrupção. 

Os Destinatários têm de utilizar adequadamente e com respeito os recursos que lhes são 

disponibilizados pelo Banco.  

Especificamente, os Destinatários: 

 têm de proteger e salvaguardar os ativos (tangíveis e intangíveis) do Banco e do Grupo 

do Banco e abster-se de os utilizar fora do âmbito necessário para desempenharem os 

seus deveres no Banco;   

 não devem subtrair nem levar intencionalmente bens do Banco sem autorização ou 

consentimento e não devem usar de forma descuidada nem desperdiçar bens do Banco; 

 devem esforçar-se por minimizar a materialização de riscos para o Banco e o Grupo do 

Banco; 

 devem conservar e manter todos os dados e documentação empresarial em perfeita 

ordem e em confidencialidade; 

 devem respeitar os direitos de propriedade intelectual e os inerentes direitos de uso do 

Banco e do Grupo do Banco relativos a projetos, sistemas e programas informáticos, 

equipamento, manuais, vídeos, CD-ROMs, DVDs e tecnologias relacionadas, bem como 

todas as obras criadas e desenvolvidas em geral pelo Banco e pelo Grupo do Banco; 

 não devem usar a imagem, o nome ou a marca do Banco ou do Grupo do Banco, nem 

a sua relação com o Banco ou o Grupo do Banco sem ser no exercício dos seus deveres; 

 devem abster-se de usar a sua posição no Banco ou em alguma das suas subsidiárias ou 

sucursais para obter vantagens especiais para si próprios, para as suas famílias ou para 

terceiros; 

 não devem usar em benefício próprio oportunidades de negócio apresentadas por 

Clientes ou fornecedores; 

 não devem competir com o Banco ou o Grupo do Banco. 

No desempenho dos seus deveres no Banco e no Grupo do Banco, os Destinatários devem usar 

as suas capacidades técnicas e profissionais com a devida prudência e cuidado. 

Especificamente, os Destinatários: 
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 devem procurar formação profissional regular para melhor desempenho das suas 

funções; 

 têm de comportar-se de maneira consentânea com todas a leis, regulamentos, 

orientações e melhores práticas aplicáveis, abstendo-se de qualquer tipo de 

comportamento que possa prejudicar a sua adequação e idoneidade para trabalhar 

em banca e intermediação financeira, nos termos das normas legais e regulamentares 

aplicáveis; 

 têm de cumprir (e incentivar outros a cumprir) as regras internas do Banco; 

 têm de cumprir as instruções sobre segurança interna relativas ao uso de bens do Banco, 

especialmente os informáticos; 

 não podem usar ferramentas de comunicação do Banco como correio eletrónico, 

telefone, acesso à internet ou tecnologias semelhantes para fins diferentes dos definidos 

nas regras internas;  

 não podem infringir as leis e regras aplicáveis, designadamente as focadas 

primariamente em tópicos sensíveis em matéria de banca e intermediação financeira, 

como conflitos de interesses, abuso de informação privilegiada, sigilo bancário, 

transações com partes relacionadas e proteção do mercado; 

 têm de avisar de imediato o Departamento de Compliance de qualquer violação efetiva 

ou potencial de leis ou regras internas, em particular de factos que possam ser 

qualificados como crime contra o mercado de valores mobiliários ou de outros 

instrumentos financeiros. Para este efeito, os Destinatários devem estar sempre cientes de 

que qualquer forma de retaliação ou discriminação ou qualquer outro tipo de tratamento 

injusto de denunciantes é estritamente proibido. 

Ocorre um conflito de interesses sempre que um interesse privado de um Destinatário interfere 

ou pode interferir com o desempenho dos seus deveres no Banco. A existência de um conflito 

de interesses impede o Destinatário de atuar com imparcialidade ou objetividade e pode 

prejudicar os interesses do Banco e do Grupo do Banco. Os Destinatários não podem participar 

em transações que tenham qualquer relação com os seus interesses particulares. Em especial, 

os Destinatários não podem: 

 desenvolver qualquer atividade comercial com o Banco ou o Grupo do Banco, com 

exceção das realizadas em condições normais de mercado de acordo com as políticas, 

regulamentos e os procedimentos internos do Banco; 

 dar qualquer tratamento preferencial ou condições de trabalho privilegiadas fundados 

em razões particulares, interesses familiares ou de outras pessoas relacionadas; 

 intervir no processo de apreciação ou de tomada de decisão em que eles próprios, os 

seus familiares ou pessoas relacionadas tenham algum interesse direto ou indireto;  

 adquirir, quer diretamente quer através de pessoas relacionadas ou ligadas, ativos ou 

bens pertencentes ao Banco ou ao Grupo do Banco, salvo com autorização prévia, 

expressa e por escrito do Conselho de Administração; 

 aceitar qualquer tipo de pagamento ou comissão por transações efetuadas por conta 

do Banco ou do Grupo do Banco, bem como beneficiar, seja de que modo for, da 

utilização da sua posição no Banco; 



    

 

11 HAITONG BANK | CÓDIGO DE CONDUTA 

 aceitar ofertas, hospitalidade ou outras vantagens (“presentes”) resultantes da sua 

atividade profissional no Banco ou no Grupo do Banco, salvo nas situações permitidas 

expressamente em políticas internas do Banco; 

 solicitar um empréstimo, independentemente da forma que assuma, a clientes, 

fornecedores ou outros colaboradores do Banco ou do Grupo do Banco. 

Os Destinatários têm o dever perante o Banco e o Grupo do Banco de proteger os seus interesses 

comerciais.  

Um Destinatário que tome conhecimento de um negócio ou de uma oportunidade de 

investimento através da sua posição no Banco ou no Grupo do Banco não pode usar essas 

informações para os seus interesses pessoais. 

Sem notificação do Departamento de Compliance e outras aprovações internas relevantes nos 

termos das políticas internas do Banco, os Destinatários não podem aceitar nem assumir qualquer 

cargo ou papel em órgãos sociais de sociedades terceiras que não pertençam ao Grupo do 

Banco. 

Os Destinatários têm de notificar previamente o Departamento de Compliance antes de aceitar 

qualquer filiação, inscrição ou papel em partidos políticos, órgãos de soberania, órgãos 

executivos da administração central, regional e local e em instituições ou associações. A filiação, 

inscrição ou papel referidos têm de ser sempre prosseguidos a nível pessoal e dissociados do 

Banco ou do Grupo do Banco, o que tem de ser claramente comunicado pelo Destinatário ao 

público. 

Os Destinatários devem assegurar a proteção de dados pessoais a que tenham acesso no 

âmbito das suas atividades profissionais no Banco ou no Grupo do Banco. Os dados pessoais, 

sem exceção, só podem ser tratados para as finalidades previstas na lei. 

Os Destinatários não podem divulgar nem usar informações ou dados sobre o Banco ou o Grupo 

do Banco, salvo nos casos permitidos por lei. Este dever de sigilo profissional não cessa com o 

termo do contrato, do mandato ou dos serviços. 

Os Destinatários não podem transmitir, por sua iniciativa ou a pedido de terceiros, notícias ou 

informações sobre o Banco e o Grupo do Banco.  

Os Destinatários não podem fazer comunicações nem emitir opiniões sobre o Banco ou o Grupo 

do Banco sem aprovação prévia do Banco. 

Os Destinatários não podem disseminar rumores ou comentários sobre o Banco ou o Grupo do 

Banco. 

Os Destinatários têm de prestar às autoridades públicas e às entidades de supervisão a 

colaboração que lhes for solicitada e na medida exigida por lei. 

Os Destinatários têm de avisar imediatamente o Departamento de Compliance se forem ou 

vierem a ser: 

 objeto de investigação criminal por parte de algum organismo estatal ou entidade de 

supervisão que possa prejudicar, restringir ou influenciar a sua capacidade de executar 

as suas atividades comerciais no Banco; 

 chamados como testemunha ou a fornecer documentos por algum organismo estatal ou 

entidade de supervisão em relação a ações ou processos que envolvam o Banco, o 

Grupo do Banco, um Cliente ou outros Destinatários; 
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 suspeitos, réus ou requeridos em processo cível, administrativo ou arbitral ou em qualquer 

outra ação ou processo que possa prejudicar a sua adequação e idoneidade para 

trabalhar em banca e intermediação financeira, nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; 

 sujeitos a sentença judicial imposta por um organismo público; 

 objeto de queixa escrita ou pedido de indemnização judicial por parte de um cliente; 

 parte em processo de insolvência; 

 presos, sentenciados ou acusados em processo-crime. 

 

Os nossos Clientes e o Mercado 

Os Destinatários têm de assegurar igualdade de tratamento a todos os Clientes, não fazendo 

qualquer discriminação injustificada entre eles.  

Todos os Destinatários têm de assegurar a proteção dos interesses legais dos Clientes. 

Todos os Destinatários têm de agir com diligência, neutralidade, lealdade, prudência e discrição. 

Todos os Destinatários têm de respeitar as regras internas do Banco e cumprir todas as instruções 

recebidas do Departamento de Compliance, incluindo observância dos mais elevados padrões 

em relação aos procedimentos relativos ao conhecimento dos clientes.  

Todos os Destinatários têm de respeitar a confidencialidade das questões, dados e informações 

de Clientes (como, entre outros, números de conta, nomes, transações bancárias e de crédito, 

operações da sala de mercados ou transações que envolvam valores mobiliários) e o dever legal 

de sigilo. Não podem divulgar nem usar informações sobre factos ou elementos relacionados 

com clientes, salvo se forem expressamente autorizados por clientes ou exigido por lei. 

Os Destinatários não podem divulgar informações ou dados relacionados com Clientes do Banco 

ou do Grupo do Banco. 

Todos os Destinatários têm de manter elevados padrões internos de competência técnica, 

prestando um serviço de elevada qualidade e eficiência aos Clientes.  

Os Colaboradores devem procurar oferecer aos Clientes apenas os produtos e serviços 

apropriados à sua classificação nos termos das normas legais, que se adequem às suas 

necessidades e que correspondam às suas expetativas, informando os Clientes 

antecipadamente sobre os custos e riscos inerentes às transações a efetuar. 

Os Colaboradores devem informar os Clientes sobre a natureza dos instrumentos financeiros e 

dos riscos que lhes estão associados, com vista a uma decisão devidamente informada. Os 

Colaboradores também devem assegurar que as condições acordadas com Clientes sejam 

cumpridas. 

Os Colaboradores não devem aconselhar nem tecer considerações sobre questões de natureza 

jurídica, fiscal ou financeira que transcendam as informações que estão obrigados a prestar aos 

Clientes na comercialização dos produtos financeiros.  

Quando lhes for solicitado, os Colaboradores têm de informar os Clientes de forma clara e exata 

sobre os elementos de transações em que tenham sido parte. 

Os Colaboradores têm de se abster de direcionar Clientes para se envolverem em transações 

que se destinem exclusivamente a gerar comissões sem benefícios esperados para os Clientes. 

No caso de conflito de interesses, os interesses do Cliente prevalecem sobre quaisquer outros, 

sejam eles do Banco, do Grupo do Banco ou de Colaboradores. 
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Nenhum Destinatário pode aceitar mandatos ou procurações outorgadas por Clientes, salvo 

com autorização expressa do Departamento de Compliance. 

O Banco e o Grupo do Banco não favorecem acordos de exclusividade entre Colaboradores e 

Clientes, que podem dar azo a dependência pessoal ou económica ou limitar o acesso do 

cliente a outros Colaboradores ou ao Banco. 

Os Colaboradores devem abster-se de incentivar transações que beneficiem um cliente em 

detrimento de outro, a não ser que ambos conheçam as suas posições respetivas e aceitem a 

realização da transação.  

Os Colaboradores devem sempre informar os Clientes de interesses que possam colidir com a 

operação prevista ou os seus interesses em geral. 

Os Destinatários estão estritamente proibidos de transacionar ações ou valores mobiliários de 

sociedades com base em informação privilegiada, confidencial ou, em geral, desconhecida ou 

indisponível publicamente. Os Destinatários estão estritamente proibidos de transacionar ações 

ou valores mobiliários de sociedades quando estiverem na posse de informações relevantes que 

não sejam públicas sobre a empresa ou qualquer outra empresa do mesmo grupo. Os 

Destinatários estão estritamente proibidos de transmitir informações que não sejam públicas a 

outras pessoas sem autorização expressa do Banco ou de recomendar a transação de ações ou 

outros valores mobiliários com base em informações relevantes que não sejam públicas. A 

violação destas regras constitui crime e é contrária às políticas do Banco e pode acarretar 

consequências graves, como pesadas multas e penas de prisão. 

É absolutamente proibida a todos os Destinatários a divulgação de informações falsas, 

incompletas, exageradas ou tendenciosas, assim como a realização de transações de natureza 

fictícia ou outras práticas fraudulentas que possam alterar artificialmente o regular 

funcionamento do mercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros. 

Os Destinatários têm de atuar de forma a garantir o cumprimento da lei, da regulamentação e 

das regras e regulamentos internos relativos à prevenção de fraudes e branqueamento de 

capitais. Em especial, os Colaboradores que desenvolvem atividades comerciais devem cumprir 

os procedimentos legais instituídos de identificação de clientes, acompanhar continuamente as 

relações de negócio, analisar as transações realizadas por e com Clientes e verificar as 

informações obtidas anteriormente junto dos Clientes e o conhecimento que têm dos Clientes 

perante alterações significativas dos padrões das transações realizadas nas contas dos Clientes 

e nos perfis dos Clientes. 

Todos os Destinatários têm de respeitar as regras do mercado, promovendo uma concorrência 

leal e evitando práticas que possam impedir, falsear ou restringir a concorrência. 

Quando executam transações e prestam serviços com potenciais efeitos fiscais, os Destinatários 

têm de cumprir a lei e os regulamentos e não se podem envolver em atos que possam associar 

o Banco a situações que possam ser consideradas infrações fiscais. 

O Banco fornece informações sobre os seu produtos, serviços e custos associados, incluindo os 

relacionados com impostos, escritas de maneira clara, correta, segura e acessível, de forma que 

os Clientes possam fazer escolhas livres e conscientes. 

As campanhas de publicidade e marketing realizadas pelo Banco e focadas nas suas atividades, 

produtos e/ou serviços são implementadas cumprindo todas as normas legais e regulamentares, 

assim como os princípios de identificação, veracidade, transparência, equilíbrio e clareza. 

A aquisição de bens e serviços pelo Banco e as suas relações com fornecedores, agentes, 

intermediários e parceiros guiam-se por princípios de eficácia, funcionalidade e economia, 
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assegurando transparência, imparcialidade, igualdade de oportunidades e equilíbrio nas suas 

relações com as várias contrapartes. 

O Banco tem em prática todas as políticas e procedimentos, bem como todos os recursos e 

canais para garantir que as reclamações de Clientes são tratadas de maneira diligente, 

imparcial e justa. 

 

Ambiente no local de trabalho 

O Banco promove o respeito mútuo e a igualdade de tratamento e de oportunidades entre 

todos os colaboradores, valorizando a diversidade no seio da organização.  

O Banco implementa políticas e procedimentos internos destinados a prevenir e combater o 

assédio no local de trabalho.   

Os Destinatários não devem proceder a nenhum tipo de discriminação com base em critérios 

como origem étnica, identidade de género, orientação sexual, religião, credo, cultura, 

nacionalidade, deficiência, convicções políticas ou ideológicas, habilitações literárias, estado 

civil ou outros, aceitando e respeitando o direito à diferença. 

Os Destinatários têm de agir de acordo com os mais elevados padrões éticos e abster-se de 

comportamentos que possam ser considerados ofensivos para outrem. 

Os Destinatários devem repudiar comportamentos abusivos cuja finalidade ou efeito seja 

perturbar ou envergonhar uma pessoa, afetar a sua dignidade ou criar um ambiente 

intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.  

Os Destinatários devem repudiar comportamentos sexuais indesejados, verbais, não verbais ou 

físicos, com a finalidade ou o efeito referido no parágrafo anterior.  

Todos os Destinatários são incentivados a reportar irregularidades de que tomem conhecimento 

ou de que tenham fundadas suspeitas. A receção e o tratamento de comunicações de 

irregularidades processam-se de acordo com as políticas e os procedimentos internos do Banco 

e têm de ser sempre independentes e anónimos. 

 

Meio ambiente e Comunidade  

O Banco desenvolve a sua atividade de acordo com princípios e melhores práticas 

internacionais no domínio da responsabilidade social, respeitando e cumprindo os compromissos 

da administração quanto a contribuir para um desenvolvimento mais sustentável – de um ponto 

de vista de ESG.  

O Banco está empenhado em respeitar direitos humanos reconhecidos internacionalmente no 

desenvolvimento das suas relações com os seus Clientes, fornecedores, parceiros e comunidades 

onde opera, procurando evitar ou mitigar os impactos negativos, diretos ou indiretos, da sua 

atividade. 

O Banco está fortemente empenhado em cumprir a regulamentação social e ambiental e as 

melhores práticas para o setor. 

O Banco apoia e incentiva todos os colaboradores a envolverem-se em atividades solidárias, 

desde que a sua participação não interfira com o seu trabalho no Banco.  

Não podem ser concedidos donativos para fins solidários para influenciar decisões comerciais.  
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Controlo de versões  

Quadro 1: Informação sobre o Documento 

Nome do documento: Código de Conduta 

Versão Versão 9.0 

Preparado por (nome/departamento) Departamento de Compliance 

Revisto por (nome do órgão social) 
Comissão Executiva a 24/06/2021 e 

Conselho de Administração a 07/07/2021 

Aprovado por (nome do órgão social) Acionista a 26/07/2021 

  

  

Quadro 2: Atualização de versões 

Data de Atualização e Aprovação Principais alterações 

Versão 7.0 aprovada pelo CA em 2017 - 

Versão 8.0 aprovada pelo CA a 25/02/2021 
Atualização de acordo com o Aviso n.º 

3/2020. 

Versão 9.0 aprovada pelo Acionista a 

26/07/2021 
Revisão geral da estrutura e atualização 
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ANEXO I: Exemplos de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis e 

medidas preventivas 

Esta lista é meramente ilustrativa e não exaustiva. 

 
Definição de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis Medidas e procedimentos de prevenção e monitorização 

Confidencialidade 

Os Destinatários não podem divulgar nem usar informações sobre 

factos ou conceitos que digam respeito ao Banco ou Clientes, seja em 

que circunstâncias for. 

Os Destinatários cumprem as regras relativas à classificação da 

informação.  

Devem ser cautelosos quanto ao envio de e-mails com informação 

confidencial e verificar sempre a identidade dos destinatários.  

Os Destinatários não devem enviar e-mails confidenciais para 

endereços inseguros nem levar cópias de informação confidencial 

para fora das instalações do Banco. 

Este dever de sigilo profissional não cessa com o termo do contrato ou 

dos serviços. 

Os factos ou dados sujeitos a sigilo só podem ser revelados a terceiros 

nos termos legalmente admitidos. Em caso de dúvida, deve verificar-

se sempre junto do Departamento de Compliance. 

 Implementação de regras internas relativas à classificação da 

informação, proteção de dados pessoais e procedimentos para 

gestão de incidentes de segurança 

 Monitorização de chats e outros registos com uma periodicidade 

adequada e assegurar que todos os alertas são investigados. 

Para este efeito, podem ser usados sistemas de monitorização 

específicos, que podem funcionar de forma aleatória ou por meio 

de alertas gerados de acordo com indícios pré-definidos 

 Registos diários de correio eletrónico 

 Sessões regulares de formação dadas pelo Departamento de 

Compliance  

 Procedimentos de classificação de correio eletrónico 

 Controlo dos acessos  

 Inativação das portas USB das impressoras. 
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Definição de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis Medidas e procedimentos de prevenção e monitorização 

Proibição de usar 

informação 

privilegiada / 

abuso de 

informação 

privilegiada 

Os Destinatários não podem usar informação privilegiada a que 

tenham acesso no contexto das suas atividades profissionais no Banco 

para seu benefício próprio ou de terceiros. 

Os Destinatários (e pessoas relacionadas) não podem comprar nem 

vender valores mobiliários com base em informação privilegiada. 

Os Destinatários não podem disseminar rumores sobre sociedades com 

valores mobiliários cotados em mercado regulamentado. 

 Barreiras informativas: a informação fica limitada a serviços, 

colaboradores e membros do Conselho de Administração 

diretamente envolvidos nas transações 

 Manutenção de listas de controlo do acesso a informação 

privilegiada 

 Cartas de pessoas com acesso a informação privilegiada 

 Mecanismos para proteger arquivos, ficheiros e bases de dados 

(palavras-passe e outros mecanismos de segurança) 

 Utilização de um software para registar todas as pessoas com 

acesso a informação privilegiada 

 Controlo das transações pessoais 

 Sessões regulares de formação 

 Ações de monitorização ad hoc 

Deveres de 

lealdade 

Os Colaboradores têm de pôr sempre os interesses dos clientes em 

primeiro lugar.  

Os Colaboradores não podem aproveitar-se da falta de 

conhecimentos ou de experiência de Clientes quanto a instrumentos 

financeiros ou mercados financeiros para os persuadir a tomar 

decisões que não são benéficas para eles. 

 Monitorização de registos com uma periodicidade adequada e 

assegurar que todos os alertas são investigados 

 Sessões regulares de formação destinadas a todos os órgãos de 

administração 
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Definição de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis Medidas e procedimentos de prevenção e monitorização 

Prevenção de 

conflitos de 

interesses e 

transações com 

partes 

relacionadas 

Os Destinatários devem comunicar todas as posições de que sejam 

titulares noutras sociedades ao Departamento de Compliance. 

Os Destinatários devem abster-se de aconselhar em negócios ou 

envolver-se, seja de que forma for, em questões relativamente às quais 

tenham ou possam potencialmente ter interesses conflituantes. 

 Políticas, regulamentos e procedimentos internos relativos à 

prevenção de conflitos de interesses 

 Sessões regulares de formação 

 Questionário anual a Colaboradores e membros dos órgãos 

sociais sobre outras posições e participações 

 Utilização de um software específico para registar e monitorizar 

conflitos de interesses  

 Controlo pelo Departamento de Compliance de transações 

novas nos comités do Banco 

 Gestão de uma lista de partes relacionadas 

 Ações de monitorização ad hoc 

Atividades 

desenvolvidas em 

acumulação com 

posições no Banco 

Os Destinatários não se podem envolver em atividades fora do Banco 

que possam afetar negativamente as suas responsabilidades no 

Banco ou criar conflitos de interesses. 

 Comunicação obrigatória ao Departamento de Compliance  

 Autorização pela Comissão Executiva 

 Sessões regulares de formação 

 Questionário anual a colaboradores sobre outras posições e 

participações 

 Ações de monitorização ad hoc  

Liberalidades, 

ofertas e 

benefícios  

É proibido aceitar qualquer tipo de pagamento ou comissão por 

transações efetuadas em nome do Banco, bem como beneficiar, seja 

de que modo for, da utilização da posição no Banco. 

 Sessões regulares de formação 

 Formulário específico para pedir autorização para receber 

presentes ou liberalidades 
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Definição de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis Medidas e procedimentos de prevenção e monitorização 

Contactos com a 

comunicação 

social e outras 

entidades externas 

Os Destinatários não podem transmitir, por sua iniciativa ou a pedido 

de terceiros, notícias ou informações sobre o Banco sem terem 

autorização prévia para tal. 

Os Destinatários têm de se abster de expressar publicamente opiniões 

relacionadas com clientes ou serviços ou atividades que envolvam o 

Banco. 

Os Destinatários têm de divulgar sempre a natureza privada das suas 

intervenções públicas ou iniciativas académicas. 

 O Representante para as Relações com Investidores / 

Departamento CEO Office é responsável pelas comunicações ao 

público/mercado/comunicação social. 

 

 

 


