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1. Objectivos 

a. Agregar e promover a observância das disposições legais e regulamentares 

vigentes e das regras e procedimentos internos estabelecidos pelo BCI 

aplicáveis às Transacções com as Partes Relacionadas, de acordo com as 

melhores práticas, representando mais um contributo para o fortalecimento do 

modelo de governance; 

b. Estabelecer as regras e procedimentos a observar para a identificação, análise, 

controlo e monitorização das operações e decisões que envolvam Partes 

Relacionadas, de acordo com o conceito definido na presente Política, de modo 

a assegurar a igualdade e transparência em tais Transacções; 

c. Contribuir para o cumprimento da Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 

24 e para que a informação financeira BCI reproduza uma imagem autêntica, 

fidedigna e verdadeira da sua situação económico-financeira. 

 

2. Base Normativa 

a. Lei n.º 12/2015, de 17 de Junho - Lei de Bases das Instituições Financeiras 

(LBIF); 

b. Aviso n.º 1/2013, de 19 de Abril - Estabelece as políticas e os processos que as 

instituições financeiras devem instituir no âmbito da governação corporativa; 

c. Aviso n.º 2/2013, de 19 de Abril - Estabelece a implementação pelas instituições 

financeiras de um sistema de controlo interno adequado à sua natureza, 

dimensão e complexidade; 

d. Aviso n.º 2/2014, de 20 de Março - Estabelece deveres gerais de informação na 

prestação de serviços e produtos financeiros; 

e. Aviso n.º 10/2014, de 10 de Dezembro - Regula as características e os requisitos 

das garantias de que as instituições financeiras são beneficiárias; 

f. Instrutivo n.º 1/2013, de 22 de Março - Relatório sobre Governação Corporativa 

e Sistema de Controlo Interno em base Individual; 

g. Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro – Lei das Sociedades Comerciais; 

h. Lei n.º 12/13, Lei do Sector Público Empresarial; 

i. Decreto Presidencial nº 147/13 de 1 de Outubro – Estatuto dos Grandes 

Contribuintes; 
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j. Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 24 - Divulgações de Partes 

Relacionadas. 

k. Política de Prevenção e Gestão de Conflito de Interesses; 

l. Documentos/Regulamentos Internos: 

Estatutos do BCI  

Regulamento da Comissão de Auditoria  

Regulamento de Crédito  

 

3. Âmbito 

1. A presente Política é aplicável a todas as Partes Relacionadas do Banco, 

incluindo as sociedades controladas pelo BCI que não tenham política própria, 

nomeadamente nas seguintes transacções:  

 Adjudicação de bens e serviços; 

 Crédito directo e indirecto; 

 Compra e venda de títulos; 

 Negociação do preçário; 

 Compra e venda de imóveis. 

 

4. 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; 

b) 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 objectividade; 

c) 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 actividades operacionais, 

das de controlo e de reporte referentes a essas actividades. 

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

informação correta e completa sobre os produtos e contratos; 

 

5. Definições 

De acordo com o artigo 2.º, n.º 19 conjugado com o artigo 83.º n.º 2, da LBIF são 

consideradas Partes Relacionadas: “titulares de participações qualificadas, entidades 

que se encontrem directa ou indirectamente em relação de domínio ou em relação de 

grupo, membros dos órgãos de administração e fiscalização das instituições 

financeiras e seus cônjuges, descendentes ou ascendentes até ao segundo grau da 

linha recta ou uma sociedade directa ou indirectamente dominada por alguma 

daquelas pessoas, considerados beneficiários últimos das transacções ou dos 

activos”. 

Neste contexto, para efeitos da presente Política consideram-se 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.  

 

6. Outras definições  

Crédito - Crédito Concedido, por qualquer forma ou modalidade, directa ou indirecta, 

incluindo a prestação de garantias, bem como as suas alterações ou renegociações a 

qualquer título (incluindo a aprovação, modificação, renovação e remissão, de linhas 

ou operações). 

 

Entidade Dominada – Pessoa colectiva relativamente à qual, outra pessoa singular 

ou colectiva detenha a totalidade do seu capital ou exerça uma relação de Controlo ou 

de Domínio. 

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

Banco ou no perímetro de consolidação do mesmo. 

Informação Privilegiada – Toda a informação “específica, precisa e idónea para 

influenciar de maneira sensível o preço” de valores mobiliários ou de outros 
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instrumentos financeiros, conhecida pelo exclusivo desempenho da sua função 

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

Participação Qualificada1 – 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. Para efeitos da presente definição, ao cômputo dos 

direitos de voto é aplicável o disposto no artigo 3º da presente Lei. 

Operações Pessoais – Operação sobre um instrumento financeiro realizada por 

Pessoa Relevante ou Pessoal relacionada do mesmo. 

Transação com Partes Relacionadas – qualquer relação estabelecida ou a 

estabelecer entre o BCI e Partes Relacionadas consubstanciada em transferência, 

seja de serviços, recursos ou assunção de obrigações, incluindo modificação, 

cessação ou qualquer outra decisão sobre um contrato, independentemente de ser 

cobrado um preço em contrapartida. 

Influência Significativa: poder de influenciar e/ou participar das decisões financeiras 

e operacionais do Banco, mas que não caracteriza o controlo sobre essas políticas e, 

pode ser obtida, por meio de participação em sociedade, disposições estatutárias ou 

acordo de accionistas, entre outros. 

 

7. Condições de Negociação e Celebração de Transacções  

  Nas Transacções com Partes Relacionadas devem ser observadas as seguintes 

regras e condições: 

a. Ser celebradas em condições e a preços normais de mercado, observando o 

princípio do justo valor, e de acordo com o procedimento estabelecido nesta 

Política, sem prejuízo da observância dos demais códigos e políticas em vigor; 

b. Apresentar evidência da verificação de que ocorreram em termos e condições 

semelhantes, quando comparadas com outras celebradas com Partes 

Independentes, ou seja, partes não relacionadas de acordo com o conceito 

definido na presente Política; 

c. Ser celebradas por escrito, especificando-se as suas principais características e 

condições, tais como montante, preço, comissões, prazo e garantias; 

                                                           
1 Conforme n.º 20 do artigo 2º (Definições) da Lei de Base das Instituições Financeiras 
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d. As Transacções devem estar claramente divulgadas nas demonstrações 

financeiras anuais do BCI. 

e. Aprovadas pelo Órgão de Administração, que não seja Parte Relacionada 

interessada; 

f. As propostas de aprovação/alteração/renovação/cessação de Transacções 

deverão cumprir os limites relativos às categorias de Transacções que envolvam 

Partes Relacionadas. 

8. Aprovação de Transacções entre as partes Relacionadas  

Concomitantemente com a observância das regras e condições previstas no artigo 

anterior, a aprovação de Transacções que envolvam Partes Relacionadas devem 

cumprir o seguinte procedimento de aprovação: 

a. A Transacção deverá ser suportada pelo parecer do nível competente tendo em 

conta a Grelha de Poderes em vigor;  

b. Parecer do Compliance, que deverá indicar se, no caso, deverão ser cumpridos 

os requisitos adicionais decorrentes do regime Legal de Concessão de Crédito 

ou de outras operações, designadamente a Lei de base das Instituições 

Financeiras (LBIF), mais especificamente nos artigos 83º (Crédito a membros 

dos órgãos sociais), 84º (Crédito à pessoas ligadas). 

c. As Transacções serão apreciadas pela Comissão de Auditoria para obtenção de 

parecer prévio; 

d. A aprovação das Transacção com Partes Relacionadas, é da competência do 

Conselho de Administração (CAD).  

 

9. Impedimento de Participação e de Voto   

a. Todo o responsável detentor de cargo de chefia, Director, Administrador, está 

vedado a participar no processo de apreciação ou decisão de qualquer 

transacção, quando se encontre, por qualquer causa, em situação de conflitos 

de interesses, designadamente quando numa transacção intervenha o próprio 

ou uma pessoa ou entidade que seja Parte Relacionada do BCI em virtude do 

relacionamento que tenha com tal parte. Os restantes colaboradores devem 

seguir o mesmo procedimento. 
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b. Nas situações nas quais Membros do Conselho de Administração envolvido na 

aprovação da transacção esteja impedido de deliberar a respeito da matéria em 

virtude de potencial conflito de interesse, este deverá declarar-se impedido e não 

poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões relacionadas ao 

assunto, bem como deverá explicar seu envolvimento na transacção e fornecer 

detalhes da transacção e das partes envolvidas. O impedimento deverá constar 

da ata que deliberar sobre a transacção 

c. A administração do BCI deverá respeitar o fluxo regular para negociação, análise 

e aprovação das Transações com Partes Relacionadas, não devendo fazer 

intervenções que influenciem a contratação de Partes Relacionadas em 

desconformidade com tal fluxo. 

 

10.  Dever de Informação  

a. Os colaboradores do BCI devem informar ao responsável da Direcção de 

Compliance (DCO), por escrito, de todas as situações de conflitos de interesses 

ou nas quais participa pessoa ou entidade que seja parte relacionada do BCI em 

virtude do relacionamento que tenha com tal parte. 

b. Para efeito de cumprimento do ponto anterior, deverá ser preenchido o anexo I. 

 

11. Identificação, caracterização e registo de Partes relacionadas  

a. Os Accionistas, os membros do Conselho de Administração e de Fiscalização, 

os administradores cessantes nos últimos 5 anos, Directores Subdirectores, 

incluindo os Coordenadores e Gerentes, deverão informar a Direcção de 

Compliance, preenchendo para o efeito o formulário cujo modelo é 

disponibilizado por esta Direcção para Identificação de Partes Relacionadas ao 

abrigo da Política de Prevenção de Conflito de Interesses, devendo informar:  

i. Eventual envolvimento com Partes Relacionadas; 

ii. As Transacções com Partes Relacionadas de que tenha conhecimento, 

cabendo-lhes obter a informação com membros próximos da família; 

iii. Quaisquer nomeações ou cargos/funções que exerçam noutras 

entidades. 
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b. As restantes pessoas e entidades que se integrem nos diversos tipos de Partes 

Relacionadas deverão ser identificadas e caracterizadas nos sistemas 

informáticos do BCI. 

c. A Direcção de Compliance (DCO) deverá promover registo e actualização no 

sistema informático do Banco (BANKA). 

d. As áreas/Órgãos de Estruturas do BCI deverão notificar por e-mail a DCO de 

todas as transacções realizadas com Partes Relacionadas de acordo com a 

presente política. 

e. A DCO solicitará anualmente aos órgãos previstos na a) no ponto nº 11 a lista 

de transacções com Partes Relacionadas celebradas nesse período. 

12. Identificação de Transacção com Partes Relacionadas 

a. A identificação de transacções com partes relacionadas deverá ser garantida por 

todos os colaboradores que intervêm no processo de execução das transacções 

referidas no ponto nº 3 da presente política.  

b. Para efeito de cumprimento do ponto anterior, deverão consultar o sistema 

informático do Banco (BANKA). 

13. Operações Pessoais 

a. Para efeito desta matéria, operações pessoais, são válidas, todas as regras 

estabelecidas na Política de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses, 

designadamente o capítulo 16. 

14. Sanções  

a. O descumprimento das disposições legais e regulamentares aqui previstas 

sujeita os infractores a aplicação de medidas disciplinares previstas em 

normativos internos, sem prejuízo de sanções administrativas, cíveis e até 

criminais, dentre outras medidas cabíveis. 


