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1. OBJETIVO

a. O presente Regulamento consagra os princípios e as regras aplicáveis a transações que envolvam

partes relacionadas.

b. O presente Regulamento destina-se a assegurar que as transações que envolvem partes

relacionadas são executadas em condições normais de mercado (princípio “arm’s lenght”) e

sujeitas às aprovações internas obrigatórias nos termos das leis aplicáveis.

c. O presente Regulamento está sujeito às seguintes leis, regulamentos e outras diretrizes:

 Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”) ou outras

leis que o substituam ou que se lhe sobreponham;

 Aviso n.º 3/2020, de 15 de julho de 2020, do Banco de Portugal (“Aviso 3/2020”);

 Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal (“Instrução 18/2020”);

 Código dos Valores Mobiliários;

 Orientações da EBA sobre governo societário.

d. O presente Regulamento deve ser lido em conjunto com as seguintes regras internas:

 Regulamento da Comissão de Governo Societário (CGS);

 Regulamento de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses;

 Procedimento do Comité de Crédito;

 Procedimento do Comité de Investment Banking Global Adoption;

 Procedimento da Lista de Partes Relacionadas;

 Procedimento de Conflitos de Interesses.

2. DESTINATÁRIOS

a. O conteúdo do presente Regulamento representa o padrão mínimo que se aplica ao Haitong Bank,

S.A. (“Haitong Bank” ou “Banco”) e às suas subsidiárias e sucursais (“Grupo Haitong Bank”).

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

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

prevalecem.
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3. GOVERNO 

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

b. O presente Regulamento é aprovado pelo Conselho de Administração, sujeito a avaliação prévia 

pelo Conselho Fiscal. 

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 Regulamento referido no parágrafo anterior 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 site institucional 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 aprovação e solicita que as versões mais atualizadas do Regulamento sejam carregadas na 

intranet e no site. 

 

5. PRINCÍPIOS 

a. O presente Regulamento destina-se a estabelecer mecanismos para prevenir o risco de influência 

indevida sobre os membros dos órgãos de administração e fiscalização do Banco por outras pessoas 

ou entidades. 

b. O presente Regulamento destina-se a assegurar o cumprimento dos princípios de transparência e 

sã e prudente gestão do Banco. 

c. O presente Regulamento destina-se a assegurar que o Banco não aplica condições mais favoráveis 

a partes relacionadas do que as que seriam aplicáveis a clientes e contrapartes que não são partes 

relacionadas. 

d. O presente Regulamento destina-se a definir o envolvimento e as responsabilidades das funções de 

controlo interno, tanto no processo de identificação como no processo de análise de transações com 

partes relacionadas. 

 

6. DEFINIÇÕES 

a. CGS: significa Comissão de Governo Societário. 
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b. Parte relacionada: significa uma pessoa ou entidade classificada como tal de acordo com as 

normas de contabilidade e o Aviso 3/2020. As seguintes categorias de pessoas e entidades devem 

ser classificadas como partes relacionadas: 

 participantes qualificados na instituição e outras pessoas ou entidades cobertas pelo regime 

previsto no artigo 109.º do RGICSF;  

 membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

 familiares de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal: cônjuges, 

unidos de facto, pais e mães, padrastos e madrastas, sogros e sogras, filhos e filhas, 

enteados e enteadas, e noras e genros; 

 sociedades em que um membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e/ou 

familiares de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal: i) detenham 

uma participação qualificada igual ou superior a 10% do capital ou dos direitos de voto; ou 

em que ii) essas pessoas tenham uma influência significativa; ou iii) exerçam cargos de 

gestão ou/e funções de fiscalização; 

 entidades que tenham uma relação de interdependência económica com o Banco, devido a 

participações cruzadas ou uma relação próxima que levaria a contaminação no caso de uma 

entidade enfrentar problemas financeiros; 

 pessoas e/ou entidades (incluindo depositantes, devedores, credores, entidades do grupo, 

colaboradores do Banco ou de outras entidades do grupo) que tenham a capacidade de 

influenciar a administração do Banco e envolver-se em transações ou relações comerciais 

em condições favoráveis e/ou de alguma forma diferentes da norma no mercado.  

 

c. Lista de Partes Relacionadas: significa a Lista de Partes Relacionadas do Banco, incluindo os 

elementos previstos no Aviso 3/2020. 

 

7. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  

a. As transações que envolvam partes relacionadas devem ser processadas de acordo com o 

procedimento aplicável ao tipo de transação em causa, pelas unidades internas responsáveis pela 

sua análise, aprovação, controlo e execução, com os requisitos adicionais seguintes: 

  

b. Salvo para as exceções listadas no ponto c. abaixo, as transações com partes relacionadas ficam 

sujeitas:  

 a parecer da Função de Risco e da Função de Compliance (que deve ser emitido no 

âmbito do processo interno normal, em função do tipo de transação e dos procedimentos 
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aplicáveis, designadamente emitido sob a forma de um parecer nos documentos de 

aprovação); 

 a parecer do Conselho Fiscal; 

 a aprovação por maioria de 2/3 dos membros do Conselho de Administração; 

 a reporte e revisão trimestral, no mínimo, pela CGS. 

 

A aprovação do Conselho de Administração tem de ser sempre a última validação de uma transação 

com partes relacionadas e tem em consideração o respaldo dos órgãos societários e os pareceres 

das Funções de controlo supracitados. 

 

c. As transações com partes relacionadas que não envolvem a concessão de crédito nem a tomada 

de risco de crédito ou de mercado e que constituem: 

 serviços de consultoria financeira, não estritamente de natureza bancária; ou 

 a prestação de serviços de consultoria relativos a informação de referência sobre setores ou 

atividades específicos, estudos de mercado informados, tendências setoriais, estratégias 

comerciais, projeções financeiras, casos de estudo comparáveis e outros; ou 

 a prestação de serviços de consultoria sobre oportunidades de investimentos alternativos e 

diversificação da carteira de investimentos; ou 

 transações de banca de investimento (fusões e aquisições e mercados de capitais de 

instrumentos de capital e dívida) em que o Banco fornece análises setoriais, análises de 

ativos localizados fora da China continental, supervisiona e coordena equipas de 

especialistas no contexto do dever de diligência relativo a áreas específicas como 

contabilidade, fiscalidade, aspetos jurídicos e matérias de recursos humanos; ou 

 transações relativas à obtenção de fundos nos mercados internacionais. 

 

Estas transações estão isentas de parecer do Conselho Fiscal e devem ser apresentadas ao 

Comité de IBK Global Adoption para efeitos informativos ou outro procedimento interno aplicável. 

Exigem um parecer favorável do Departamento de Compliance e do Departamento de Risco e a 

aprovação pela Comissão Executiva por uma maioria de 2/3 dos seus membros. Estas transações 

ficam também sujeitas a reporte adicional e revisão trimestral, no mínimo, pela CGS e pelo Conselho 

Fiscal e reporte e revisão anual pelo Conselho de Administração. 

 

d. Todas as transações com partes relacionadas têm de ser executadas em condições de mercado. 

Quando não for possível apurar as condições de mercado aplicáveis a uma determinada a transação 
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com uma parte relacionada, o Banco deverá aplicar um referencial comparável (conforme definido 

em procedimento interno para esse efeito) para avaliar as condições de mercado. O objetivo é 

assegurar que o Banco não aplica condições mais favoráveis a partes relacionadas do que as que 

seriam dadas a clientes e contrapartes que não são partes relacionadas em transações 

semelhantes. 

 

8. REVISÃO PELA CGS E PELO CONSELHO FISCAL  

a. Para proceder à devida análise das transações com partes relacionadas, a CGS deve rever 

regularmente as informações seguintes:  

 

(i) as partes envolvidas na transação;  

(ii) o âmbito da transação;  

(iii) o prazo;  

(iv) as garantias;   

(v) a estrutura de comissões;  

(vi) a análise dos riscos;  

(vii) as datas de aprovação; e 

(viii) quaisquer outros elementos relevantes que permitam à CGS avaliar os interesses envolvidos 

e como podem afetar os ativos e o plano de negócios do Banco. 

 

b. O Conselho Fiscal deve emitir o seu parecer sobre a transação proposta com uma parte relacionada 

de forma expedita e devidamente fundamentada:  

 

(i) não colocando objeções;  

(ii) não colocando objeções, mas impondo condições;  

(iii) colocando objeções. 

 

c. Entre outras disposições legais e diretrizes regulamentares relevantes, o Conselho Fiscal deve ter 

em consideração as disposições dos artigos 85.º, 86.º e 109.º do RGICSF para emitir o seu parecer. 

d. Caso o Conselho Fiscal não levante objeções a uma transação com uma parte relacionada, mas 

imponha o cumprimento de certas condições (ponto 8 b. (ii) acima), as áreas de negócio envolvidas 

na transação têm de fornecer prova ao Departamento de Compliance de que as referidas condições 

impostas pelo Conselho Fiscal foram devidamente cumpridas. 
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e. Caso o Conselho Fiscal coloque objeções à transação (ponto 8 b. (iii) acima), a transação com a 

parte relacionada considera-se recusada e não é apresentada a mais órgãos relevantes para 

aprovação.  

 

 

9. OBRIGAÇÕES DE COLABORADORES E MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL  

a. Os colaboradores e os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal devem 

comunicar imediatamente ao Departamento de Compliance factos que possam ser considerados ou 

implicar uma relação de parte relacionada, para que seja prontamente incluída na Lista de Partes 

Relacionadas, de acordo com o ponto 10 abaixo. 

b. Uma pessoa que seja uma parte relacionada não pode participar num processo decisório que crie 

um conflito de interesses, salvo quanto ao dever de prestar informações ou esclarecimentos 

solicitados por um órgão ou um comité do Banco. 

c. As partes relacionadas não se devem envolver em transações com terceiros se a oportunidade de 

negócio tiver chegado ao seu conhecimento no âmbito do desempenho dos seus deveres no Banco, 

antes de informar o Departamento de Compliance e cumprir as regras previstas no presente 

Regulamento. 

 

10. LISTA DE PARTES RELACIONADAS 

a. O Conselho de Administração é responsável por assegurar que a instituição tem uma Lista de Partes 

Relacionadas. 

b. A Lista de Partes Relacionadas deve ser atualizada pelo menos trimestralmente (conforme previsto 

no Procedimento da Lista de Partes Relacionadas n.º 328) ou sempre que necessário devido a 

alterações significativas. 

c. A Lista de Partes Relacionadas é aprovada pelo Conselho de Administração, sujeita a avaliação 

prévia pela CGS e pelo Conselho Fiscal. 

d. A Lista de Partes Relacionadas deve ser disponibilizada ao Banco de Portugal ou a outras 

autoridades competentes, mediante pedido. 
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11. REPORTE PELA CGS 

a. A CGS deve elaborar um relatório anual sobre a sua atividade de prevenção e resolução de conflitos 

de interesses, contendo pelo menos as seguintes informações: 

 

(i) o número de transações com partes relacionadas analisadas e executadas pelo Banco; 

(ii) uma lista do tipo de transações com partes relacionadas que deram origem a objeções; 

(iii) uma lista do tipo de transações com partes relacionadas que foram aprovadas sujeitas a 

condições, indicando os motivos e elementos que permitam conferir o cumprimento das 

referidas condições; 

(iv) uma perspetiva global da adequação e da eficácia do presente Regulamento e do 

Regulamento de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses, bem como sugestões para 

a sua revisão, se aplicável. 

 

b. O relatório anual referido na alínea anterior pode ser incorporado no Relatório de Governo Societário, 

preparado anualmente e que faz parte do Relatório e Contas do Banco. Este relatório anual é 

submetido ao Conselho de Administração. 

 

12. 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. 

 

13. IMPLEMENTAÇÃO 

a. O Departamento de Compliance acompanha o cumprimento do presente Regulamento 

participando nos comités e comissões relevantes em que as transações do Banco são aprovadas. 

Para cada transação submetida a estes comités internos para aprovação, o Departamento de 

Compliance verifica se alguma das partes envolvidas na transação se enquadra na definição de 

parte relacionada e informa o comité ou comissão. 

b. O Departamento de Compliance dá regularmente formação aos colaboradores do Banco 

relativamente ao presente Regulamento e às regras regulamentares relativas a transações com 

partes relacionadas. 

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

dos deveres legais e contratuais dos colaboradores do Banco. 
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d. O Departamento de Compliance coordena, com o Departamento Administrativo, a divulgação do 

presente Regulamento na intranet e no site do Banco. 

 

14. CONTROLO DE VERSÕES 

 

Quadro 1: Informação sobre o Documento 

Nome do documento: Regulamento de Partes Relacionadas 

Versão Versão 5.0 

Elaborado por (nome/departamento) Departamento de Compliance 

Revisto/respaldado por (nome do comité) Conselho Fiscal 

Aprovado por (nome do comité) Conselho de Administração 

 

 

Quadro 2: Atualização de versões 

Data de atualização e aprovação Principais alterações 

Versão 1.0 –  Aprovada pelo Acionista em abril de 2015 - 

Versão 1.1 – n.a. Alteração do nome da política.  

Versão 2.0 – Aprovada pelo Acionista em 7 de dezembro 
de 2018 - 

Versão 3.0 – Aprovada pela Assembleia-Geral em 17 de 
julho de 2020 

Atualização de acordo com as recomendações do BdP. 

Versão 4.0 – Aprovada pelo CA em 25 de fevereiro de 2021 Atualização de acordo com o Aviso n.º 3/32020 do BdP. 

Versão 5.0 – Aprovada pelo CA em 28 de outubro de 2021 

Alteração do presente regulamento para um novo modelo 
de acordo com o Quadro de Regras Internas e modelos 
aprovados recentemente. 
Clarificação relativamente à aprovação de transações com 
partes relacionadas; atualização e aprovação da Lista de 
Partes Relacionadas, de acordo com o Aviso 3/2020. 

Versão 6.0 – Aprovada pelo CA em 19 de julho de 2022 
Clarificação da definição de Parte Relacionada de acordo 
com o artigo 109º do RGICSF. 

 

 


