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Declaração do Conselho de Administração 

O nosso compromisso para garantir uma posição de relevo como instituição histórica do 

sector financeiro Angolano leva-nos a defender uma estratégia de longo prazo para a 

instituição que se foque na preservação de valor para todas as partes interessadas, dos 

colaboradores aos clientes do BCI. É nesse contexto que a prevenção de conflitos de 

interesses se assume crescentemente como aspecto fundamental para garantir a 

sustentabilidade da nossa posição. 

Nesse sentido, cientes de que as iniciativas de prevenção de conflitos de interesses 

garantem a protecção dos activos organizacionais e recursos essenciais à condução 

das operações e negócio, sua sustentabilidade e cumprimento dos objectivos, além de 

minimizar as perdas financeiras e fortalecer a confiança dos nossos accionistas e 

stakeholders, acreditamos que o compromisso com a realização dessas práticas é uma 

responsabilidade básica de todos os nossos colaboradores, na sua relação com outras 

partes interessadas internas ou externas. 

É neste âmbito que se insere a presente Política de Prevenção de Conflitos de 

Interesses, como documento orientador das práticas desta natureza no BCI, que 

providencia objectivos e princípios fundamentais transversais e de respeito obrigatório 

por todos os colaboradores da nossa instituição. 

O detalhe das premissas, regras e deveres relativos à prevenção de conflitos de 

interesses está pormenorizado no corpo deste documento que deverá ser 

disponibilizado a qualquer colaborador, a todo o momento, nos veículos de comunicação 

interna e externa adoptados pelo BCI. 

Pelos motivos acima dispostos, comprometemo-nos com o desenvolvimento, 

implementação e melhoria contínua dos procedimentos de prevenção de conflitos de 

interesses, garantindo a disponibilização dos recursos necessários para a sua gestão 

operacional e dinamização. Comprometemo-nos também a tomar acções de mitigação 

e de controlo, a todos os níveis, envolvendo o cumprimento das determinações 

constantes deste documento e nos referenciais normativos aplicáveis. 

Com o propósito de garantir a eficaz e eficiente gestão da Política, delegamos no 

Administrador não-Executivo com o pelouro de Compliance, coadjuvado pelo 

Administrador não-Executivo com o pelouro da Auditoria Interna, a responsabilidade 

pela implementação e operacionalização destes sistemas, inclusive a responsabilidade 

pela sua supervisão e acompanhamento. 
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Através do cumprimento das disposições presentes neste documento, evidencia-se a 

existência de uma organização com meios humanos e materiais que satisfazem os 

requisitos legalmente exigidos, assim como as necessidades expressas pelos 

accionistas e stakeholders no âmbito da prevenção de conflitos de interesses. 

 

O Conselho de Administração 
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1. Introdução 

A presente Política de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses (doravante 

denominada “Política”), objectiva os princípios que regulam a prevenção e gestão de 

eventuais conflitos de interesses que possam ocorrer em resultado das diversas 

relações que estabelece no desenvolvimento da sua missão e objectivos de negócio. 

A mesma visa estabelecer igualmente, as regras de identificação, reporte, avaliação, 

mitigação, acompanhamento e monitorização de potenciais conflitos de interesses das 

diversas atividades do BCI, dando cumprimento às disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, bem como recomendações e pareceres.  

O BCI institui manter e operar mecanismos organizacionais e administrativos eficazes, 

de forma a tomar as medidas razoáveis destinadas a evitar que conflitos de interesses 

prejudiquem o adequado cumprimento dos seus deveres e responsabilidades e os 

interesses dos seus clientes. 

Nos termos do quadro normativo aplicável, o BCI está obrigado a definir, formalizar, 

implementar e periodicamente rever as políticas organizativas e administrativas eficazes 

para garantir a identificação, a prevenção e a gestão dos possíveis conflitos de 

interesses, cabendo ao CAD assegurar que quaisquer áreas de potenciais conflitos de 

interesses sejam identificadas antecipadamente, minimizados e sujeitos a uma 

monitorização cuidadosa e independente. 

Conjuntamente, o Código de Conduta do BCI consagra princípios de atuação e normas 

de conduta profissional sobre as situações de conflitos de interesses que possam 

ocorrer no exercício da sua atividade, bem como um sistema de comunicação interna 

de práticas irregulares que poderá vir a consubstanciar um efetivo mecanismo de gestão 

de situações de conflitos de interesses. 

No âmbito do desenvolvimento do seu negócio, o BCI disponibiliza aos seus Clientes e 

demais stakeholders um vasto conjunto de produtos e serviços financeiros, atua em 

diferentes áreas e estabelece um conjunto de relações, ficando naturalmente exposto a 

potenciais conflitos de interesses. 
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2. Objectivos 

1. A presente política de prevenção, identificação e gestão de conflitos de 

interesses do BCI, representa uma prática indispensável para a sustentabilidade 

do negócio visando instituir as regras e procedimentos internos a observar pelo 

banco e, entre os clientes e os seus colaboradores, tendo como principais 

objectivos, os seguintes: 

a) Promover e estabelecer mecanismos e procedimentos de identificação, 

prevenção, mitigação e gestão de situações potenciais ou efetivas de conflitos 

de interesses, bem como gerir e guardar registo no caso das medidas de 

prevenção se revelarem insuficientes e a respectiva correção de eventuais 

deficiências detetadas; 

b) Garantir o cumprimento de regras legais e regulamentares aplicáveis relativo à 

prevenção e gestão de potenciais situações de conflitos de interesses, bem 

como o seu tratamento com equidade, disponibilizando a devida informação 

aos clientes afetados; 

c) Promover o nível de conhecimento e capacitação adequados, assim como 

sensibilizar os Colaboradores para as matérias de conflitos de interesses e de 

Partes Relacionadas de modo assegurar o prosseguimento da actividade de 

acordo com rigorosos princípios éticos e deontológicos; 

d) Promover o acompanhamento e avaliação regular da adequação, da eficácia e 

do cumprimento das medidas e procedimentos adoptados; 

e) Contribuir para que a informação financeira do BCI reproduza uma imagem 

autêntica e verdadeira da sua situação económico-financeira e de uma imagem 

institucional de rigor e de competência. 

2. Adicionalmente, regular as situações de conflito de interesse constantes dos 

seguintes regulamentos internos: 

a) Código Deontológico; 

b) Política Fornecedores; 

c) Política de Recrutamento e Selecção de Pessoal; 

d) Política de remunerações; 

e) Regulamento Interno do CAD; 
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f) Política de Transacções com Partes Relacionadas. 

 

3. Base Normativa 

1. A PCI do Banco visa implementar o disposto na legislação seguinte: 

a) Aviso n.º 01/2013, de 22 de Março - Governação Corporativa; 

b) Aviso nº 2_13, de 22 de Março - Controlo Interno; 

c) Lei n.º 3/10, de 29 de Março, Lei da Probidade Pública; 

d) Lei n.º 9/16, de 16 de Junho - Lei dos Contratos Públicos; 

e) DP. n.º 319/18, de 31 Dezembro – Regulamento sobre Declaração de Bens e 

Rendimentos, a Declaração de Interesses e a Declaração de Imparcialidade, 

Confidencialidade e Independência na Formação e Execução dos Contratos 

Públicos; 

 

4. Âmbito 

1. A presente Política estabelece as regras a observar aplicável a todas as Partes 

Relevantes do Banco, designadamente: 

a) Todos os colaboradores do Banco (incluindo, assessores, Consultores); 

b) Partes Relevantes;  

c) Partes Relacionadas; 

d) Estagiários; 

e) Terceiros subcontratadas; 

f) Sucursais e filiais do Banco. 

 

5. Princípios 

1. No âmbito da prevenção de conflitos de interesses, o BCI rege-se pelos 

seguintes princípios:  

a) Cultura Organizacional – Desenvolver uma cultura de prevenção e gestão de 

conflitos de interesses que garanta a equidade na sua aplicação permitindo a 

sua execução pela generalidade dos colaboradores; 



 

10 
 

b) Garantir a identificação, repórter, mitigação e controlo de todas as situações de 

conflitos de interesses. 

c) Satisfação dos Interesses dos Clientes - Garantir a transparência, lealdade e 

equidade nas relações com clientes e partes relacionadas, dando aos 

interesses destes a mesma atenção que dispensa aos seus próprios interesses 

ou de entidades do seu grupo ou dos colaboradores, prestando sempre uma 

informação correta e completa sobre os produtos e contratos; 

d) Segregação de funções – O BCI adopta procedimentos e medidas para 

prevenir e mitigar conflitos de interesses, incluindo uma separação de funções 

adequada, diferenciando as pessoas que realizam as atividades operacionais, 

das de controlo e de reporte referentes a essas atividades; 

e) Adoptar uma postura construtiva, cooperante e pragmática com o BNA, com a 

tutela e demais órgãos regulamentares de conflito de interesse. 

f) Independência – Sem prejuízo das restantes normas legais existentes, o BCI 

deve prevenir o risco da influência indevida de outras pessoas ou entidades, 

promovendo condições que permita o exercício das suas funções com isenção, 

imparcialidade e objetividade; 

g) Acumulação de cargos – No BCI, os membros dos órgãos de administração e 

de fiscalização, os titulares de funções de Controlo Interno e todos os outros 

Colaboradores devem privar-se de exercer funções de administração, 

fiscalização ou direção de topo em outras entidades de onde se possa aferir 

que a acumulação é susceptível de prejudicar o exercício das funções que o 

interessado já desempenha; 

h) Limites de utilização da informação - No BCI a informação obtida no exercício 

de funções só deve ser utilizada ou transmitida nos termos e na medida em que 

tal seja necessário para o respetivo exercício, cumprindo sempre o dever de 

segredo profissional e as regras legais ou internas de limitação à circulação ou 

à utilização de informação; 

i) Princípio da confidencialidade da informação dos Clientes – Tem por base a 

adopção de regras de acesso restrito à mesma por Colaboradores, em função 

do conhecimento necessário à cabal execução das funções atribuídas e das 

operações que lhe são confiadas pelos Clientes (“need to know basis”) e no 

cumprimento da legislação em vigor nessa matéria; 
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j) Os Colaboradores devem abster-se de apreciar ou intervir no processo de 

tomada de decisão relativo à gestão de situações de conflito de interesses, 

operações, contratos ou outros atos em que sejam direta ou indiretamente 

interessados os próprios ou Partes Relacionadas; 

k) Os Colaboradores devem abster-se de executar operações em que 

intervenham como ordenantes ou beneficiários, devendo tais operações ser 

executadas por outros Colaboradores que não os próprios ou Partes 

Relacionadas. 

2. Sem prejuízo dos princípios acima descritos e da sua origem, o BCI incorpora 

igualmente, todos os princípios vigentes na Administração Pública Indirecta 

relativo a esta matéria, previsto no artigo n.º 3, da lei n.º 3/10, de 29 de março, 

Lei da Probidade Pública. 

 

6. Definições 

Conflitos de Interesses  

Entendem-se as situações em que os sócios ou accionistas, os membros dos órgãos 

sociais ou colaboradores têm interesses próprios numa relação da Instituição com 

terceiros, da qual esperam obter benefícios.  

Para efeitos desta política, considera-se que estes podem ter origem entre: 

• Um colaborador e um Cliente; 

• Uma pessoa relacionada e um cliente; 

• Um cliente e sociedades em relação de domínio ou de grupo com o BCI 

• Uma parte relacionada e o Banco; 

• O Banco e uma Subcontratada (ou candidato a Subcontratada); 

• O Banco BCI e um cliente; 

• Diferentes áreas do Banco; 

• Um colaborador e uma Subcontratada (ou candidato a Subcontratada); 

• Um colaborador e o Banco ou entidade do Grupo BCI; 

Quanto à probabilidade de ocorrência de situações de conflitos de interesse, podem 

haver duas situações: 
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a) Conflitos permanentes – correspondentes à frequência com que ocorrem, 

devendo ser geridos de forma continua, de modo a prevenir a ocorrência dos 

mesmos ou mitigar os riscos que possam advir dos mesmos. 

b) Conflitos pontuais – correspondentes a situações esporádicas face à 

ocorrência de um evento excepcional e que devem ser geridos através da 

adopção de medidas de mitigação de risco pontuais 

Partes relacionadas - Os sócios ou accionistas com participações qualificadas ou 

entidades pertencentes ao grupo económico no qual o BCI está inserido, bem como 

pessoas com relação de cônjuge, descendente ou ascendente, de primeiro e segundo 

graus, com membros dos órgãos de administração, fiscalização e colaboradores do 

Banco considerados directa ou indirectamente como beneficiários últimos das 

transacções ou dos activos.  

Colaboradores - São os membros dos órgãos sociais (Sócios e Acionistas, Membros 

do Conselho de Administração e de Fiscalização), os Trabalhadores, Subcontratadas, 

Estagiários, Representantes Legais e Procuradores, com prazo temporário ou 

indeterminado, independentemente da natureza do seu vínculo com o BCI. 

Pessoas relevantes - São consideradas pessoas relevantes os seguintes grupos de 

pessoas ou entidades: 

• Membros do Conselho de Administração; 

• Membros do Conselho Fiscal;  

• Sócios/accionistas do Banco. 

• Directores e Chefias; 

• Colaboradores; 

• Entidades pertencentes ao Grupo BCI; 

• Pessoas Subcontratadas; 

• Estagiários. 

Grupo – Todas as filiais, sucursais e sociedades que se encontrem no domínio do 

Banco ou no perímetro de consolidação do mesmo. 
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Informação Privilegiada – Toda a informação “específica, precisa e idónea para 

influenciar de maneira sensível o preço” de valores mobiliários ou de outros 

instrumentos financeiros, conhecida pelo exclusivo desempenho da sua função 

profissional e que, se tornada pública, poderá influir sobre o seu valor de mercado. 

Operações Pessoais – Operação sobre um instrumento financeiro realizada por 

Pessoa Relevante ou Pessoal relacionada do mesmo. 

Clientes – Todas as pessoas singulares ou colectivas, (i) actuais e (ii) Potenciais, 

públicas ou privadas, coligadas ou não, agindo em conjunto ou não, vinculadas 

contratualmente com o Banco à quem este coloca à disposição, produtos e/ou serviços, 

bem como, (iii) os clientes que terminaram a sua relação de negócio com o BCI, mas 

em relação aos quais este ainda se mantém vinculado por obrigações confiança ou 

outras de idêntica natureza. 

Transacções com Partes Relacionadas - Transferência de recursos, serviços ou 

obrigações entre partes relacionadas, independentemente de haver ou não um valor 

alocado à transacção. 

Interesses Próprios - Quaisquer vantagens/benefícios para a Instituição, para o 

Colaborador, cônjuge ou equiparado, parentes e afins, até ao 2.º grau, pessoa com 

quem tenha estreita relação, bem como para sociedades ou outros entes coletivos em 

que aqueles detenham direta ou indiretamente qualquer participação social ou interesse 

financeiro, profissional ou político, passado ou presente, que possam interferir com os 

deveres de lealdade, diligência, neutralidade e independência de espírito que se 

impõem ao BCI e aos Colaboradores no âmbito da sua atividade profissional, bem como 

com o respeito criterioso dos interesses que lhes são confiados. 

Pessoas com Estreita Relação - Pessoas com quem o Colaborador teve ou mantém 

ligação próxima, profissional ou pessoal1. 

Interesse Pessoal - Existe quando o Colaborador tem uma relação pessoal estreita 

com os Clientes ou a contraparte do negócio (incluindo membros dos órgãos sociais e 

acionistas) que subjaz ao conflito de interesses. 

 
1 A afinidade é o vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro, podendo dar-se na linha reta, ligando 
sogros e noras/genros, padrasto/madrasta e enteados, avós ou bisavós e netos ou bisnetos afins, ou na linha colateral, 
ligando cunhados, tios e sobrinhos afins, primos por afinidade. 
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Participação Qualificada2 - Detenção numa sociedade, directa ou indirectamente, de 

percentagem não inferior a 10% do capital ou dos direitos de voto da sociedade 

participada, ou que, por qualquer motivo, possibilite exercer influência significativa na 

gestão da instituição participada. 

Interesse Financeiro - Existe quando o Colaborador ou Partes Relacionadas tem 

interesse financeiro considerável ou uma obrigação financeira considerável perante 

pessoa ou empresa que é parte na eventual situação de conflito de interesses.  

Interesse Profissional - Existe quando o Colaborador ou Partes Relacionadas, exerce 

ao mesmo tempo um Cargo de Gestão ou de Direcção de primeira linha de reporte em 

entidade que é parte na eventual situação de conflito de interesses, ou quando exista 

uma relação comercial significativa com a contraparte do negócio subjacente à eventual 

situação de conflito de interesses. 

7. Origens de Conflitos de Interesses 

Para efeitos da presente Política, presumem-se origens significativas de conflitos 

de interesses: 

7.1. Origens de Conflito de Interesses Financeiro ou Económico 

1. Nas relações entre os membros dos órgãos de administração e de fiscalização, 

os titulares de funções de Direcção e Chefia do BCI, os demais colaboradores 

ou a (s) pessoa (s) que com estes tem uma relação pessoal próxima, e qualquer 

pessoa, singular ou coletiva, que tenha um interesse financeiro ou uma 

obrigação financeira relevante perante o BCI, designadamente relacionados com 

ações, direitos de propriedade, participações financeiras e outros interesses 

económicos em clientes comerciais, direitos de propriedade intelectual, créditos 

concedidos pela Instituição a uma empresa detida por membros do pessoal, 

participação ou propriedade de um organismo ou entidade com interesses 

conflituantes. 

2. Para efeitos desta Política, não se considera corresponder a um interesse 

financeiro relevante a existência de empréstimos concedidos pelo BCI a um 

qualquer dos destinatários da presente Política, ou a pessoa que com este tem 

 
2 Número 20, artigo n.º 2 – Lei de Base das Instituições Financeiras.  
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uma relação pessoal próxima, no âmbito da política de gestão dos Recursos 

Humanos. 

7.2. Origens de Conflito de Interesses Profissional 

Considera-se em situação de conflito de interesses profissional: 

1. A pessoa que seja destinatária da presente Política, ou a pessoa que com esta 

tem uma relação pessoal próxima, que exerça ao mesmo tempo um cargo de 

administração ou fiscalização, ou de titular de uma função Direcção e Chefia no 

BCI e, simultaneamente, em qualquer outro concorrente; 

2. A pessoa que seja destinatária da presente Política que tenha ou tenha tido nos 

últimos cinco anos, uma relação comercial ou profissional significativa com 

concorrentes do BCI. 

3. São situações potencialmente geradoras de conflitos de interesses profissionais, 

a existência de segundos empregos ou de empregos tidos num passado recente, 

as relações profissionais com entidades titulares de participações na instituição, 

com o pessoal da instituição ou de entidades incluídas no âmbito da 

consolidação prudencial. 

7.3. Origens de Conflito de Interesses Pessoal 

Considera-se como origens de Conflito de Interesses Pessoal, as situações de 

pessoas que: 

1. Tenham uma relação pessoal estreita com membros do órgão de administração, 

e/ou com pessoas que desempenham no BCI funções de Direcção e Chefia; 

2. Sejam parte num processo judicial contra o BCI; 

3. Tenham, ou tenham tido nos últimos dois anos, negócios significativos, a nível 

privado ou através de uma empresa, com o BCI. 

4. Incluem-se nesta classe, as relações pessoais com os titulares de participações 

qualificadas na instituição, relações pessoais com o pessoal da instituição ou de 

entidades incluídas no âmbito da consolidação prudencial (por ex. relações 

familiares) e relações pessoais com partes interessadas externas relevantes (por 

ex. estar associado a fornecedores materiais, consultores ou outros prestadores 

de serviços). 
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7.4. Origens de Conflito de Interesse Político  

Considera-se como origem de conflito de interesse político: 

1. Alguém que esteja ou tivesse estado numa relação pessoal próxima com pessoa 

que detém, ou deteve, nos últimos dois anos, um cargo de Pessoa Politicamente 

Exposta ou que ocupa cargos político ou públicos.  

Na apreciação da qualidade de uma fonte de conflitos de interesse, será sempre 

necessário avaliar o impacto que essa fonte pode ter na capacidade da pessoa 

destinatária da presente Política desempenhar as suas funções e no prejuízo que esta 

pode vir a causar aos clientes do BCI. 

 

8. Identificação de Conflitos de Interesses  

1. São situações de risco geradas pela existência de interesses financeiros ou 

económicos, profissional, pessoal ou políticos ou outros interesses exógenos ao 

estrito relacionamento do Banco com os clientes e/ou o mercado e que, uma vez 

atendidos, comprometem as regras de concorrência, de mercado e de 

governação corporativa pelas quais o Banco se rege. Referimo-nos aos 

seguintes: 

8.1. Conflitos de Interesses com Clientes  

Podem ocorrer quando uma pessoa relevante da instituição:  

1. Está em posição de obter um lucro/ganho financeiro, ou evitar uma perda 

financeira às custas do cliente; 

2. Tem um interesse no resultado de um serviço fornecido ao cliente, que é 

diferente do interesse que o cliente tem naquele resultado; 

3. Tem um incentivo, financeiro ou outro, em favorecer o interesse de um cliente 

ou de um grupo de clientes, em detrimento dos interesses de outro cliente; 

4. Está numa situação de concorrência comercial com um cliente; 

5. Recebe ou receberá de uma pessoa, que não seja o cliente, um incentivo em 

relação a um serviço fornecido ao cliente, na forma de valores, mercadorias ou 

serviços, que não seja a comissão ou taxa padrão para aquele serviço. 
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8.2. Conflitos de Interesses relacionados às Transações com Partes Relacionadas 

Envolvem: 

1. A concessão de crédito, incluindo a aprovação e renovação de linhas. 

2. A realização de Operações Cambiais3. 

3. A realização de operações sobre de Importação de Mercadorias.   

4. A celebração de contratos ou adjudicações para o fornecimento de bens e 

serviços. 

5. Qualquer outro contrato que tenha por contraparte ou em que intervenha a 

qualquer título uma Parte Relacionada. 

8.3. Conflitos de Interesses com Colaboradores 

Quando: 

1. Um colaborador está em posição de obter um lucro/ganho financeiro diferente 

do banco. 

2. Um colaborador ou parte relacionada obtém um benefício, seja financeiro ou de 

outra espécie, que ponha em causa a sua imparcialidade no desempenho das 

suas funções. 

3. Um colaborador tem oportunidade de influenciar o banco com decisões que 

toma, seja, administrativa ou outras decisões importantes que conduza a ganhos 

pessoais ou de partes relacionadas. 

4. Uma entidade do grupo favorece os seus interesses em detrimento dos 

interesses do Banco. 

5. Ocorrer uma transação ou acordo entre o banco e um acionista ou entre 

entidades do grupo. 

6. Ter um provável ganho financeiro inapropriado ou evitar uma perda financeira às 

custas de um cliente. 

 
3 Aviso n.º 10/19 – Políticas cambiais 
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7. Ter um interesse no resultado de um serviço prestado a um cliente ou de uma 

transação realizada em nome de um cliente, que é distinto do interesse da 

instituição nesse resultado. 

8. Ter recebido ou vir a receber um incentivo em relação a um serviço prestado ao 

cliente, na forma de donativos, valores, bens ou serviços, além da eventual 

comissão ou gratificação normais para esse serviço. 

9. Ter um incentivo financeiro, ou de outro tipo, para favorecer a venda de um 

determinado produto ou serviço a um cliente, que não é do interesse do BCI. 

10. Obter um ganho financeiro, ou exercer uma influência indevida na Instituição, 

resultante do exercício de atividades em entidades externas à Instituição. 

8.4. Conflitos de interesses Institucionais  

Situações potencialmente geradoras de conflitos de interesse institucionais, podem 

ocorrer quando: 

1. O Banco entrar em negócios e atividades ligadas à negociação de instrumentos 

financeiros para a sua carteira própria e/ou por conta de clientes e ao mesmo 

tempo outros clientes estarem a atuar nos mesmos mercados transacionando 

sobre os mesmos instrumentos financeiros; 

2. O Banco fornecer serviços de consultoria para investimento aos seus clientes e 

em simultâneo recomendar a esses clientes a compra ou venda de produtos 

direta ou indiretamente emitidos por si próprio ou entidades do Grupo; 

3. Uma área do Banco favorece os seus interesses em detrimento de outra área do 

Banco. 

4. O interesse de um Colaborador no resultado de uma atividade ou ação particular 

é oposta ao interesse do BCI; 

5. Um Colaborador (ou, se for o caso, um membro da família ou uma Relação 

Pessoal Íntima) recebe um benefício financeiro injustificado ou de outro tipo, 

como resultado da sua posição no BCI; 

6. Um Colaborador qualificado tem oportunidade de influenciar o BCI, na 

aprovação de negócios ou tomando decisões administrativas ou outras decisões 
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importantes, de forma a conduzir a ganho pessoal ou vantagem para o próprio 

ou outro (um membro da família ou Relação Pessoal Próxima). 

7. Um conflito de interesses surge aliado a uma transação ou acordo estabelecido 

entre o BCI e um Terceiro, em relação de proximidade entre as partes. 

 

9. Áreas de atividade expostas à ocorrência de Conflito de Interesses 

1. Sem prejuízo de outras situações geradoras ou potenciadoras de conflitos de 

interesses, as áreas e/ou atividades mais expostas, são as seguintes: 

a) Concessão de Crédito; 

b) Emissão e Carregamento de Cartões em Moeda Estrangeira;  

c) Seleção de um Prestador de Serviços ou Fornecedor; 

d) Gestão dos Recursos Humanos; 

e) Apreciação e Decisão de Operações 

f) Exercício de atividades remuneradas 

g) Gestão e Aquisição (a fornecedores) de bens e serviços; 

h) Serviços Jurídicos; 

i) Contas de Depósitos de Colaboradores 

j) Concentração de Funções  

k) Contratação de fornecedores 

l) Recuperação de crédito; 

m) Prestação de serviços; 

n) Gestão dos sistemas de informação; 

o) Gestão de Auditorias e de Sistemas de Controlos Internos; 

p) Criação de Produtos e Serviços Financeiros; 

q) Decisão / Autorização de Pagamento / Operação; 

r) Serviços de Intermediação Financeira. 
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10. Áreas de Negócio e Situações com Maior Probabilidade de Ocorrência 

No âmbito da atividade bancária, existem áreas de negócio e situações com maior 

probabilidade de ocorrência de conflitos de interesses, nomeadamente: 

10.1. Apreciação e Decisão de Operações 

1. Os membros do Conselho de Administração ou os Colaboradores com 

intervenção na apreciação e decisão de operações não devem intervir na 

apreciação e decisão de operações ou qualquer assunto que sejam, direta ou 

indiretamente, interessados os próprios, seus cônjuges ou pessoas com quem 

vivam em união de facto, parentes ou afins em 2º grau, ou sociedades ou outros 

entes coletivos que uns ou outros, direta ou indiretamente dominem. 

10.2. Exercício de Atividades Remuneradas, ou não, fora do BCI 

1. Qualquer destinatário da presente Política deverá abster-se de exercer 

atividades no sector privado, remuneradas ou não, fora do BCI. Caso opte por 

exercer as funções em causa, deverá informar previamente à DCO, através do 

formulário anexo I; 

10.3. Contas de Depósitos de Colaboradores 

1. Nenhum destinatário da presente Política poderá estabelecer relações de 

negócio, efetuar, alterar ou autorizar quaisquer operações ou condições em 

contas nas quais, o próprio ou os seus familiares sejam titulares, co-titulares, 

autorizados ou representantes.  

2. Não é permitido a nenhum destinatário, independentemente das suas funções, 

estabelecer condições e/ou intervir no processo de decisão de qualquer tipo de 

operação, sendo o Colaborador ou seus Familiares, direta e indiretamente 

intervenientes na mesma, sob qualquer forma. 

10.4. Mandatos e Procurações 

1. Os destinatários da presente Política não deverão aceitar mandatos ou 

procurações outorgados por clientes do BCI, salvo se outorgados por familiares 

diretos até 2º grau ou, então, desde que expressamente autorizado pelo 

Conselho de Administração; 

 



 

21 
 

10.5. Familiares na Cadeia Hierárquica 

1. Qualquer destinatário da presente Política não lhe é permitido ter familiares 

(cônjuges ou unidos de fato; pais; avós; filhos; irmãos; cunhados; padrastos e 

enteados; sogros; genros e noras; tios; sobrinhos) na sua cadeia hierárquica e 

não poderá avaliar o respetivo desempenho e decidir a promoção/despromoção 

ou remuneração. 

10.6. Concentração de Funções 

1. Sempre que qualquer destinatário da presente Política intervenha em diferentes 

qualidades, numa determinada operação, deverá mencionar a qualidade em que 

intervêm salvaguardando a segregação de competências e os respetivos 

processos de decisão. 

10.7. Contratação de Prestador de Serviços  

1. No âmbito da contratação de prestação de serviços, os promotores deverão 

preencher um formulário segundo o modelo disponibilizado pela DCO, atestando 

que não se encontram numa situação de conflito de interesses, nomeadamente 

que não tem ligações com Colaboradores que intervenham no seu processo de 

selecção, contratação ou avaliação. 

10.8. Contratação de Fornecedores 

1. Qualquer destinatário da presente Política não pode participar no processo de 

seleção, contratação ou avaliação de um fornecedor no qual tenha ou tenha tido 

anteriormente um interesse particular. 

10.9. Concessão de Crédito 

1. A Concessão de crédito aos órgãos sociais - O crédito concedido aos membros 

dos órgãos de administração e de fiscalização e respetivas pessoas e entidades 

relacionadas deverão cumprir o regime legal aplicável, sendo divulgado no 

Relatório e Contas do BCI, nos termos da Lei. 

2. A Concessão de crédito aos demais Colaboradores do BCI - Os demais 

colaboradores não poderão intervir na apreciação e decisão de operações de 

concessão de crédito em que sejam beneficiários os próprios, os seus cônjuges 

ou pessoas com quem vivam em união de facto, parentes ou afins até ao 2º grau, 

ou sociedades ou outros entes coletivos que uns ou outros, direta ou 
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indiretamente, dominam, devendo abster-se de ser garantes de um Cliente num 

contrato de crédito. 

10.10. Serviços e Produtos Bancários 

1. Qualquer destinatário da presente Política, com poderes delegados para o efeito, 

não poderá aprovar ou propor à aprovação um novo serviço ou produto sem que 

seja elaborada a respetiva Ficha Técnica, respeitando a cadeia hierárquica de 

pareceres de quem desenvolveu o produto, das áreas de Formação, Compliance 

e Riscos, e posteriormente, a aprovação do Conselho de Administração. 

 

11. Responsabilidades 

11.1. Comunicação de Conflitos de Interesses 

1. Qualquer membro do órgão de administração ou de fiscalização do BCI, bem 

como os demais Colaboradores, no exercício das suas funções, deverão 

informar à DCO de quaisquer conflitos de interesses existentes e de quaisquer 

transações em relação às quais se encontre em situação de conflitos de 

interesses ou nas quais participem pessoa ou entidade que seja Parte 

Relacionada no BCI em virtude do relacionamento que tenha com tal membro 

ou Colaborador. 

2. A comunicação referida no ponto anterior, deverá ser efetuada, anualmente e 

sempre que sejam identificadas situações, atuais ou futuras, de forma imediata 

para o endereço de email: dco@bci.ao (DCO). 

3. Quando os conflitos de interesses, atuais ou potenciais, ocorrerem ao nível dos 

órgãos de administração e de fiscalização, devem ser devidamente 

documentados, por escrito, ao respetivo órgão para análise, decisão e gestão.  

4. Sempre que o conflito de interesses respeitar a um membro do órgão de 

administração, é ao PCA desse órgão que o mesmo deve ser comunicado. 
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11.1.1. Conselho de Administração 

Compreende no seu papel as seguintes funções fundamentais: 

1.  Garantir o alinhamento da Política com a missão, visão e objectivos estratégicos 

da Instituição; 

2.   Assegurar a definição e manutenção da Política de Conflitos de Interesses; 

3. Garantir a continuidade da adequação e relevância da Política no que respeita 

ao negócio do Banco; 

4. Certificar que todos os eventos relacionados com conflitos de interesses sejam 

identificados, reportados, avaliados e mitigados de forma apropriada e de acordo 

com o apetite de risco do banco. 

5. Criar e aprovar medidas organizacionais específicas dos sistemas, controlos, 

políticas e procedimentos que previnam a ocorrência de conflitos de interesses. 

6. Supervisionar o processo de identificação, documentação, reencaminhamento e 

gestão de todos os conflitos de interesses, à medida que estes surjam, devendo:  

7. Promover uma cultura apropriada, que enfatize a importância do tratamento ético 

dos clientes e da gestão justa de conflitos de interesses; 

8. Empenhar-se na implementação de políticas e procedimentos para a 

identificação, documentação, reencaminhamento, gestão, monitorização e 

prevenção contínua da ocorrência de conflitos de interesses; 

9. Assegurar a difusão de forma clara de políticas e procedimentos e na partilha 

das melhores práticas por toda a instituição.  

10. Receber e registar os conflitos de interesses que lhes forem comunicados, 

aconselhar sobre a gestão e resolução de tais conflitos, de acordo com as 

políticas e procedimentos relevantes adoptados; 

11. Adoptar uma visão global do Banco com o intuito de identificar conflitos de 

interesses potenciais, na infraestrutura do BCI e facilitar opiniões fundamentadas 

quanto à relevância e à forma como os conflitos podem ser tratados; 

12.  Promover a sensibilização e a adesão dos Colaboradores para a frequência de 

formação regular, tanto ao nível da formação inicial de base, como sob a forma 

de actualização de conhecimentos; 
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13. Promover à criar sistemas e controlos para monitorizar, documentar, gerir e 

mitigar o risco de conflitos de interesses e aferir regularmente a sua eficácia; 

14. Rever anualmente ou sempre que se justifique numa base mais regular, todos 

os conflitos de interesses comunicados, para assegurar que estão a ser tratados 

de acordo com a resolução acordada; 

15. Identificar as implicações de ocorrência de determinados conflitos de interesses, 

adoptando, sempre que necessário, medidas corretivas capazes de mitigar a 

ocorrência de situações passíveis de incentivar um Colaborador a agir 

contrariamente aos deveres e responsabilidades para com a Instituição. 

11.1.2. Direcção de Compliance (DCO) 

Tem como principais responsabilidades: 

1. Confirmar que a Política se encontra alinhada com o real apetite de risco do BCI, 

com o modelo de governação corporativa em vigor e com a estratégia de negócio; 

2. Validar a propriedade da Política no que respeita ao contexto e requisitos legais, 

internos e externos, a que o Banco se encontra sujeito; 

3. Assegurar que existem metodologias, processos e procedimentos detalhados no 

Banco que permitem concretizar os objectivos da prevenção de conflitos de 

interesses estabelecidos na presente Política; 

4. Zelar pelo acompanhamento, avaliação e monitorização da Política de Conflitos 

de Interesses; 

5. Assegurar a elaboração e manutenção de um registo histórico dos conflitos 

detectados no que diz respeito, designadamente, às situações factuais que lhe 

estão subjacentes e às transações em que foi verificada a sua ocorrência, bem 

como nos casos em que as medidas de prevenção se revelarem insuficientes; 

6. Apoiar a comunicação e divulgação da Política pelas áreas de negócio, de suporte 

e de controlo, assegurando que a mesma seja inteiramente compreendida. 

7. Emitir parecer na contratação de fornecedores de bens e serviços firmados pelo 

Banco, bem como de todos os processos potenciadores de Conflito de Interesses, 

previamente definidos pela presente política. 
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11.1.3. Restantes Colaboradores 

1. São responsáveis por identificar e comunicar eventuais conflitos de interesses de 

forma continuada, sendo-se-lhes exigível que: 

a) Cumpram com a presente política, regras e outras políticas e procedimentos 

aplicáveis, relacionados com a identificação, documentação, 

reencaminhamento e gestão de conflitos de interesses; 

b) Actuar com integridade usando de bom senso e discrição, em sintonia com os 

Valores e Conduta do BCI 

c) Actuar com independência e objetividade quando desempenham as suas 

funções e responsabilidades no BCI; 

d) Evitar situações que permitam que interesses financeiros pessoais, familiares 

ou de pessoas chegadas, atuais ou do passado, comprometam a sua 

capacidade, objetividade e independência no desempenho adequado dos seus 

deveres e responsabilidades com o BCI ou originem risco de danos 

reputacionais ao mesmo; 

e) Notificar, imediatamente, o seu superior hierárquico e à DCO da existência e 

natureza de um conflito de interesses real ou potencial; 

f) Informar, imediatamente, conflitos de interesses à DCO, sempre que participam 

na tomada de decisões ou quando as possam influenciar; 

g) Não utilizar abusivamente, informação privilegiada obtida pela posição que 

ocupa no BCI; 

h) Fazer sempre a gestão da informação garantindo os deveres de 

confidencialidade; 

i) Sempre que identificarem uma situação que constitua motivo de preocupação, 

comunicar de imediato, à DCO, para que os eventuais conflitos de interesses 

possam ser apreciados, geridos e resolvidos apropriadamente. 

11.2. Registro e Reporte de Situações de Conflito de Interesses. 

1. Todas as situações de conflitos de interesse deverão ser comunicadas à DCO 

com a seguinte informação: 

a) Identificação da situação de conflito de interesses; 
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b) Uma avaliação de risco; 

c) Indicação das medidas de mitigação. 

2. O registro e o respectivo reporte ao Compliance são efetuados através do 

Formulário “Registro e Comunicação de Conflito de Interesse” a ser enviado via 

e-mail corporativo, a que se deve juntar a documentação obtida pelas áreas, 

relativa às situações de conflitos de interesses identificadas e geridas no âmbito 

das respectivas funções e intervenção, bem como as medidas implementadas 

para a sua resolução e/ou mitigação. 

a) Compete ao Compliance manter o registro atualizado de todas as situações de 

conflitos de interesses que envolvam membros dos órgãos sociais, dando das 

decisões proferidas conhecimento ao BNA. 

b) As áreas deverão manter o registro atualizado de todas as situações de 

conflitos de interesses ocorridas e geridas no seu âmbito, dando do mesmo 

conhecimento à área de Compliance. 

c) A DCO procede à análise das situações comunicadas e à avaliação da 

adequação das medidas implementadas, solicitando, quando necessário, 

parecer ou iniciativas adicionais a outras Áreas, podendo fixar prazos para o 

efeito atendendo à natureza das matérias em causa. 

d) Nos casos referidos nas alíneas b) e c), o Compliance assegura o registro em 

repositório de todas as situações potenciais ou efetivas de conflitos de 

interesse que lhes sejam comunicado, promovendo a respectiva atualização 

relativamente às iniciativas associadas. Devendo os registos incluir, sempre 

que aplicável e em complemento da alínea a), b) e c) do ponto 1), as 

características descritas no anexo.  

e) Compete ao Compliance remeter as situações de conflitos de interesses que 

sejam susceptíveis de configurarem infração disciplinar ou criminal à Auditoria 

Interna para averiguação e à Direcção Jurídica (DJU) para conhecimento. 

f) A área de Compliance fará o reporte, pelo menos trimestral, ao CAD, através 

do Administrador do pelouro, dos casos de conflitos de interesses registrados 

no período, susceptíveis de configurar ilícitos de natureza disciplinar e/ou 

criminal, remetidos à Auditoria para a competente averiguação. 
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3. A DCO deve proceder a análise da situação de conflitos de interesse e comunicar, 

se considerar relevante, a necessidade de se adoptar medidas adicionais de 

mitigação de conflito de interesses. 

4. Em referência a alínea d), o registo deverá conter as características descritas na 

tabela em anexo. 

 

12. Gestão de Conflito de Interesses 

1. Cabe ao Conselho de Administração do BCI assegurar a existência de estruturas 

e meios adequados para identificação, prevenção e gestão dos conflitos de 

interesses. 

2. Em caso de conflito de interesses, compete: 

12.1. Membros dos Órgãos Sociais  

1. Ao Conselho de Administração, como um todo e sem a participação do membro 

em situação de conflito de interesses, avaliar a situação e aprovar as propostas 

de atuação, com base em análise e parecer prévio do Compliance a fim de que o 

mesmo seja dirimido ou mitigado, decisões estas que podem ser revistas ou 

revogadas pelo Conselho Fiscal. 

2. O Conselho Fiscal, como um todo, sem a participação do membro em situação de 

conflito de interesses, se a integrar, e com o apoio do Compliance, avaliar se a 

situação pode comprometer a independência e o desempenho do membro do 

órgão de Administração e, ainda, incluir as suas conclusões nas avaliações da 

adequação anuais de cada membro do órgão de administração e do Conselho de 

Administração como um todo; 

3. Ocorrendo uma situação de conflito de interesses do Presidente do Conselho de 

Administração deve a mesma ser comunicada ao Presidente do Conselho Fiscal, 

devendo este órgão, como um todo, avaliar o conflito e estabelecer os 

procedimentos a adotar para o dirimir ou mitigar. 

4. O Conselho Fiscal deve comunicar ao BNA, com conhecimento ao acionista, todas 

as situações de conflito de interesses dos membros do órgão de administração 

quando conclua que as medidas mitigadoras são insuficientes ou que o conflito 
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pode comprometer a independência e o desempenho do membro do órgão de 

Administração. 

12.2. Responsáveis das Áreas Relevantes 

1. A estes compete a implementação dos procedimentos operacionais e dos 

mecanismos de controlo definidos para suportar a gestão dos conflitos de 

interesses no âmbito da sua área de intervenção. 

a) Se, não obstante, se verificar a ocorrência de uma concreta situação de conflito 

de interesses, poderão as áreas, no âmbito da respectiva gestão, reforçar, se 

necessário, os procedimentos existentes, bem como adoptar novas medidas 

adicionais: 

b) Limitação específicas de acesso à informação sobre determinado tipo de 

produtos, serviços ou operações, subsequentes ao conhecimento dos fatos 

disponíveis para gerir as situações de conflitos de interesses; 

c) Submissão à Administração das situações que configurem riscos, em especial 

de reputação, para apreciação e decisão; 

d) Recusa de tomada de decisão quando possa obstar à ocorrência de situações 

de conflito de interesses; 

e) Comunicação ao cliente, em suporte duradouro, sobre a natureza genérica (ou 

as fontes) do conflito de interesses, antes de prosseguir o relacionamento 

comercial ou de executar a operação, de modo a obter o seu consentimento. 

f) Caso se verifiquem situações excepcionais que impliquem a aplicação de 

medidas de mitigação especiais, cabe ao Compliance analisar a situação e 

propor tais medidas. 

g) No caso de dúvidas das áreas sobre a real existência do conflito de interesses 

ou sobre a gestão do concreto conflito de interesses ocorrido, deve a respectiva 

resolução ou mitigação ser articulada com a área de Compliance, a quem deve 

ser dado conhecimento imediato. 

h) No caso de as propostas de resolução de concretos conflitos de interesses 

apresentadas pela área de Compliance e pelas áreas em causa não 

coincidirem, serão as mesmas apreciadas pelo Diretor da DCO e pelo Diretor 

das Áreas envolvidas.  
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i) Na eventualidade do Diretor da Área envolvida ser o Diretor de Compliance, o 

caso será apreciado em conjunto com outro Diretor Estatutário do BCI. 

 

13. Medidas Gerais de Controlo e Mitigação de Conflitos de Interesse 

Neste âmbito, o BCI adopta as medidas e procedimentos de mitigação de risco infra 

descritas, as quais visam por um lado, evitar a ocorrência de conflitos de interesse e por 

outro, mitigar eventuais risco, no caso de ocorrência de situações de conflitos de 

interesse. 

13.1. Segregação de Funções 

1. O Banco adopta uma estrutura orgânica que visa salvaguardar a segregação de 

funções através da distribuição de várias competências por unidades orgânicas 

e funcionais distintas que funcionem com um grau de independência e 

autonomia em relação a outras unidades, por forma a: 

a) Garantir uma estrita segregação da informação privilegiada ou confidencial e 

evitar a circulação da mesma entre as diferentes áreas do Banco. 

b) Evitar o envolvimento simultâneo e sequencial de Colaboradores em diferentes 

atividades de intermediação financeira. 

c) Limitar a possibilidade de um colaborador do Banco, por si só, exercer uma 

influência negativa sobre o modo como os outros colaboradores do Banco ou 

áreas prestam atividades de intermediação financeira. 

d) Garantir que a gestão das situações de conflitos de interesses seja feita por 

estruturas/pessoas diferentes das que geraram a situação de conflito. 

13.2. Registo e Arquivo de Conflitos de Interesses 

1. O Banco mantém atualizado um registo de todos os serviços e atividades de 

investimento e intermediação levados a cabo por si ou em seu nome, no âmbito 

das quais tenham sido detetadas situações de conflito potencial ou efetivo de 

interesses com risco de prejuízo material dos interesses de um ou mais Clientes. 

2. Por forma assegurar um ambiente de segurança adequada à prevenção e gestão 

de situações de conflito de Interesses, igualmente, mantém um arquivo 
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centralizado e actualizado junto à DCO de toda a documentação (comunicações 

e transações) relativa às situações de conflito de interesses identificadas. 

3. As participações, relatórios efetuados e demais documentação, ao abrigo da 

presente Política, são conservados em papel ou noutro suporte duradouro que 

permita a reprodução integral e inalterada da informação, por um período de 

cinco anos e colocados, em permanência, à disposição das entidades de 

supervisão. 

13.3. Remuneração dos Colaboradores 

1. O Banco adopta, mantém e aplica uma Política de Remuneração dos seus 

Colaboradores compatível com a presente política. 

13.4. Recebimento de incentivos e liberalidades pelo Banco 

1. No exercício da atividade de intermediação financeira, o Banco não poderá 

receber quaisquer remunerações, taxas, honorários, comissões, ou quaisquer 

outros benefícios pecuniários ou não pecuniários ou, repartir encargos em 

relação à prestação de um serviço de investimento ou auxiliar a um cliente, salvo 

se esse pagamento ou recebimento: 

a) Se destine a melhorar a qualidade do serviço prestado ao cliente, e;  

b) Não interfira na obrigação do Banco ou dos seus Colaboradores de agirem de 

forma honesta, equitativa e profissional com vista a melhor servirem os 

interesses dos clientes. 

13.5. Recebimento de incentivos e liberalidades por Colaboradores 

1. Os Colaboradores do Banco, não poderão aceitar o recebimento de quaisquer 

liberalidades, salvo conforme regulado no Código de Conduta. 

2. Os colaboradores devem comunicar prontamente à sua hierarquia e este à DCO 

qualquer recebimento de liberalidades que possam comprometer a observância 

integral das normas de conduta aplicáveis. 

3. Outro tipo de ofertas consideradas institucionais de valor igual ou inferior ao 

definido no CD, que não ponham em causa a isenção e objetividade do 

colaborador devem todavia ser reportadas ao superior hierárquico. 
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4. A informação a ser remetida ao superior hierárquico e à DCO, deverá preencher 

os requisitos no modelo em anexo.  

13.6. Deveres de Informação sobre Acumulação de Outros Cargos 

1. Os membros dos órgãos de administração não podem exercer outros cargos de 

direção em instituições concorrentes. 

2. Os Colaboradores não podem exercer cargos exteriores ao Banco, em 

acumulação de funções, que possam conduzir a uma influência negativa sobre 

o modo como desempenham as suas funções. 

3. Previamente à aceitação de qualquer cargo em acumulação, o colaborador 

deverá comunicar a sua intenção de aceitar o cargo à DCO e DCH, para que 

estes se pronunciem sobre a existência ou não de conflitos de interesse na 

cumulação dessas funções. A DCH será responsável por comunicar ao 

Colaborador a decisão. 

13.7. Deveres de Informação sobre Cargos Exercidos Anteriormente 

1. Todos os colaboradores, aquando da entrada no Banco, deverão comunicar à 

DCO e a DCH, todos os cargos que exerceram nos últimos cinco anos e outros 

cargos que tenham exercido anteriormente e que possam gerar uma situação de 

conflito de interesses. 

13.8. Apreciação e Decisão de Operações 

1. Sempre que um Colaborador esteja em presença de operações ou outra 

actividade no Banco onde tenha interesses pessoais, o colaborador não pode, 

deve abster-se de participar na apreciação e decisão de quaisquer operações 

em que sejam direta ou indiretamente interessados os próprios, pessoa 

relacionada dos mesmos ou outros entes coletivos que direta ou indiretamente 

dominem. 

2. Deve o colaborador cumprir com os procedimentos de informação imediata 

instruídos nesta política. 
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13.9. Tratamento de Informação 

1. Toda a informação obtida pelo Banco respeitante aos seus Clientes e transações 

por si efetuadas ou ordenadas deve ser mantida sob sigilo, sendo o acesso à 

informação permitido na estrita medida do necessário ao negócio e de acordo 

com critérios de defesa dos legítimos interesses dos Clientes. 

2. O Banco implementa medidas de acesso e tratamento de informação destinadas 

a limitar a possibilidade de conflito de interesses por via da utilização indevida 

de informação, designadamente: 

a) Ofertas Públicas:  

▪ Quando preste serviços relacionados com ofertas públicas ou outros de que 

resulte o conhecimento de informação privilegiada, deverá ser elaborada e 

comunicada à DCO, uma lista das pessoas que tiveram acesso a tal informação. 

b) “Clean Desk and Safe Desk”: 

▪ Todos os Colaboradores devem manter as suas secretárias limpas e 

organizadas, devendo toda a documentação não pública estar guardada em 

local com fechadura e de acesso restrito. 

c) Acesso Limitado a Informação:  

▪ Os Colaboradores têm acesso apenas à informação respeitante a Clientes ou a 

operações na medida do necessário para o desempenho das respetivas 

funções. 

d) Destruição de Documentação não Necessária:  

▪ Todos os documentos que não sejam necessários devem ser imediatamente 

inutilizados e destruídos, impedindo que terceiros acedam aos mesmos ou os 

utilizem indevidamente. 

e) Confidencialidade:  

▪ Os colaboradores do Banco têm o dever de guardar confidencialidade sobre toda 

a informação a que tenham acesso no exercício das suas funções, 

independentemente da sua fonte, estando obrigados a não divulgar essa 

informação a terceiros e a não a utilizar para fins diversos do normal exercício 

da respetiva função.  
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▪ Os colaboradores que possuam informação relevante não pública, suscetível de 

alterar o preço ou outras condições do instrumento financeiro em causa ou de 

uma transação, devem abster-se de comunicar essa informação a terceiros ou 

por alguma forma, direta ou indireta, utilizar essa informação em proveito próprio 

ou para benefício de terceiros. 

13.10. Deveres de Informação 

1. Os colaboradores devem informar ao responsável (DCO) pela gestão de 

conflitos de interesses, por escrito, de todas as operações que realizem fora do 

âmbito das suas funções na data da sua concretização. 

2. Entende-se não existir dever de informação quando a operação em causa não 

traduza qualquer benefício financeiro ou de outra natureza para os seus 

intervenientes ou terceiros. 

13.11. Teste de Controlos e Avaliação de Riscos 

1. O BCI testa regularmente os seus procedimentos de identificação, prevenção e 

gestão de conflitos de interesses de forma a identificar as fragilidades do 

sistema, com vista à sua correção. 

2. Este programa de testes é complementado por avaliações de risco conduzidas 

regularmente pelas funções de controlo da Instituição. 

13.12. Prevenção e Detenção 

1. Todos os colaboradores são responsáveis pela prevenção e deteção de 

situações de conflito de interesses que ocorram no BCI e, têm a obrigação de 

reportar qualquer situação contrárias a ética e conduta instituída ou atos 

irregulares de conflito de interesses que possam vir a ocorrer.  

2. Não reportar qualquer suspeita, desde que seja evidente ter tido conhecimento, 

poderá ser considerado como conduta imprópria. No caso de o colaborador não 

declarar um interesse ou ligação pessoal, terá violado a orientação superior e ou 

os normativos vigentes e, consequentemente, serão aplicáveis os respetivos 

procedimentos disciplinares e/ou legais 
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3. Se o colaborador no âmbito do desempenho das suas funções, entender que 

poderá ter algum potencial conflito de interesses deverá:  

a) Preencher uma Declaração de existência de Conflito de Interesses, conforme 

modelo em anexo.  

b) Remeter à DCO e a DCH, num prazo preventivo inferior aos trinta (30) dias; 

c) Retirar-se do processo ou atividade em causa;  

d) Retirar-se de todas as atividades subsequentes;  

4. Após análise da declaração, a DCO, e só se assim for decidido, informará ao 

colaborador, por escrito, a reingressar no processo ou actividade em causa. 

5. Todos os potenciais candidatos a colaboradores do BCI, devem preencher uma 

declaração de conflitos de interesses que compreenda os requisitos definidos 

acima e os constantes no modelo em anexo, por exemplo: aquando da 

assinatura do contrato individual de trabalho ou em situações em que se revele 

suficiente a mera comunicação nos termos nela referida. 

6. Todo o colaborador que no desenvolvimento da sua função, tome conhecimento 

da sua relação com algum evento novo que configura uma situação de conflitos 

de interesses, deve preencher a Declaração de conflito de interesses referida no 

modelo em anexo.  

7. A DCO, manterá todas as declarações em arquivo e actualizará anualmente para 

efeitos de evidência e cumprimento das normas, regulamentos e leis. 

8. A DCO, revisará as declarações de conflitos de interesses tempestivamente 

sempre que o colaborador informa e prova extinta as relações de conflitos de 

interesses. 

13.13. Formação 

1. O BCI promove junto de todos os destinatários da presente Política ações de 

formação sobre Conflitos de Interesses e sobre a respetiva Política. 

2. A formação neste domínio é essencial para assegurar que os seus interlocutores 

se encontram aptos a identificar e reencaminhar os processos de conflitos de 

interesses, consciencializando ou desenvolvendo o conhecimento e a sua 

compreensão. 
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14. Medidas Pontuais de Controlo e Mitigação de Conflitos de Interesse 

1. Sempre que as medidas precedentes de mitigação de conflito de interesses não 

forem suficientes para mitigar o risco de ocorrência dos mesmos, ou sempre que 

surgir um evento pontual de ocorrência de conflitos de interesses, o mesmo deve 

ser comunicado à DCO. 

2. Caberá à DCO a responsabilidade de proceder ao registo do CI, avaliar o mesmo e 

adoptar as medidas adequadas à sua mitigação. 

3. Sempre que as medidas adicionais adoptadas não forem suficientes para 

assegurar, com razoável confiança, que serão evitados os riscos de lesão dos 

interesses dos Clientes, o banco deve informar ao cliente dessa mesma situação, 

indicando com clareza o seguinte: 

a) Os mecanismos organizacionais e administrativos estabelecidos pelo Banco 

insuficientes para prevenir ou resolver esse conflito de modo garantir, com um 

grau de certeza razoável, que serão evitados os riscos de os interesses dos 

clientes serem prejudicados; 

b) A descrição específica dos conflitos de interesses que surgem na prestação de 

serviços de investimento e/ou serviços auxiliares, tendo em conta a natureza 

do Cliente a quem a divulgação é efetuada; 

c) Uma explicação sobre a natureza geral e a origem do conflito de interesses; 

d) Os riscos para o Cliente que surgem na sequência do conflito de interesses; 

e) As medidas tomadas para atenuar esses riscos. 

4. A comunicação ao cliente deverá ser prestada em suporte duradouro, com um grau 

suficiente de detalhe ao tipo de Cliente que permita ao mesmo tomar uma decisão 

informada no que respeita à atividade ou serviço de investimento prestado, no 

contexto em que a situação de conflito de interesse ocorra, nos termos acima 

descritos. 

5. Entretanto, a divulgação do conflito de interesses, deverá constituir uma medida de 

último recurso e, considerada como uma deficiência da presente Política e das 

medidas de gestão de conflitos de interesses, devendo suscitar a sua revisão pela 

DCO. 
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15. Medidas Especificas de Gestão e Mitigação de Conflitos de Interesse 

15.1. Cedência de Crédito 

1. Banco concede crédito aos seus colaboradores, entretanto, os mesmos não 

poderão participar na apreciação e decisão de operações de concessão do 

crédito, nem influenciar a mesma, sempre que tenham um interesse direto ou 

indireto na operação, ou a mesma envolva partes Relacionadas. 

2. A concessão de crédito a Partes Relacionadas, deve ser realizadas em 

condições normais de mercado, atendendo a outros clientes de perfil e nível de 

risco análogo, tal como disposto no artigo 15.º do CD (Transações com partes 

relacionadas). 

3. O Banco, não pode conceder crédito, sob qualquer forma ou modalidade, 

incluindo a prestação de garantias, quer directa quer indirectamente, aos 

membros dos Órgãos da Administração ou Fiscalização ou equiparados, nem as 

Partes Relacionadas, excepto quando se tratarem de créditos sociais (aquisição 

de casa familiar, viatura pessoal, consumo, etc.). 

4. Presume-se o caracter indirecto da concessão de crédito quando o beneficiário 

seja conjugue ou parente até o 2.º grau de algum membro do conselho de 

administração ou fiscalização ou uma sociedade directa ou indirectamente 

dominada por alguma ou algumas daquelas pessoas, podendo tal presunção ser 

ilidida antes da concessão do crédito, perante o próprio conselho da 

administração do Banco a que cabe tal verificação, sujeita a verificação prévia 

do BNA. 

5. Para efeitos do ponto (3) e (4), é equiparada a concessão de crédito a aquisição 

de partes de capital em sociedades ou outros entes colectivos referidos nos 

números anteriores. 

15.2. Operações com Partes Relacionadas 

1. O banco regula e garante que a identificação e gestão de conflitos de interesses 

com Partes Relacionadas, sejam: 

a) Operações realizadas em condições de mercado; 
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b) Que os negócios classificados como relevantes nos termos da Política de 

Prevenção, Identificação e Gestão de Conflito de Interesses com Partes 

Relacionadas, sejam alvo de parecer prévio das chefias e organismos de 

controlo interno, garantindo a equidade e homogeneidade das mesmas com as 

restantes operações. 

15.3. Serviço de Colocação 

1. O Banco identifica, em especial, todos os potenciais conflitos de interesses 

resultantes de: 

a) Serviços de execução de ordens de Clientes e serviços de tomada firme ou 

colocação; 

b) Da prestação de serviços de investimento a Clientes de investimento para 

participarem numa nova emissão, quando o Banco receba comissões, 

remunerações ou quaisquer benefícios monetários ou não monetários por 

referência à organização dessa mesma emissão; 

c) Colocação junto de Clientes de instrumentos financeiros por si emitidos ou por 

entidades do mesmo grupo ou, se aplicável, organismos de investimento 

coletivo geridos por entidades do mesmo grupo; 

d) Anteriores empréstimos ou crédito concedido ao Cliente emitente pelo Banco 

(ou entidade do mesmo grupo), que possam ser reembolsados com os 

resultados da emissão; 

e) Outras atividades e serviços prestados pelo Banco ou do respetivo Grupo. 

15.4. Operações com Informação Privilegiada 

1. O Banco no âmbito da prestação de serviços de intermediação financeira poderá 

ter acesso a informação privilegiada.  

2. Os Colaboradores que no âmbito do desempenho das suas funções, tenham 

acesso a informação privilegiada deverão informar à DCO através do 

preenchimento do anexo I e disponibilizar-lhe a seguinte informação: 

a) Nome da operação; 

b) Descrição sucinta da operação; 
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c) Data de conhecimento da informação privilegiada; 

d) Tipo de envolvimento na operação; 

e) Nome dos Colaboradores envolvidos na operação e do momento e motivo pelo 

qual terão acesso à informação; 

f) Nome de pessoas externas ao Banco envolvidas na operação que vão ter 

acesso a informação privilegiada e respetivo momento e motivo pelo qual terão 

acesso à informação. 

3.  A DCO, com base na informação recebida, comunica por escrito (através de e-

mail) aos Colaboradores identificados como envolvidos em operação financeira da 

inclusão dos seus nomes na lista de “Pessoas com informação Privilegiada” do 

Banco e informa os mesmos do início do período da inibição de efetuar operações, 

divulgar ou utilizar informação por razões de acesso a informação privilegiada e 

das consequências legais decorrentes da utilização ou divulgação de informação 

privilegiada (vd. anexo). 

4.  Os Colaboradores com acesso a informação privilegiada estão proibidos de: 

a) Utilizar a informação privilegiada antes de a mesma se tornar pública, com o 

objetivo de obter um ganho ou vantagem para si ou Pessoa Relacionada; 

b) Transmitir a informação privilegiada a outros Colaboradores do Banco ou 

entidades externas, sem que tal seja essencial à execução da operação; 

c) Realizar recomendações de investimento a clientes com base na informação 

privilegiada; 

d) Participar em operações financeiras (ex: ofertas públicas), relativamente às 

quais tenham informação privilegiada relativa a uma das entidades envolvidas 

na operação. 

5.  Durante o período em que a operação se encontra a decorrer e até que a 

informação privilegiada seja classificada como pública, à DCO, em conjunto com 

o responsável da área que executa a operação manterá atualizada a lista de 

pessoas com acesso a informação privilegiada. 

6.  A área responsável pela operação deverá informar à DCO sobre o momento a 

partir do qual a informação privilegiada passe a ser classificada como pública e 

sobre o momento em que a operação foi concluída.  
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7.  A DCO, ao ter conhecimento de que a informação foi tornada pública, informará 

aos Colaboradores que constam da lista de informação privilegiada do 

levantamento da mesma. 

15.5. Imparcialidade  

1.  O BCI tem como princípio fundamental agir com imparcialidade, equidade e 

transparência com os seus clientes, dando prevalência aos interesses destes, 

no âmbito da política de prevenção e gestão de conflitos. 

2.  Os colaboradores do BCI, envolvidos na apreciação, formação, execução de 

subcontratadas, bem como na selecção e decisão de aquisição de consumíveis 

correntes devem preencher a Declaração de Imparcialidade, Confidencialidade 

e Independência mencionando qualquer interesse próprio ou de partes 

relacionadas conforme o modelo em anexo. 

3. Se o colaborador no âmbito do desempenho das suas funções, entender que 

poderá existe algum potencial conflito de interesses, deverá seguir as medidas 

supra indicadas a partir do ponto 3 do subtítulo 13.12 – Prevenção e Deteção. 

16. Operações Pessoais 

1. As Pessoas Relevantes, face à importância das funções que desempenham e 

ao acesso constante a informação relevante sobre os mercados financeiros e da 

atividade do Banco, carecem de um acompanhamento especial por parte do 

Banco no que toca aos conflitos de interesse. 

2. Nesse sentido, o Banco deve dispor de um procedimento de comunicação de 

Operações Pessoais realizadas pelas Pessoas Relevantes ou Pessoas 

Relacionadas que visa dar conhecimento ao Banco das operações realizadas 

pelos mesmos no âmbito das suas carteiras de investimento. 

3. No âmbito da recolha e tratamento da referida informação, o Banco garante a 

estrita confidencialidade da informação prestada pelas Pessoas Relevantes, 

bem como daquela que seja obtida pelo Banco no uso de autorização concedida 

pelos Colaboradores. 

4. No entanto, a referida informação pode ser revelada ao CAD e ser utilizada em 

processos disciplinares e de resolução de litígios com os Colaboradores. 
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5. As contas abertas pelas Pessoas Relevantes e com autorização concedida ao 

Banco para a verificação regular dos seus movimentos para efeitos do controlo 

da realização de operações pessoais sobre instrumentos financeiros, ficam 

isentas da aplicação das regras infra indicadas: 

16.1. Comunicação Inicial 

1. As Pessoas Relevantes aquando da sua entrada no Banco, devem informar à 

DCO, por email, da composição da carteira de instrumentos financeiros. A 

informação deve ser prestada de forma agregada, identificando o tipo de 

instrumento financeiro, o respetivo emitente, data da última operação e natureza 

da operação subjacente.  

2. Esta informação será atualizada anualmente a pedido da DCO. 

16.2. Comunicação Continua 

1. Durante o período em que se encontrar a exercer funções no Banco, a Pessoa 

Relevante deverá comunicar à DCO, no prazo de cinco (5) dias úteis após a sua 

ocorrência, todas as operações de compra e venda de instrumentos financeiros.  

2. A informação deve ser prestada de forma agregada, identificando o tipo de 

instrumento financeiro, o respetivo emitente, data da operação, tipo de ordem, 

local de execução e preço. 

16.3. Arquivo e Registo da Informação 

1. A DCO é responsável por receber, registar e arquivar a informação relativa a 

operações pessoais. 

17. Monitorização Periódica 

1. A presente Política Global de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses 

será objeto de revisão anual ou sempre que se verifiquem alterações internas 

e/ou externas com impactos importantes sobre a mesma. 

2. O acompanhamento da sua aplicação no BCI será assegurado pela área de 

Compliance, que elaborará um relatório anual de avaliação da política, a ser 

submetido à Administração do BCI e, no qual, serão tidas em consideração 

eventuais diretrizes das entidades de supervisão/regulação. 



 

41 
 

18. (In) cumprimento 

1. A presente Política Corporativa de Prevenção e Gestão de Conflitos de 

Interesses é parte integrante do sistema de normas do BCI. O cumprimento dela 

é obrigatório e transversal a todos os colaboradores do Banco.  

2. Qualquer violação as regras descritas nesta Política pelos Colaboradores do 

Banco, pode ser considerado violação grave de deveres de conduta e, em 

consequência, pode dar lugar à aplicação de medidas disciplinares, sanções 

contratuais ou a eventual responsabilidade criminal, suscetíveis de 

indemnizações e de coimas, conforme sejam aplicáveis à situação. 

3. A observância destas regras não exonera os Colaboradores do BCI do 

conhecimento e do cumprimento de outras normas internas e das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, bem como dos princípios éticos observados 

pela Instituição. 

O processo de gestão e prevenção de conflito de interesses é objecto de auditorias 

regulares e os respectivos relatórios serão apreciados pelo Conselho Fiscal e CAD. 

 

19. Revisão, actualização e Aprovação 

1. A presente Política deverá ser revista numa base anual, entretanto, sempre que 

se afigure como necessário, a actualização do documento poderá ocorrer de 

forma intercalar.  

2. Qualquer alteração à Política deverá ser realizada pela Direcção de Compliance 

(DCO). A presente PCI, tem homologação do CAD podendo apenas ser alterada 

por deliberação deste órgão. 

20. Divulgação 

1. A presente Política será objecto de divulgação através da publicação na página 

da internet do Banco, na intranet e envio a todos os colaboradores por via de 

email. 

2. A DCH divulgará, igualmente, a presente Política através de acções de formação 

(e-Learning) para todos Colaboradores do Banco e Sociedades Participadas. 
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Anexo I: Glossário 

• BCI – Banco de Comércio e Indústria 

• CAD – Conselho de Administração  

• CI – Conflitos de Interesse 

• CD – Código Deontológico 

• PCI – Política de Conflitos de Interesse 

• DCH – Direcção de Capital Humanos 

• DCO – Direcção de Compliance  

• DP – Decreto Presidencial 

• Learning – Formação on-line 

• PCA – Presidente do Conselho de Administração 

• DJU – Direcção Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


