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Preâmbulo 

 

O Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios e valores em matéria de ética 
e deontologia profissional,que tem por objectivo regular os princípios gerais de actuação 
e as normas de conduta profissional a ser observadas pelos colaboradores do  Bank of 
China (Luxembourg), S.A. Lisbon Branch – Sucursal em Portugal (“Banco”) no exercício da 
sua actividade. 
 
Foi concebido para ser coerente com todos os regulamentos relevantes, normas legais e 
regulamentares a nível internacional, da União Europeia e nacional, e para complementar 
as directivas e princípios de combate ao branqueamento de capitais, tais como os 
Princípios de Wolfsberg sobre Anti-Branqueamento de Capitais e as Recomendações 
Globais do Grupo de Acção Financeira. 
 
O propósito deste Código de Conduta é compilar num único documento os mais elevados 
padrões de integridade, transparência e profissionalismo que o Banco adopta nas 
negociações com os seus clientes, contrapartes, supervisores e reguladores. 

 
O Banco compromete-se a operar com elevados padrões de qualidade especialmente no 
que diz respeito às relações com os clientes e à protecção dos interesses  dos mesmos. 
 
Este Código de Conduta abrange e inclui os valores, princípios de actuação e normas de 
conduta profissional. As regras e respectivos procedimentos são, sempre que necessário, 
definidos em políticas e procedimentos internos. 
 
O cumprimento das regras do presente Código de Conduta não dispensa os 
colaboradores do conhecimento e cumprimento das restantes políticas e procedimentos 
internos e das disposições legais  e regulamentares em vigor. 
 
O código de conduta  é um documento público, divulgado no website do Banco 
(www.bankofchina.com/pt) para assegurar a sua divulgação junto dos clientes e do 
público em geral. 
 
Este documento será revisto periodicamente no sentido de assegurar que se encontra 
actualizado com todas as possíveis alterações às  disposições legais e regulamentares. 
 
O Banco rege a sua actividade com foco em três princípios fundamentais: 
 
- Integridade 
- Transparência  
- Profissionalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bankofchina.com/pt


 
1. Princípio da Integridade 
 
1.1. Integridade nas relações  comerciais 
 
1.1.1. Conhecimento dos clientes 
 
O Banco compromete-se a manter um bom conhecimento dos seus clientes seguindo os  
métodos abaixo indicados: 

 Identificação: O Banco toma as diligências necessárias para verificar a  identidade dos seus 
clientes e beneficiários antes de realizar qualquer transacção.  Os clientes particulares são 
conhecidos e identificados pessoalmente.  No que respeita às empresas, os últimos 
beneficiários efectivos e pessoas que controlam os fundos devem ser  identificados. 

 Diligência: O Banco recolhe as informações necessárias sobre os seus clientes, tais como: o 
seu domicílio, a razão e o propósito de iniciar uma relação comercial, a origem económica 
do património e uma estimativa da mesma, a origem dos fundos transferidos e a actividade 
prevista na conta.  

 Tipos de relações comerciais: O requisito de conhecer o cliente aplica-se assim que uma 
relação comercial é iniciada, quer exista abertura de conta ou não.   

 Actualização de Registos: o Banco compromete-se a manter a informação  dos clientes 
actualizada. 

 
1.1.2. Prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e fraude externa. 
 
• Organização adequada: O Banco dispõe de políticas e procedimentos para prevenir o 
branqueamento de capitais e outras actividades suspeitas, adoptando mecanismos eficientes 
de análise de transacções e detecção de fraudes. Existe uma função responsável pela 
prevenção de branqueamento de capitais na organização. Esta posição é independente dos 
departamentos operacionais e comerciais. 
• Cooperação com as autoridades:  O Banco  coopera e comunica com as autoridades 
relevantes no caso de suspeição de actividades ilícitas. 
 
 
1.2. Integridade dos mercados, produtos e serviços financeiros 
 
1.2.1. Mercados, produtos e serviços financeiros 
 
O Banco tem como prioridade assegurar que os produtos e serviços financeiros que 
ofereceservem os interesses dos clientes,  de acordo com os seguintes princípios: 
- Tratar os clientes de forma justa no acesso aos mercados financeiros, respeitando o seu perfil 
de risco, nível de conhecimento financeiro e experiência; 
- respeitar as estratégias de investimento dos clientes; 
- atender às necessidades dos clientes; 
- diversificar os investimentos de acordo com os interesses dos clientes. 
 
Os colaboradores comprometem-se a não colaborar activa, sistematica ou conscientemente 
com evasão fiscal ou qualquer acção contrária às leis e regulamentos das jurisdições sob as 
quais os serviços financeiros são prestados. O Banco compromete-se ainda a disponibilizar aos 
seus clientes dados que lhes permitam completar a sua declaração fiscal. 
 
1.2.2. Abuso de mercado 
O Banco dispõe de políticas e procedimentos para detecção de indícios de abuso de mercado, 
tais como insider trading e manipulação de mercado. Em particular, estes prevêem a detecção 
de suspeitas de abuso de mercado e a notificação adequada às autoridades. 
 



1.3. Integridade dos colaboradores 
 
1.3.1. Critérios de Recrutamento 
 
O Banco  compromete-se a recrutar colaboradores que demonstrem altos padrões de 
integridade e ética. 
 
1.3.2. Políticas de Remuneração 
 
O Banco dispõe de uma política de remuneração destinada a salvaguardar os interesses dos 
clientes e a evitar conflitos de interesses. Os critérios que determinam a parte variável da 
remuneração dos colaboradores cuja acção tenha impacto nos resultados, incluindo os 
funcionários com funções executivas, baseiam-se em particular em: 
- um equilíbrio justo entre componentes fixas e variáveis (dependendo da posição ocupada 
pelo colaborador); 
- desempenho eficaz; 
- Retorno de longo prazo dos clientes e, consequentemente, do Banco. 
 
1.3.3. Prevenção de fraudes internas 
 
O Banco assegura medidas para evitar o risco de fraude interna. Tais medidas podem 
incluir, entre outras, regras de segurança relacionadas a transferências de fundos, controlo 
de assinaturas, monitorização de transacções e formação adequada. 
 
1.3.4. Controlo interno 
 
 O Banco assegura um ambiente de controlo efectivo. A auditoria externa, juntamente com 
a auditoria interna e outras funções independentes de controlo,  validam as políticas e 
procedimentos relevantes.  
 
 
2. Transparência 
 
2.1. Para com os clientes 
 
O Banco disponibiliza aos seus clientes, desde o início, informações claras, apropriadas e 
completas sobre o serviço prestado. Estas informações permitem ao cliente, sempre que 
aplicável, seleccionar os seus investimentos financeiros . 
 
Durante a prestação do serviço, o Banco fornece informações ao cliente, que abrangem, 
nomeadamente: 
- uma avaliação contínua dos investimentos do cliente; 
- rendimento gerado. 
  
 
2.2. Em relação ao Ambiente Regulatório 
 
2.2.1. Acesso a informação solicitada 
 
O Banco compromete-se a fornecer aos reguladores relevantes  e outras autoridades das 
jurisdições onde esteja estabelecido, o acesso a qualquer informação exigida dentro do 
enquadramento da legislação actualmente em vigor em matéria de protecção de dados, e 
cumprindo as leis e regulamentos relevantes que regem as divulgações a serem feitas às 
autoridades. A informação emitida é estritamente limitada ao pedido efectuado e não deve 
comprometer as regras de confidencialidade. 



 
2.2.2. Cobrança de impostos 
 
O Banco compromete-se a garantir a retenção de impostos que tem a obrigação de 
assegurar. 
 
 
3. Profissionalismo 
 
 
3.1. Salvaguarda dos interesses legítimos dos clientes 
 
O Banco aplica este princípio a todas as transacções que realiza para os seus clientes, em 
particular nos seguintes campos. 
 
3.1.1. Respeito pela privacidade e discrição profissional 
 
O Banco exerce a sua actividade com discrição profissional e respeito pela privacidade, de 
acordo com a legislação local do país onde está estabelecido. Actua com regras que 
protegem a confidencialidade das informações do cliente em todos os formatos e tem 
políticas e procedimentos destinados a salvaguardar esta informação, em particular: 
- medidas para proteger dados confidenciais; 
- restrições à divulgação de informações limitadas àqueles que "precisam saber"; 
- regras de acesso do pessoal aos edifícios, sistemas e funções de IT; 
- regras de acesso a edifícios para pessoas externas ao Banco. 
 
3.1.2. Gestão de conflitos de interesse 
 
O Banco dispõe de políticas de gestão de conflitos de interesse com o objectivo de evitar 
tais conflitos entre o Banco e seus clientes, entre um cliente e outro, ou entre 
colaboradores e clientes. Essa política encontra-se definida num documento ao qual os 
clientes podem ter acesso, a seu pedido . 
 
3.1.3. Execução nas Melhores Condições 
 
O Banco adopta uma política de "Execução nas Melhores Condições" que deve ser aplicada 
em todas as transacções para os clientes. Esta política é disponibilizada aos clientes 
mediante solicitação. 
 
3.1.4. Gestão de reclamações 
 
O Banco tem procedimentos apropriados para gerir e tratar as reclamações dos clientes. 
 
As reclamações apresentadas pelos clientes podem ser entregues na Agência, ou através 
de correio electrónico, utilizando os seguintes contactos: 
Serviços de Apoio ao Cliente 
Endereço: Rua Duque de Palmela, nº 35, 35A e 37 
1250-097 Lisboa 
Telefone:  +351 210 495 710/ Fax: +351 210 495 739 
 E-mail: service.pt@bankofchina.com   
 
 
 
 
 

mailto:service.pt@bankofchina.com


3.2. Eficiência 
 
3.2.1. Eficiência na prestação de informações aos clientes 
 
O Banco assegura a qualidade das informações enviadas aos clientes e a qualidade dos 
serviços que presta, particularmente no que respeita a: 
 - informação completa e actualizada nos reportes que efectua; 
- processos eficientes e atempados para a liquidação de quaisquer transacções que  
executa; 
- dados fornecidos atempadamente para fins de relatórios fiscais; 
- precisão e justiça de quaisquer cálculos; 
- clareza de informação. 
 
3.2.2. Eficiência dos colaboradores 
 
O Banco assegura que os seus colaboradores ajam no melhor interesse dos clientes:  
- com responsabilidade,  
- competência e  
- em conformidade com as regras profissionais,  
 
Para esse efeito, disponibiliza formação contínua aos seus colaboradores.  
 
 
Disposições Finais 
 
Entrada em Vigor 
 
O presente documento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Director 
Geral do Banco. 
 

 


