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1. OBJETIVO 

O objetivo do presente Regulamento do Haitong Bank, S.A. (doravante, “Banco”) é estabelecer regras 

de governo para a aprovação e análise de novos produtos e/ou serviços que o Banco disponibilize aos 

seus clientes, novos canais de distribuição ou geografias em que o Banco queira prestar os seus 

serviços, bem como de serviços de apoio que tenham impacto no funcionamento dos produtos 

comercializados pelo Banco, designadamente sistemas, infraestruturas, etc.  

 

2. GOVERNO 

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

Gestão de Risco. 

b. O presente Regulamento é revisto pelos departamentos supracitados. 

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

 

3. DESTINATÁRIOS 

a. O presente Regulamento aplica-se ao Haitong Bank, S.A. e a todas as sucursais do Banco. 

 

4. DIVULGAÇÃO  

a. O presente Regulamento está disponível na intranet e no site institucional do Banco. 

b. 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 institucional. 

 

5. PRINCÍPIOS 

a. O presente Regulamento destina-se a estabelecer o regime de aprovação de produtos e/ou 

serviços, conjugando as melhores práticas com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.  

 

6. QUADRO JURÍDICO E NORMAS INTERNAS RELACIONADAS 

a. Orientações da EBA sobre a Governação Interna das Instituições (EBA/GL/2017/11);  
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b. Diretiva 2014/65/UE (DMIF II); 

c. Código dos Valores Mobiliários, artigos 309.º-J) a 309.º-L); 

d. Regulamento do Comité de Novos Negócios; 

e. Procedimento de Aprovação de Novos Produtos (#265). 

 

7.  CONTEÚDO DO REGULAMENTO  

O presente Regulamento trata dos requisitos relacionados com o desenvolvimento de novos mercados, 

produtos e serviços e de alterações significativas aos existentes, bem como de operações excecionais 

que envolvam condições à medida. Estas situações incluem, entre outras, as seguintes: 

a. produtos ou serviços novos;  

b. criação de estruturas (por exemplo, canais de distribuição novos, novas subsidiárias ou sucursais 

ou veículos de finalidade única); e 

c. alterações críticas aos sistemas do Banco. 

 

A definição do Banco de " novo produto/mercado/negócio " entende-se como um produto, mercado ou 

negócio que ainda não tenha sido executado anteriormente pelo Banco. Pode ser executado pela 

primeira vez, num novo mercado ou numa nova geografia, ou oferecido/prestado a um novo tipo de 

cliente ou contraparte. 

 

A definição do Banco de "alterações significativas" é entendida como um produto/mercado/negócio 

existente que foi expandido ou modificado, envolvendo riscos diferentes e/ou processos diferentes 

comparado com os existentes. 

 

8. COMITÉ DE NOVOS NEGÓCIOS 

O Comité de Novos Negócios é o comité do Banco em que foram delegados poderes pela Comissão 

Executiva para proceder a uma análise preliminar de novosprodutos/negócios/mercados. Este Comité 

recolhe contributos de todos os departamentos relevantes e é um fórum para exploração, análise e 

discussão de ideias. Após uma avaliação global, o Comité apresenta uma recomendação para 

aprovação pela Comissão Executiva.  
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9. PRINCIPAIS QUESTÕES A SEREM TRATADAS ANTES DE SE TOMAR UMA DECISÃO 

O presente Regulamento explica as considerações a serem tidas em conta antes de se tomar uma 

decisão de entrar em mercados novos, transacionar produtos novos, lançar serviços novos ou fazer 

alterações significativas a produtos, serviços, canais de distribuição ou sistemas de suporte existentes. 

 

Os seguintes departamentos do Banco devem ser envolvidos no processo decisório para avaliar as 

várias dimensões do impacto/requisitos relacionados com a decisão, que serão discutidos no Comité de 

Novos Negócios: 

- CEO Office; 

- Informática; 

- Gestão de Risco; 

- Operações; 

- Financeiro; 

- Recursos Humanos; 

- Jurídico;  

- Compliance; 

- Encarregado da Proteção de Dados (EPD); 

- outros departamentos (se necessário). 

 

O pedido/proposta de um novo produto/mercado/negócio deve incluir, pelo menos, a análise seguinte: 

- elementos estratégicos (fundamentos para o negócio, adequação estratégica à estratégia global 

do Grupo, vantagem competitiva, posição competitiva); 

- contabilização, exposição de crédito, instrumentos de cobertura (se necessário); 

- modelos de fixação de preços;  

- mercado de clientes abordáveis, contrapartes, proveitos e custos; 

- impacto no perfil de risco, adequação dos fundos próprios e rentabilidade;  

- disponibilidade dos recursos comerciais e administrativos adequados; 

- disponibilidade das ferramentas internas adequadas, incluindo ferramentas informáticas e 

competências para entender e monitorizar os riscos associados; 

- questões relacionadas com cumprimento normativo e governação em matéria de produtos;  

- governação em matéria de produtos (incluindo requisitos relacionados com a estruturação e 

distribuição de um produto/serviço novo e requisitos relacionados com a monitorização 

permanente de um produto/serviço durante a sua vida); e 
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- questões relacionadas com recursos humanos (organograma de equipas, recursos humanos 

internos versus contratação externa, estrutura de remuneração). 

 

A decisão de lançar uma atividade nova deve indicar claramente a unidade de negócio e as pessoas 

responsáveis pelo projeto (responsabilização) e atribuir responsabilidades específicas a departamentos 

e colaboradores específicos.  

 

Quando uma decisão estiver relacionada com a criação de um novo negócio, o seguinte deve ser 

previamente acordado: (i) a afetação de recursos adequados para gerir esse negócio; e (ii) a 

identificação de novos riscos envolvidos nesse novo negócio e um planeamento relevante para mitigar 

e/ou eliminar esses riscos. 

 

O processo de avaliação de produtos/serviços novos tem de seguir as regras estabelecidas pelo Comité 

de Novos Negócios, seguindo assim os procedimentos para discussão e aprovação de produtos, 

designadamente: 

- a preparação da fundamentação comercial;  

- a análise das vantagens e desvantagens e dos principais riscos (preparada pelo proponente do 

produto/serviço); 

- os membros do Comité procedem a uma análise do impacto e dos riscos e controlos respetivos 

a serem considerados; 

- os membros do Comité (votantes e não votantes) têm de expressar formalmente a sua opinião; 

- a aprovação final processa-se de acordo com as regras do Comité; 

- o envio da opinião dos comités à Comissão Executiva. 

 

A análise de riscos de produtos e serviços novos tem de seguir o processo das três linhas de defesa, 

tendo os proponentes de propostas de novos negócios de realizar uma análise preliminar dos riscos do 

novo produto/serviço, sendo esta análise posteriormente complementada pelas análises das funções 

de controlo interno. Conforme exigido pelas Orientações da EBA, a Função de Gestão de Risco e a 

Função de Compliance devem ser envolvidas na aprovação de novos produtos ou alterações 

significativas a produtos, processos e sistemas existentes. O contributo das funções de controlo 

complementa uma avaliação dos riscos decorrentes de atividades novas numa variedade de cenários, 

de eventuais deficiências nos quadros de gestão de risco e controlo interno da instituição e da 

capacidade da instituição para gerir eficazmente eventuais riscos novos.  
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A Função de Gestão de Risco deve ter uma visão geral clara da implementação de produtos novos (ou 

das alterações significativas a produtos, processos e sistemas existentes) transversalmente a 

segmentos de negócio e carteiras. 

 

10. ARQUIVO 

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. 

11. IMPLEMENTAÇÃO 

a. O Departamento de Compliance monitoriza o cumprimento do presente Regulamento por meio de 

ações de teste ad hoc. 

b. O Departamento de Compliance coordena com o Departamento Administrativo a publicação do 

presente Regulamento na intranet e no site do Banco. 

 

12. CONTROLO DE VERSÕES 

Quadro 1: Informação sobre o Documento 

Nome do documento: Regulamento de Aprovação de Novos Produtos  

Versão Versão1.0 

Preparado por (Nome/Departamento) 
Departamento de Compliance e Departamento de 

Risco 

Revisto por (nome do Órgão Social) n.a. 

Aprovado por (nome do Órgão Social) Conselho de Administração 

 

 


