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Regras de conduta  

Regras organizacionais 

Sumário Executivo 

A política para a Proteção do Interesse dos Clientes (PIC) agrega num único documento a 

política global sobre a proteção do interesse dos clientes “Good Sales Practices” (CG0075) 

e a política do Grupo sobre a gestão de reclamações de clientes (MCQ0030), as quais são 

consequentemente descontinuadas. 

Esta política define as regras de conduta e organizacionais aplicáveis no seio do Grupo 

relativamente à proteção do interesse dos clientes: 

A Política PIC reafirma os princípios mínimos esperados 

dentro do Grupo relativamente à conduta com os clientes; 

A Política PIC define a estrutura organizacional necessária 
para razoavelmente prevenir riscos e antecipar alterações 
nas atividades de negócio, nomeadamente através da 
especificação das responsabilidades do Business e do 
Compliance. 

As quatro regras de conduta PIC que tem de ser observadas durante a relação com os 

clientes são as seguintes: 

 Os produtos e serviços oferecidos ao cliente devem ir ao encontro das suas 

necessidades e à sua situação; 

 A informação disponibilizada ao cliente deve ser clara, precisa e não deve induzir 

em erro; 

 O preço dos produtos e serviços tem de ser transparente e justo; 

 Quaisquer conflitos de interesse tem de ser identificados e geridos para que não 

prejudiquem os interesses do cliente. 

Estas regras tem de ser observadas em cada fase do ciclo de vida dos produtos e serviços e 

as suas considerações tem de ser validadas durante os comités de validação existentes 

(TAC, NAC, PAC, PAON, etc.). 

As provisões relativas às regras de conduta PIC não são específicas de atividades 

particulares ou regulações. Elas são a fundação de boas práticas que se aplicam a cada 

Business, Território e Entidade, quaisquer que sejam as suas categorias de clientes. São 

completadas por elas de acordo com as normas aplicáveis às suas atividades. 

Atenção particular deve ser prestada às reclamações, as quais devem ser identificadas, 

analisadas e compreendidas de forma a determinar as ações corretivas que tem de ser 

implementadas. 
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1. Introdução 

1.1. Um compromisso de longa data do BNP Paribas para proteger os interesses  

dos clientes 

Tal como com a prevenção de risco em geral, a proteção dos interesses dos clientes (PIC) é 

uma componente fundamental da cultura corporativa do BNP Paribas e é uma 

responsabilidade partilhada entre todos os colaboradores. 

O Grupo BNP Paribas coloca a responsabilidade perante os seus clientes no centro da sua 

estratégia. Esta determinação assume a forma de iniciativas significativas, exemplos 

recentes disso incluem: 

 Dezembro 2013: publicação da política global sobre a proteção do interesse dos 

clientes “good sales and practices”; 

 Julho 2014: decisão de estabelecer um Comité de Ética, incorporando membros 

externos qualificados cuja responsabilidade é, entre outras, emitir pareceres sobre 

o Código de Conduta do Grupo; 

 Maio 2015: lançamento do programa de conduta do CIB – uma iniciativa 

introduzida por esta Business Line para reforçar a sua cultura e desenvolver a 

melhor conduta possível perante os clientes e os mercados; 

 Setembro 2015: publicação dos novos valores do Grupo no “BNP Paribas Way”, nos 

quais a Responsabilidade é confirmada como uma das quatro forças do BNP 

Paribas e o Compliance como uma das quatro motivações; 

 Maio 2016: circulação do novo Código de Conduta, com a proteção do interesse 

dos clientes a assumir um papel central. 

Adicionalmente, em julho de 2014, o Grupo BNP Paribas decidiu e consequentemente 

implementou a integração vertical da função Compliance de forma a garantir a sua 

independência e garantir autonomia das suas ações e seus recursos. 

1.2. Um ambiente externo cada vez mais exigente 

As iniciativas implementadas pelo BNP Paribas estão a acontecer num contexto geral cada 

vez mais exigente: 

 Os clientes estão a ficar melhor informados e mais conhecedores e ansiosos por 

exercer os seus direitos; 
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 São suportados nisto pela digitalização que está a revolucionar a economia, para 

além de criar novas oportunidades; 

 Os media estão a dedicar cada vez mais atenção aos temas de Compliance, 

independentemente da indústria; 

 Em resposta, os organismos internacionais (ONU, G20, Banco Mundial, etc.) têm 

coberto estes temas, e emitindo recomendações designadas a reequilibrar a 

relação cliente / relação de negócio e recuperar a confiança do público, 

nomeadamente, entre investidores. Tais recomendações têm sido amplamente 

adotadas pelos reguladores, com as regulações a tornar-se cada vez mais 

prescritivas. 

Adicionalmente, nos últimos anos assistiu-se a um movimento geral em direção à 

convergência entre reguladores relativamente a uma variedade de atividades e em 

diferentes regiões: adequabilidade dos produtos e serviços aos requisitos do cliente, 

transparência dos custos e dos riscos, informação equilibrada e proporcionada ao cliente, 

gestão adequada de conflitos de interesse, governo dos produtos, etc. 

Para ir ao encontro dos desafios da forma mais eficaz possível e tendo consciência de 
que a nossa cultura, por si só, é incapaz de nos proteger contra possíveis falhas, é 
imperativo que o Grupo BNP Paribas adapte a sua estrutura organizacional e reforce a 
sua cultura de proteção do interesse dos clientes. Nesta área, o Compliance 
desempenha um papel central, para além da sua missão de controlo, desenvolvendo a 
sua missão de advisory junto do Business de forma a ajudá-los a fortalecer as relações 
com os clientes. 

1.3. A nova política sobre a proteção do interesse dos clientes 

A política de proteção do interesse dos clientes é uma extensão das iniciativas anteriores e 

melhores práticas já implementadas. Agrega num único texto a política global sobre a 

proteção do interesse dos clientes “good sales practices” (CG0075) e a política do Grupo 

sobre a gestão de reclamações de clientes (MCQ0030). Como consequência, estas duas 

políticas deixam de estar em vigor. 

Esta política define as regras de conduta e de organização aplicáveis no seio do Grupo 

relativamente à proteção do interesse dos clientes: 
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Regras de conduta 

Regras organizacionais 

A Política PIC reafirma os princípios mínimos esperados 

dentro do Grupo relativamente à conduta com os clientes; 

A Política PIC define a estrutura organizacional necessária 
para razoavelmente prevenir riscos e antecipar alterações 
nas atividades de negócio, nomeadamente através da 
especificação das responsabilidades do Business e do 
Compliance. 

A política sobre a proteção do interesse dos clientes é designada para proteger os 
clientes, bem como o BNP Paribas e todos os seus colaboradores, através da definição 
de um novo enquadramento estrutural para as práticas existentes. 
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2. Processo de implementação da Política PIC  

2.1. Âmbito de aplicação 

A política PIC aplica-se a todas as Business Lines1, Territórios e Entidades2 do Grupo, 

independentemente das suas atividades ou categorias de clientes. 

Contudo, a sua aplicação prática varia de acordo com a atividade e Território. 

2.2. Regras de conduta PIC 

A Proteção do Interesse dos Clientes baseia-se em quatro regras de conduta fundamentais 

(regras de conduta PIC) que tem de ser observadas ao longo de toda a relação com o 

cliente: 

 Os produtos e serviços oferecidos ao cliente devem ir ao encontro das suas 

necessidades e situação; 

 A informação disponibilizada ao cliente deve ser clara, precisa e não deve induzir 

em erro; 

 O preço dos produtos e serviços tem de ser transparente e justo; 

 Quaisquer conflitos de interesse tem de ser identificados e geridos para que não 

prejudiquem os interesses do cliente. 

O não respeito de uma ou mais destas quatro regras de conduta PIC constitui um risco 

significativo3, os quais s5o reunidos numa das seguintes categorias: “adequabilidade4”, 

“informaç5o”, “pricing” e “conflitos de interesse”. 

As Business Lines, Territórios e Entidades devem implementar medidas relevantes para 

garantir, com razoabilidade, que as regras de conduta PIC são tidas em consideração em 

cada uma das fases do ciclo de vida dos produtos e serviços, quer estejam a atuar como 

produtores de toda ou parte da oferta comercial, quer estejam a atuar como distribuidores 

de um produto concebido internamente ou externamente. 

Dependendo das atividades e das normas aplicáveis, as Business Lines, Territórios e 

Entidades realizam controlos de 1º nível enquanto os controlos de 2º nível são realizados 

por funções independentes (ver capítulo 6). 

1 Business Line engloba as divisões, as Business lines especializadas, globais e regionais e atividades 
transversais dentro dos dois setores de atividade do Grupo (Retail Banking & Services, Corporate & 
Institutional Banking). As Business Lines não incluem as Funções, integradas ou não. 

2 Entidade: engloba todas as empresas e subsidiárias do BNP Paribas 

3 
PIC major risks ou risk statements. 

4 Suitability 
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As regras de conduta PIC estão detalhadas nos capítulos 3 (A relação com o cliente) e 
4 (Ciclo de vida dos produtos e serviços) abaixo. 

Cliente significa qualquer pessoa particular ou coletiva quando esta: 

i. Se encontra em relação de negócios, de forma direta ou indireta, com uma 
Entidade; 

ii. Seja provável que entre em relação de negócios, de forma direta ou indireta, com  
uma Entidade (cliente potencial); 

iii. Atua em nome de uma pessoa ou entidade como definido nas alíneas i) ou ii) 
acima (intermediário, beneficiário, etc.). 

A relação de negócios refere-se a qualquer relação cujo objetivo seja fornecer a um 
cliente um produto ou serviço, independentemente do tipo ou do canal de distribuição. A 
relação de negócios dura até que não existam mais transações com o cliente e que o 
contrato com o cliente tenha terminado. 

O canal de distribuição significa os meios pelos quais um produto ou serviço pode ser 
oferecido ou vendido a um cliente (rede de agências, distribuidores internos e externos, 
etc.). 

O ciclo de vida dos produtos e serviços cobre todas as fases desde a criação do produto 
ou serviço até que o produto ou serviço deixe de fazer parte da oferta comercial e que 
não existam mais contratos ativos (i.e. quando os clientes já não usufruam desse produto 
ou serviço). 

As normas são definidas pelo seguinte: 

 Provisões legislativas e regulamentares; 

 Posições, recomendações e sanções emitidas pelos reguladores; 

 Jurisprudência; 
 Códigos de conduta e posições adotadas por associações profissionais e boas 

práticas profissionais mencionadas ou as que emanam das suas recomendações; 

O âmbito geográfico no qual as normas têm de ser aplicadas equivale a: 

 País de domicílio da Entidade; 
 Países nos quais os produtos e serviços da entidade são oferecidos, quer direta ou 

indiretamente, através de um intermediário; 

Se as regras de conduta PIC definidas na política do Grupo (PIC Policy – CPL 0276) forem 
mais restritivas que as normas locais aplicáveis, devem ser aplicadas as provisões 
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definidas na primeira. 
Se as normas aplicáveis localmente previnem a implementação de certas regras de 
conduta PIC, deve ser informado o domínio PIC do Compliance Central. 

2.3. Disposições a colocar em prática pelos Business Lines, Territórios, Entidades e 

funções 

2.3.1. Regras organizacionais PIC 

As regras organizacionais PIC são desenhadas para permitir que as Business Line, o 

Território, e as Entidades dominem a aplicação das regras de conduta PIC. 

Com o apoio do Compliance e de outras funções do Grupo, cada Business Line, Território, 

e Entidade deve implementar uma estrutura organizacional que permita: 

 Compreender as normas aplicáveis à sua atividade e aplicar quaisquer alterações 

nas referidas normas; 

 Definir as principais áreas com risco PIC em linha com as normas aplicáveis à sua 

atividade; 

 Definir, consequentemente, utilizando os procedimentos, os processos 

pertinentes para cobrir os riscos identificados e agir em conformidade com as 

regras de conduta PIC nas atividades diárias; 

 Proporcionar formação adequada aos colaboradores sobre as regras de conduta 

PIC; 

 Verificar a conformidade com as regras de conduta PIC através da realização de 

controlos de 1º nível e, se necessário, produzir relatórios sobre estes controlos; 

 Analisar as reclamações dos clientes, os processos legais e sanções impostas 

pelos reguladores com o intuito de melhorar os seus processos e sistemas; 

 Apoiar os seus colaboradores em caso de existir alguma dificuldade em 

implementar as regras de conduta PIC (nomeadamente através da aplicação do 

processo de decisão do Compliance em resposta a um pedido do Business Line5). 

A implementação destas regras de estrutura organizacional exige o envolvimento dos 

responsáveis das Business Lines, do Território e Entidades (2.3.2) e da função Compliance 

(2.3.3), bem como a interação entre as Business Lines e outras funções do Grupo (2.3.4). 

5 Consultar procedimento CCC0023EN - Processo de Decisão Compliance na sequência de um pedido do  

Business. 
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2.3.2. Papel da gestão nas Business Lines, Territórios e Entidades 

Os processos de gestão dentro das Business Lines, Territórios e Entidades devem incluir a 

monitorização PIC através dos comités de governance existentes ou de comités 

especializados para o efeito. Os comités são realizados de forma ad-hoc ou sempre que 

seja necessário, desde que permita à gestão monitorizar eficazmente o tema PIC e que seja 

realizado no mínimo um comité a cada ano. 

A gestão é responsável por dar o exemplo em matérias PIC, bem como em outras áreas e 

para isto, deve procurar assegurar: 

 A política comercial é compatível com as regras de conduta PIC; 

 As obrigações PIC são integradas em todos os processos e procedimentos 

operacionais; 

 São implementados processos e sistemas para avaliar a qualidade das vendas (em 

conformidade com as normas aplicáveis e regras de conduta PIC) que utilizam 

indicadores de desempenho pertinentes; 

 São realizados controlos de 1º nível apropriados; 

 É implementado um processo efetivo para tratamento das reclamações, incluindo 

a mediação; 

 Existem colaboradores e recursos adequados disponíveis (particularmente IT) para 

assegurar conformidade com as obrigações PIC. 

2.3.3. Papel da função Compliance 

A função Compliance desempenha um papel de aconselhamento permanente na relação 

vis-à-vis com as Business Lines, Territórios e Entidades, faz parte do processo de tomada 

de decisão6e realiza os controlos de conformidade de 2º nível. 

Dentro do Compliance, a comunidade PIC inclui todos os Compliance Officers responsáveis 

pelos temas associados com PIC. 

A Comunidade PIC encontra-se organizada da seguinte forma: 



 

 

 

6 Consultar procedimento CCC0023EN - Processo de Decisão Compliance na sequência de um pedido do  

Business. 
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 O Responsável do Domínio PIC, membro do COMEX Compliance, com o apoio de 

uma equipa central, tem como principais responsabilidades: 

o Definir a estratégia PIC do Grupo e traduzi-la em termos organizacionais 

para assegurar uma abordagem consistente na adaptação das práticas PIC 

dentro das Entidades; 

o Definir o dispositivo de formações PIC do Grupo e os seus objetivos, 

facultando as ferramentas necessárias para a sua implementação; 

o Apoiar as Business Lines, Territórios e Entidades a implementar os seus 

processos e sistemas PIC e definir os recursos pertinentes para estas 

finalidades; 

o Assegurar que a função Compliance está dotada de recursos com 

competências no domínio PIC, bem como noutras funções, Business Lines, 

Territórios e Entidades; 

o Realizar a coordenação global da comunidade PIC e comunicar sobre temas 

PIC dentro do Grupo. 

 Os Responsáveis PIC reportam hierarquicamente ao Responsável do Compliance 

no seu perímetro operacional ou região e reportam funcionalmente ao 

Responsável do Domínio PIC. As suas responsabilidades são as seguintes: 

o Implementar de forma consistente a política PIC e procedimentos; 

o Supervisionar a implementação PIC em colaboração com a equipa central; 

o Emitir recomendações para mudanças sobre o modo como os temas PIC se 

encontram organizados e implementados; 

o Coordenar a planificação da formação PIC do Grupo em colaboração com os 

responsáveis da formação nos seus perímetros operacionais ou regiões; 
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o Networking, facilitando e aconselhando a Comunidade PIC com o suporte 

da equipa central; 

o Tomar decisões sobre os pedidos e temas PIC apresentados pelas Business 

Lines, em concordância com os procedimentos de tomada de decisão de 

Compliance, exercendo os seus poderes de delegação quando apropriado. 

 O Compliance Officer próximo às Business Lines, Territórios e Entidades reportam 

hierarquicamente ao responsável do Compliance da sua Business Line, Território ou 

Entidade ou ao seu Responsável PIC, e quem se encontra dedicado ao tema PIC a 

tempo inteiro (PIC Responsible Officers ou PICROs) ou a tempo parcial 

(Correspondente PIC). As suas responsabilidades são as seguintes: 

o Tomar as medidas necessárias para assegurar a implementação consistente 

da política PIC e procedimentos; 

o Facultar conselhos e apoio aos colaboradores das Business Lines, Territórios 

e Entidades; 

o Realizar, quando aplicável, formações PIC (incluindo a adaptação das 

formações do Grupo com as atividades e normas locais) e tomar medidas 

para assegurar que as regras de conduta PIC são corretamente 

incorporadas nas formações oferecidas pelas Business Lines, Territórios e 

Entidades aos seus colaboradores; 

o Verificar se as práticas dentro das Business Lines, Territórios e Entidades se 

encontram em conformidade com as normas aplicáveis; 

o Implementar controlos PIC e produzir relatórios ou assegurar que os 

mesmos são realizados; 

o Decidir sobre pedidos e questões PIC realizadas pelas Business Lines, em 

conformidade com o procedimento processo de tomada de decisão 

Compliance exercendo os seus poderes de delegação quando apropriado; 

o Emitir recomendações sobre pedidos e questões PIC reportadas pelas 

Business Lines, de acordo com as regras de delegação e procedimentos em 

vigor; fornecer decisões documentadas (aprovação, recusa, aprovação 

condicionada) ou remeter os pedidos para o decisor apropriado; assegurar 

o acompanhamento técnico e gestão dos pedidos até à sua conclusão final. 

Para além dos circuitos hierárquicos habituais, os PICROs e os correspondentes PIC devem 

encaminhar para o Responsável PIC do Perímetro Operacional e Região, e para o domínio 

PIC, todas as informações e questões que possam ter impacto e / ou relevância 
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multifuncional, com o intuito de criar uma compreensão mútua destinada a facultar uma 

consistência das ações realizadas, na medida possível. 

O domínio PIC trabalha em estreita colaboração com as funções Compliance transversais e 

outros domínios, incluindo: 

o Domínio KYC para recolha de informações dos clientes7; 

o Compliance advisory para a implementação do processo de decisão8; 

o Domínio da Integridade do Mercado e Domínio da Ética Profissional para os temas 

relacionados com conflitos de interesse9; 

o Domínio da Ética Profissional para o exercício dos direitos de alerta ético 

(whistleblowing right)10; 

o Domínio da Integridade do Mercado para rastreabilidade, governo dos produtos, 

melhor execução das ordens, melhor seleção dos intermediários, etc. 

2.3.4. Interação com as Business Lines e outras funções do Grupo 

O cumprimento das obrigações PIC tem como base a colaboração do Compliance com as 

Business Lines e com as outras funções definidas pelo Grupo. 

Dentro das Business Lines, os departamentos responsáveis pelo acompanhamento das 

seguintes atividades são os mais afetados: 

 Estruturação e produção de novos produtos; 

 Marketing; 

 Vendas; 

 Tratamento de reclamações. 

Para as funções definidas pelo Grupo: 

 Jurídico: com o intuito de definir o quadro legal e regulamentar aplicável às 

atividades de negócio e monitorizar os processos judiciais; 

 Recursos Humanos: para os temas associados à adequação dos recursos, 

remuneração (prevenção de conflitos de interesse) e formação dos colaboradores; 

7 Consultar Política sobre o conhecimento do cliente;  

8 Consultar Processo de Decisão Compliance na sequência de um pedido do Business (CCC0023EN) 

9 Consultar Política do Grupo sobre conflito de interesses (CG0057) e Política global sobre conflito de 
interesses envolvendo colaboradores (CG0099).  

10 Consultar procedimento Direito de alerta ético.  
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 Risco: para o risco operacional, controlos, temas associados com a recuperação e 

prevenção de certos riscos como o sobre-endividamento; 

 Comunicação: para as campanhas publicitárias e outras comunicações com o 

público; 

 IT: para providenciar as ferramentas adequadas para garantir o cumprimento das 

regras de conduta. 

2.3.5. Apoio do Domínio PIC sobre políticas e procedimentos PIC 

As políticas e procedimentos dos outros Domínios11 e funções transversais12 dentro do 

Compliance, e as de outras funções do Grupo, podem incluir disposições associadas à 

Proteção do Interesse dos Clientes. 

O Domínio PIC deve ser consultado se a criação, modificação ou eliminação de uma 

política ou procedimento tiver um impacto significativo na aplicação das regras de 

conduta PIC dentro do Grupo. 

As Business Lines, Territórios e Entidades podem consultar a comunidade PIC para 

aconselhamento, no nível apropriado (Responsável PIC, PICRO, Correspondente PIC), 

quanto aos procedimentos operacionais que definem as regras de conduta PIC. 

11 Por exemplo áreas de expertise Compliance, Market Integrity, KYC, Segurança Financeira e Ética 

Profissional. 

12 Por exemplo, Compliance Advisory, Chief operating office, Recursos Humanos e programas regulatórios do 

Grupo. 
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3. A relação com o cliente 

3.1. Conhecer o cliente e corresponder os produtos e serviços aos requisitos do 

cliente 

3.1.1. Recolha e correspondência de informações 

Durante a relação de negócios, deve ser recolhida informação útil sobre os clientes pelas 

Business Lines com os seguintes propósitos: 

 Identificar os produtos e serviços mais vantajosos que correspondam às 

necessidades e situação do cliente, e que possam ser oferecidos; 

 Verificar se o cliente é capaz de compreender e assumir as suas obrigações e todos 

os riscos associados. 

Estas informações variam em função da atividade e Território e podem ser obrigatórias ou 

não de acordo com as normas aplicáveis. Por exemplo, as informações podem referir-se 

aos objetivos, experiências, conhecimento, habilitações técnicas, tolerância ao risco do 

cliente, etc. 

Mesmo que não seja obrigatório de acordo com as normas aplicáveis, as Business Lines e 

Entidades devem definir a informação que é necessária para assegurar que os produtos e 

serviços vão de encontro às necessidades dos clientes. Entende-se, contudo, que a 

informação recolhida deve cumprir com o princípio da proporcionalidade, ou seja, o 

número e tipo de informação solicitada não deve ser excessiva, mas deve ser pertinente 

de acordo com a finalidade para a qual se encontra a ser recolhida, nomeadamente para 

assegurar que o produto ou serviço oferecido encontra-se de acordo com as necessidades 

do cliente. 

A informação deve ser atualizada pelas Business Lines sempre que exista algum evento 

com impacto na situação do cliente e/ ou em linha com as frequências predefinidas. 

A consistência da informação obtida deve ser sujeita a um nível razoável de verificação. A 

recolha e processamento das informações devem ser realizados em conformidade com o 

seguinte: 

 As políticas e procedimentos aplicáveis do Grupo13; 

 Normas aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais e sigilo bancário, quando 

aplicável à atividade. 

Esta informação é complementar àquela que é recolhida para os fins: 

13 Consultar política geral de proteção de dados pessoais do Grupo BNP Paribas (CG0167).  
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 De segurança financeira, razões fiscais e fins de responsabilidade social e 

ambiental, de acordo com o Domínios das políticas KYC14; 

 Da sensibilidade em relação à informação privilegiada (domínio do Market 

Integrity). 

3.1.2. Em caso de ausência de natureza pertinente 

Se um cliente pretender subscrever um produto ou serviço que não parece ser o mais 

adequado às suas necessidades, ou quando o cliente não envia informações suficientes 

para que o seu pedido seja corretamente avaliado, e se for permitido pelas normas 

aplicáveis, o cliente deve ser formalmente alertado, explicando as razões pelas quais o 

produto ou serviço pode não ser o mais adequado para si e detalhando os riscos para os 

quais ele estaria exposto na subscrição do produto ou serviço. 

Se mesmo assim, o cliente pretender subscrever o produto ou serviço, apesar de ter sido 

alertado, e se a conclusão da transação possa provavelmente afetar negativamente a 

relação de negócio ou a reputação do Grupo, o produto ou serviço não deve ser fornecido 

ao cliente, mesmo que seja permitido pelas normas aplicáveis. 

Deve ser sempre realizado um alerta ao cliente antes que o produto ou serviço seja 

fornecido ao mesmo. 

3.2. Informação entregue ao cliente 

As informações produzidas e fornecidas pelas Business Lines e Entidades aos clientes 

devem ser claras, precisas e não enganosas sobre os produtos e serviços para assegurar 

que os clientes têm acesso a todos os elementos necessários para uma tomada de decisão. 

Isto aplica-se a todos os tipos de formato, incluindo o formato digital. 

Se for solicitado nas normas aplicáveis e/ ou noutros procedimentos, devem ser também 

facultadas ao cliente atualizações ou informações especificas após o produto ou serviço ter 

sido fornecido, ou até mesmo após o término da relação de negócio. 

14 Consultar Política KYC (CPL0252). 
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Em conformidade com as normas aplicáveis, o principal propósito desta informação é o de 

assegurar ao cliente: 

 O conhecimento da natureza e objetivo do produto ou serviço oferecido e como 

este vai de encontro às necessidades do cliente; 

 Avaliar corretamente e inequivocamente todos os tipos de risco a que estão 

expostos (risco de crédito, risco de mercado, risco de taxa de câmbio, etc.). 

Qualquer informação que não apresente os benefícios e desvantagens de um 

produto ou serviço de forma equilibrada é considerada enganosa; 

 Compreender os custos (fees, comissões, etc.) do produto ou serviço com um nível 

de detalhe adequado. 

3.3. Gestão e tratamento de reclamações 

Cada Entidade deve ter um sistema efetivo para a gestão e tratamento das reclamações 

dos clientes em conformidade com as normas aplicáveis. 

O termo reclamação denota uma declaração de insatisfação por parte de um cliente 
identificado. Os pedidos de informação, opiniões, esclarecimentos, ou serviços (por 
exemplo, notificações) não são reclamações. Uma reclamação pode ser realizada por 
escrito através de vários meios (carta, e-mail, livro de reclamações, redes sociais e fóruns, 
etc.) ou oralmente (nesse caso, deve ser realizada a sua formalização num documento 
rastreável para que possa ser processado da mesma forma que uma reclamação por 
escrito). 

O tratamento das reclamações é da responsabilidade do Business, Território e Entidade. 

As funções são envolvidas quando é necessário um nível de expertise, nomeadamente 

quando é identificado um risco pela Business Line ou quando uma instrução específica é 

dada por uma função para o tratamento de um tipo específico de reclamação. 

O Compliance deve: 

 Assegurar que o processo para tratamento das reclamações se encontra em 

conformidade com as normas aplicáveis e procedimentos internos e que o mesmo 

é efetivo; 

 Avaliar que os problemas levantados pelas reclamações são objeto de ações 

corretivas e que são posteriormente monitorizadas; 

 Incorporar os riscos associados às questões no seu programa de controlos; 
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 Realizar relatórios regulatórios quando solicitados pelas autoridades, quando essa 

atividade se enquadra no seu campo de responsabilidade. 

3.3.1. Notificação ao cliente e acesso ao sistema de tratamento de reclamações 

As Business Lines, Territórios e Entidades devem providenciar aos seus clientes a seguinte 

informação de forma clara, numa linguagem compreensível e sem custos associados: 

 O processo de apresentação de uma reclamação e, se for o caso, como aceder a 

cada fase do processo de reclamação, incluindo a informação dos contactos 

(morada, número de telefone sem tarifas, etc.) da pessoa responsável pelo 

processo de reclamação e do mediador designado (se existir); 

 Os prazos para confirmação da receção e tratamento das reclamações com as 

quais se comprometeram; 

 A existência de cartas de mediação ou protocolos incluindo os seus detalhes de 

referência, quando aplicável; 

Esta informação deve ter acesso fácil e rápido para todos os clientes, principalmente nas 

áreas de atendimento dos clientes (áreas de receção) e no website. 

As Business Lines, Territórios e Entidades que recorrerem a intermediários devem tomar 

medidas razoáveis para assegurar que a informação dada aos clientes pelos intermediários 

cumprem com as mesmas obrigações que o Banco. 

3.3.2. Organização do tratamento das reclamações  

As Business Lines, Territórios e Entidades devem: 

 Ter recursos e procedimentos para identificar as reclamações e definir os circuitos 

de tratamento das reclamações. Estes procedimentos devem ser comunicados a 

todos os colaboradores envolvidos no processo de reclamações; 

 Facultar ações de formação aos colaboradores que têm contacto com os clientes 

ou que tratem dos seus pedidos, de modo a que consigam identificar de forma 

clara as reclamações rececionadas e explorar o circuito de tratamento das 

reclamações de forma adequada. 
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Na organização do tratamento das reclamações, as Business Lines, Territórios e Entidades 

devem: 

 Assegurar que o cliente pode apresentar a sua reclamação no seu contacto 

habitual e, no caso de uma resposta insatisfatória, possa apresentar a sua 

reclamação para tratamento a um departamento independente dos 

departamentos operacionais, sempre que isto seja viável face à dimensão e 

estrutura da Business Line, Território ou Entidade; 

 Quando existem múltiplos circuitos de tratamento das reclamações, definir de 

forma clara: 

o À luz do tema da reclamação, os departamentos competentes15 nos quais o 

cliente poderá apresentar a sua reclamação, ou um ponto único de entrada 

responsável pela transmissão da reclamação ao interlocutor correto e pelo 

acompanhamento da resposta ao cliente; 

o O processo de encaminhamento das reclamações enviadas incorretamente 

a um interlocutor sem competências entre diferentes colaboradores e 

departamentos. 

 Na ausência de normas que imponham períodos mais curtos, permitir o 

cumprimento dos prazos comunicados aos clientes no tratamento das 

reclamações: 

o No prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data de receção da 

reclamação, emitir a confirmação da receção, a não ser que a resposta seja 

encaminhada ao cliente dentro deste prazo; 

o Entre a data de receção da reclamação e data de envio da respetiva 

resposta deve existir no máximo um intervalo de 2 meses, exceto em 

circunstâncias especiais e que têm de estar devidamente justificadas e 

formalizadas. 

 Quando aplicável, indicar de forma clara o encaminhamento de toda e qualquer 

correspondência ao(s) mediador(es) destinada ao seu cuidado; 

 Estabelecer o processo para o registo imediato das reclamações rececionadas 

pelos colaboradores e para o acompanhamento do tratamento das reclamações; 

 Definir como as reclamações devem ser classificadas, quer por tipo, quer por 

natureza do tratamento; 

 Definir o nível de qualificação exigido aos colaboradores responsáveis pelo 

tratamento das reclamações, o qual deve incluir um bom conhecimento dos 

15 Ou, quando aplicável, no caso de terceiros que atuam em nosso nome, por exemplo outsourcing. 
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produtos, serviços, contratos, sistemas e procedimentos da Business Line, Território 

ou Entidade; 

 Estabelecer os princípios que abrangem as responsabilidades e delegações, 

nomeadamente o nível de competência dos colaboradores. 

As Business Lines, Territórios e Entidades devem responder aos pedidos de informação 

dos clientes sobre o processo de tratamento das reclamações. No intervalo de tempo que 

medeia a data de confirmação da receção da reclamação e a data da resposta, o cliente 

deve ser informado em intervalos de tempo apropriados sobre o ponto de situação do 

tratamento da sua reclamação, sem nunca deixar o cliente sem qualquer informação. O 

cliente deve ser adicionalmente advertido no caso de existir alguma circunstância 

especial que não permita à Business Line, Território ou Entidade cumprir com os prazos 

estipulados. 

Os procedimentos internos podem impor prazos de tratamento mais curtos do que os 

indicados nesta política ou nas normas aplicáveis. Em qualquer caso, os prazos impostos 

por lei ou regulamentares são prazos máximos e devem ser adaptados de acordo com a 

atividade do negócio realizado e ao tipo de reclamação. 

No caso de se rejeitar uma reclamação, na totalidade ou em parte, as Business Lines, 

Territórios e Entidades devem especificar na resposta a remeter ao cliente as vias de 

recurso que o mesmo dispõe, nomeadamente a existência e contactos do mediador (se 

for caso). 

Como o acesso ao sistema de reclamações é gratuito, não pode ser cobrado ao cliente 

nenhuma tarifa pelo tratamento de uma reclamação. 

3.3.3. Acompanhamento e controlo do tratamento das reclamações e ações 

corretivas 

As Business Lines, os Territórios e as Entidades devem: 

 Implementar um sistema de monitorização às reclamações (através de uma análise 

quantitativa e qualitativa das causa e evoluções) num contexto de uma abordagem 

de melhoria contínua no que concerne aos processos e práticas existentes para 

prevenir a recorrência de reclamações já identificadas; 
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 Identificar falhas e/ ou problemas (processos, produtos, serviços, canais de 

distribuição, etc.) que se encontram na origem das reclamações com o intuito 

de definir planos de ações corretivas; 

 Transmitir relatórios qualitativos e quantitativos de dados à Gestão e à função 

Compliance da Entidade, das Business Lines, do Território, do Perímetro 

Operacional e da Região. 
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4. Ciclo de vida dos produtos e serviços  

4.1. Comités de validação 

As Business Lines, os Territórios e as Entidades têm de implementar os processos e 

sistemas necessários para assegurar que as regras de conduta PIC e as normas aplicáveis 

às suas atividades se encontram em conformidade durante as várias etapas do ciclo de 

vida dos produtos e serviços, quer sejam ou não comercializados por entidades do Grupo. 

A conformidade das regras de conduta PIC e das normas aplicáveis devem ser verificados 

em comités dedicados ao processo de validação de produtos e serviços16 (TAC, NAC, PAC, 

PAON, etc., de acordo com as práticas das Business Lines), nomeadamente para assegurar 

o valor acrescentado do produto ou serviço ao mercado alvo. 

A conformidade deve ser verificada de modo regular, de acordo com a frequência e as 

modalidades definidas pelo comité de validação. Os eventos que afetam os produtos ou 

serviços devem ser também revistos sem atrasos indevidos. 

As normas aplicáveis podem impor obrigações adicionais que devem ser incorporadas nos 

procedimentos da entidade, como por exemplo, a aprovação da documentação dos 

produtos pelas autoridades de supervisão. 

4.1.1. Definição do mercado alvo e dos canais de distribuição  

Os comités devem validar o seguinte: 

 A tipologia dos clientes a que se destina o bem ou serviço encontra-se definido e 

é consistente com o tipo de bem ou serviço; 

 Os canais de distribuição são consistentes com as caraterísticas da tipologia de 

clientes definida. 

4.1.2. Formação sobre os produtos e serviços e documentação de marketing 

Os comités devem validar o seguinte: 

 Os colaboradores recebem formação para garantir que adquirem conhecimentos 

adequados sobre os produtos ou serviços que vão ser comercializados; 

16 Consultar procedimento Group validation system (CG0046) e - Processo de Decisão Compliance na  

sequência de um pedido do Business (CCC0023EN). 
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 Os documentos informativos e publicitários são claros, compreensíveis e não 

enganosos, tanto na forma como na substância, independentemente do seu 

formato (incluindo o formato digital). 

4.1.3. Definição de preço transparente e justo  

Os comités devem validar o seguinte: 

 O preço do produto ou serviço se encontra em conformidade com as obrigações de 

transparência, ou seja, que corresponde ao serviço prestado ao cliente e que não é 

desproporcional aos benefícios que o cliente pode razoavelmente esperar do 

produto ou serviço; 

 O preço do produto/ serviço deve ser justificado em qualquer momento, tendo 

em consideração o valor acrescentado para o cliente, o custo do risco, os custos de 

produção e de gestão. 

4.1.4. Identificação e prevenção de conflitos de interesse 

Os comités devem assegurar, de modo razoável, que os seguintes elementos (verificar as 

políticas e procedimentos associados17) foram identificados, geridos e divulgados de 

acordo com as normas aplicáveis: 

 Objetivos das vendas e/ ou a formação facultada aos colaboradores que realizam 

as vendas não incentivam a oferta de um produto ou serviço em detrimento de 

outro produto que se adeqúe melhor às necessidades do cliente; 

 A estrutura do produto ou serviço e/ ou a sua remuneração não incentiva 

ninguém a vendê-lo para promover os interesses de um colaborador ou de uma 

Entidade, em detrimento dos interesses do cliente; 

 Os benefícios e/ ou pagamentos (incentivos) recebidos de um terceiro envolvido 

na venda do produto ou serviço são justificáveis; 

17 Consultar Política do Grupo sobre conflitos de interesse (CG0057) - Política do Grupo sobre os conflitos de 
interesse que envolvem colaboradores (CG0099) - Política do Grupo sobre práticas remuneratórias 
susceptíveis de criar conflitos de interesse (CG0217) - Princípios e política de remunerações para 
colaboradores cujas atividades profissionais têm impacto significativo no perfil de risco da empresa 
(RHG0051), Quadro geral para o processo de CRP (RHG0039).  
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 Entre a tipologia de clientes a que o produto ou serviço se destina não existe 

qualquer vantagem em oferecer o produto ou serviço a alguns clientes em 

detrimento de outros (ausência de discriminação). 

4.2. Produtores e distribuidores externos 

4.2.1. Distribuição por entidades do Grupo de um produto ou serviço externo 

Se a Entidade não criou o serviço ou produto que pretende distribuir (incluindo quando o 

mesmo foi produzido por outra Entidade do Grupo), a Entidade deve: 

 Assegurar que a validação formal em conformidade com as regras de conduta PIC e 

normas aplicáveis foi realizada antes da sua comercialização; 

 Realizar a sua própria validação e revisão do produto ou serviço (em conformidade 

com o ponto 4.1 acima); 

 Assegurar que a sua relação com o prestador do produto ou serviço se encontra 

formalizada num acordo antes da sua comercialização, de acordo com as normas e 

procedimentos aplicáveis. 

4.2.2. Distribuição por terceiro de um produto ou serviço de uma Entidade do 

Grupo 

Quando o produto ou serviço é comercializado por um terceiro ou é incluído dentro de um 

produto ou serviço criado por um terceiro18 (incluindo quando o terceiro é uma Entidade 

do Grupo), a Entidade deve proceder da seguinte forma: 

 Rececionar do terceiro evidência de que tem um sistema de Compliance capaz de 

cumprir com todas as regras de conduta PIC; 

 Aprovar o distribuidor e/ ou fornecedor, no nível de validação adequado; 

 Realizar as medidas adequadas para assegurar a receção regular de informação 

associada a qualquer insatisfação dos clientes finais sobre os produtos ou serviços, 

particularmente as associadas a reclamações ou processos judiciais, com o intuito 

de implementar ações corretivas necessárias sem atrasos indevidos; 

18 O acordo consiste num documento escrito que descreve as relações entre as partes e pode ter vários 
formatos, como por exemplo um contrato formal ou até mesmo um memorando de entendimento, uma 
folha de termos, uma carta assinada, etc., vinculativo de acordo com as leis relevantes aplicáveis.  
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 Assegurar que a relação com o fornecedor do produto ou serviço se encontra 

formalizado num acordo antes da sua comercialização, de acordo com as normas 

e procedimentos aplicáveis19. 

19 Por exemplo, serviços de custódia, calculation agent, hedge provider, performance provider, índice BNP 

Paribas. 
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5. Formação dos colaboradores 

 5.1. Dispositivo de formação PIC 

A Comunidade PIC realiza ações de formação sobre as regras organizacionais PIC e sobre as 

regras de conduta PIC. 

As formações providenciadas pelas Business lines, Territórios e Entidades aos seus 

colaboradores tem de incluir as regras de conduta PIC, adaptadas às suas atividades, 

aplicáveis às normas e às funções desempenhadas pelos seus colaboradores durante a 

relação de negócio com os clientes e/ ou no clico de vida do produto. 

A natureza e o conteúdo de tais formações devem ser definidas e atualizadas, tendo em 

consideração: 

 A criação de novos produtos e serviços; 

 A implementação de novas normas; 

 As expectativas dos reguladores, conforme definido nos seus planos de ação anuais 

ou através das suas declarações públicas; 

 Recomendações emitidas pelos reguladores e/ ou auditores após a realização de 

controlos/ auditorias; 

 Sanções impostas pelos reguladores ou por tribunais com respeito a certas práticas 

que são comuns no mercado; 

 O aparecimento de reclamações e notificações que podem obrigar a uma mudança 

das práticas. 

 5.2. Público-alvo 

Os colaboradores que devem realizar a formação PIC são os seguintes: 

 Todos os que tem contacto com clientes, nomeadamente os responsáveis pelo 

marketing, pelas operações e pelo tratamento das reclamações, e os 

colaboradores cujas atividades requere um contacto escrito ou oral com os 

clientes, independentemente do canal de distribuição utilizado (atendimento 

presencial, à distância, etc.). 

 Os colaboradores do Compliance que tratam dos temas PIC. 

Existem outras categorias de colaboradores a quem é recomendada a formação PIC: 

 Dentro das Business Lines: 

o Os colaboradores que trabalham na estruturação e produção de novos 

produtos; 
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o Os colaboradores do Marketing; 

o Os colaboradores do middle e back office. 

 Dentro das funções: 

o Recursos Humanos, para os assuntos associados ao recrutamento, 

competências/ certificação dos colaboradores, problemas relacionados 

com a estrutura das remunerações variáveis; 

o Risco, particularmente para prevenir o risco de sobre-endividamento dos 

clientes ou para as práticas de recuperação de crédito; 

o Comunicação, para verificar se a publicidade e outras comunicações com o 

público se encontram em conformidade; 

o IT, para que os colaboradores desta função tenham consciência da 

importância que os reguladores colocam na qualidade das ferramentas IT 

fornecidas para assegurar que as transações se encontram em 

conformidade com as regras de conduta PIC. 
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6. Controlos e relatórios  

Os controlos incluem20: 

 Controlos de 12 nível (primeiro nível de defesa ou “1LoD”), definidos pelas 

Business Lines, Territórios e Entidades em linha com as suas atividades e 

realizados por eles; 

 Controlos de 22 nível, realizados pelo Compliance ou outras funções 

independentes, os quais podem envolver controlos a priori a serem realizados 

dentro do processo de tomada de decisão ou dentro de um processo operacional 

(como por exemplo o Comité TAC e NAC), e um controlo independente a testar o 

1LoD (controlo de amostra e / ou de qualidade); 

 Controlos de 32 nível realizados pela Inspeção-geral (função Auditoria Interna do 

Grupo BNP Paribas). 

Os relatórios das Business Lines, Territórios e Entidades devem ser apresentados à Gestão 

no decurso dos comités referidos no ponto 2.3.2, abordando o seguinte: 

 A realização dos controlos de 12 nível, os seus resultados e o acompanhamento dos 

planos de ação associados; 

 A qualidade das vendas; 

 As reclamações e monitorização dos planos de ação; 

 A monitorização dos pareceres PIC emitidos durante os comités de validação dos 

produtos e serviços (incluindo na revisão de produtos e serviços); 

 O resultado dos controlos realizados pelos reguladores e/ ou pela Inspeção-geral e 

a monitorização das potenciais recomendações. 

O sistema de controlo interno do Domínio PIC integra o sistema definido pelo Compliance, 

nomeadamente: 

 Avaliação do risco, de acordo com a Group risk assessment methodology (GRAM); 

 Plano de controlos, através do plano de controlos genérico, Proteção do Interesse 

dos Clientes (CG0227); 

 Relatórios de indicadores21; 

 Relatórios para o CCIRC (Risks and Compliance Internal Control Committee). 

20 Consultar BNP Paribas Group Internal control Charter (DG0020).  

21 À data da emissão desta política, apenas o número de reclamações foi incluído como indicador especifico.  
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7. Rastreabilidade 

Os sistemas implementados pelas Business Lines, Territórios e Entidades devem assegurar, 

dentro da razoabilidade, que todas as decisões, recomendações, obrigações, formações e 

pareceres sobre as regras de conduta PIC são rastreáveis, de modo que estas práticas 

possam ser demonstradas como estando em conformidade em caso de litígio ou de 

auditoria. 

As Business Lines, Território, e Entidades devem ainda guardar as comunicações com os 

clientes (produtos e serviços oferecidos, avisos, provas de pedidos de informação, gravação 

de chamadas, etc.) e as suas informações, demonstrando o cumprimento das políticas22 e 

normas aplicáveis, nomeadamente as que se encontram associadas com a proteção de 

dados pessoais. Tais políticas e normas podem impor regras especiais de rastreabilidade 

dependendo do Território ou do produto ou serviço em questão. 



 

 

 

22 Consultar Know your cliente – Global Policy (CPL0252). 
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Anexo I – Q & A 

1. Âmbito de aplicação – Organização 

1.1. A quem se aplica a Política de Proteção dos Interesses dos Clientes? Aplica-se 

apenas a serviços de investimento? 

A política aplica-se a todo o Grupo e, portanto, a todas as Entidades (business units), 

independentemente da Business Line, Território, Divisão, etc., e independentemente do 

produto ou serviço oferecido (meios de pagamento, crédito, produto de investimento, 

seguro, etc.). 

Referências: 2.1 Âmbito de aplicação 

1.2. Como deve ser transposta a política? 

A transposição da política não é obrigatória, ou seja, cada Business Line, Território e 

Entidade não é obrigada a ter a sua própria política ou procedimento dedicados à proteção 

de interesses dos clientes (“PIC”). 

A política define as regras fundamentais de conduta e organização que as Business Line, 

Territórios e Entidades devem implementar. 

Tendo em conta a natureza altamente díspar das questões PIC (cada regra de conduta é 

aplicada de uma forma adaptada à atividade e ao país de acordo com as diferentes 

legislações, sistema jurídico e posições e sanções adoptadas pelo regulador) e a grande 

variedade de estruturas organizacionais locais, é papel de cada Business Line e Entidade 

definir precisamente como essas regras se aplicam no seu próprio caso. 

Também deve ser observado que certos detalhes da implementação dessas regras de 

conduta podem ser estabelecidos nas políticas e procedimentos de outros Domínios de 

Compliance (como conflitos de interesse, intermediários, validação de novos produtos, 

etc.). 

A aplicação das regras de conduta PIC pode assumir a forma de procedimentos, instruções 

ou práticas associados a produtos ou serviços individuais, de acordo com o que é 

determinado como sendo a forma mais eficaz de incorporar e implementar as questões PIC 

no dia-a-dia das atividades de desenvolvimento, venda e pós-venda associadas a 

1/22 



 

 

 

 

novos produtos ou serviços. Também pode ser decidido definir certas regras comuns para 

as Business Lines e outras apenas para as Entidades. 

A integração das regras de conduta nos procedimentos, práticas, instruções, etc. 

associadas ao desenvolvimento, venda e gestão de produtos e serviços (ao invés de 

integradas nos procedimentos das Funções) pode oferecer a vantagem de incluir a 

Proteção dos Interesses dos Clientes diretamente na atividade de vendas e combinar 

formação PIC com formação de vendas. 

1.3. Se já existirem procedimentos PIC e de reclamações, devem ser combinados num 

único procedimento? 

Não, existe a responsabilidade de determinar a estrutura processual mais adequada à luz 

da atividade específica, normas locais aplicáveis a essa atividade e à Organização (por 

exemplo, os regulamentos locais podem exigir que haja um procedimento específico para 

processar reclamações). 

1.4. A estrutura organizacional deve ser modificada de forma a estar conforme as 

provisões estabelecidas na política? 

A sua estrutura organizacional deve permitir de forma significativa o cumprimento dos 

pontos definidos em 2.3.1 (regras organizacionais PIC), 2.3.2 (O papel da gestão nas 

Business Lines, Territórios e Entidades) e 3.3 (Gestão e tratamento de reclamações). 

Se for o caso, não é necessário modificar a estrutura organizacional. 

Referências: 2.3.1 Regras organizacionais do PIC - 2.3.2 O papel da gestão nas Business 

Lines, Territórios e Entidades - 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

1.5. Está estabelecido no ponto 2.3.2. que “Os processos de gestão dentro das 

Business Lines, Territórios e Entidades devem incluir a monitorização PIC 

através dos comités de governance existentes ou de comités especializados 

para o efeito”. Que gestores devem ser envolvidos, em que comités e com 

que frequência? 
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A seção 2.3.2 estabelece 6 pontos que a gestão deve seguir. Os gestores envolvidos são os 

decisores para essas questões e os responsáveis pela sua implementação. 

Se os comités em que esses gestores participam já existirem, o acompanhamento do 

cumprimento das regras PIC poderá ser incorporado a tais comités. Se estes ainda não 

existem, deve ser criado um comité especial. 

Há liberdade para estabelecer a frequência das reuniões, desde que seja permitido um 

acompanhamento eficaz do gestor e que haja pelo menos uma reunião do comité a cada 

ano. O número e o conteúdo dessas reuniões ajudam a demonstrar ao regulador que a 

gestão está comprometida com as questões de PIC. 

Estas reuniões estão cobertas pelo PIC 1 PSF (ponto de supervisão fundamental) dentro do 

Plano de Controlo Genérico do PIC (CG0227). 

Referências: 2.3.2 O papel da gestão nas Business Lines, Territórios e Entidades 

1.6. Como deve ser fornecido feedback ao Domínio PIC? 

O feedback é realizado de acordo com os princípios hierárquicos e funcionais usuais. 

Na seção 2.3.3 da política são abordadas circunstâncias específicas para assuntos que, de 

acordo com os PICROs e Correspondentes PIC, podem ter um impacto multifuncional em 

múltiplos Business, Territórios ou Entidades, e/ ou aqueles que são de natureza 

significativa. 

O feedback sobre o assunto deve então ser fornecido via PIC-UP, uma ferramenta dedicada 

à comunidade PIC que é acessível através da página PIC Domain Echonet. Na mesma página 

estão disponíveis instruções sobre como usar a ferramenta. 

O objetivo é permitir que as informações sejam compartilhadas entre os vários perímetros 

e regiões, e também oferecer assistência em termos de expertise. Esses objetivos são 

diferentes daqueles do processo de tomada de decisão, que são designados para 

estruturar como o Compliance responde às solicitações da Business Line. 

Acesso: http://b2e.group.echonet/pid87247-lid1/PIC.html#picup 

Manual: http://mediab2e.group.echonet/file/34/0/2617340.pdf 

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 
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1.7. O que é um PICRO e Correspondente PIC? 

A PICRO (PIC Responsible Officer) é uma oferta de compliance que é 100% dedicada a 

questões de PIC. Um Correspondente PIC é um responsável pelo Compliance que lida com 

questões de PIC juntamente com outros domínios (e, portanto, não se dedica ao PIC em 

tempo integral). Estes têm responsabilidades semelhantes em relação ao tratamento de 

questões de PIC. 

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 

1.8. Dentro de uma única equipa, podem existir múltiplos PICRO’s geridos por 

outro PICRO? 

Sim, uma equipa pode ter vários PICRO’s geridos por outro PICRO.  

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 

1.9. O Correspondente PIC pode ser o Compliance Officer da Entidade? 

Sim, desde que ele/ ela seja responsável pelo compliance no sentido mais amplo e, 

portanto, por diferentes áreas de expertise. 

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 

1.10. Qual é a estrutura organizacional do Domínio PIC? 

Cf. Organograms no PIC Domain Echonet 

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 

1.11. Como são divididas as responsabilidades entre as Business Lines e 

Compliance? 

A repartição de responsabilidades é definida no Compliance Function Charter (DG0018). 
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Referências: 2.3 Disposições a colocar em prática pelos Business Lines, Territórios, 

Entidades e Funções 

1.12. Como é que o Domínio PIC presta apoio às Business Lines? 

Em primeiro lugar, as Business Lines devem entrar em contato com PICRO’s locais e 

Correspondentes PIC cuja especialidade está mais relacionada com os problemas 

enfrentados pelos colaboradores operacionais. Conforme e quando necessário, os PICRO’s 

e Correspondentes PIC podem encaminhar questões multifuncionais e/ ou significativas 

para o Head of PIC para os respectivos perímetros operacionais e regiões, bem como para a 

equipa central do Domínio PIC, por via do sistema PIC-UP (consultar PIC Domain Echonet 

para aceder o sistema e manual do utilizar: http://b2e.group.echonet/pid87247-

lid1/PIC.html#picup)  

A equipa central também organiza: 

 Workshops dedicados à implementação do PIC Set-Up (construção do mapa de 

risco PIC e implantação de sistemas para cumprimento das obrigações PIC). 

 Ferramentas de suporte dedicadas para as Business Lines: PIC Inside e Revisões 

Temáticas (http://mediab2e.group.echonet/file/30/7/2681307.pdf); 

 Seminários de especialistas em PIC, realizados principalmente para os PICRO’s e 

Correspondentes PIC, cujos objetivos são (excertos das diretrizes validadas com o 

Compliance HR. Visitar a página PIC na Compliance University para obter mais 

detalhes): 

o Apresentar as principais responsabilidades e o papel dos colaboradores do 

Domínio PIC; 

o Melhorar a experiência dos funcionários em questões de PIC (regras de 

conduta a cumprir, declarações de risco associadas, mapeamento de riscos, 

etc.); 

o Promover a implementação local de uma estrutura organizacional que 

esteja em conformidade com os princípios estabelecidos nas políticas PIC e 

que seja apropriada ao quadro jurídico específico; 

o Integrar o pessoal dentro da PIC Experts Community para promover o 

enriquecimento cruzado e compartilhar as melhores práticas dentro do 

domínio; 
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o Promover a adoção de questões de PIC por parte dos responsáveis de 

Compliance locais, essencial para a implementação de uma estrutura 

organizacional bottom-up, baseada em normas e práticas locais de PIC. 

Referências: 2.3.3 O papel da função Compliance 

1.13. A secção 2.3.5. refere-se às políticas e procedimentos de Domínios transversais 

e Funções de Compliance ou de outras Funções que incorporam provisões PIC. 

Quais? 

Em termos de políticas e procedimentos de Nível 2, consultar as regras organizacionais que 

se aplicam ao Domínio PIC. 

Estas questões ou regras devem ser aplicadas pelas Business Lines, Territórios e Entidades 

(a menos que seja obtida uma isenção), seja diretamente ou por meio de transposição. 

6/22 



 

 

 

 
2. Âmbito das normas 

2.1. No caso de atividades transfronteiriças, que normas devem ser aplicadas a 

produtos e serviços? As do BNP Paribas ou as do Território de distribuição? 

Este ponto é particularmente importante e deve ser tratado caso a caso com o 

departamento Jurídico. No entanto, a tendência é aplicar as regras do local onde o serviço 

é realizado, ou seja, a localização do cliente. 

Em termos de PIC, deve ser dada especial atenção à garantia de que o cliente tem 

consciência do quadro legal que lhes é aplicável e, consequentemente, dos seus direitos e 

obrigações. A aplicação de um enquadramento legal diferente da do cliente pode, 

portanto, requerer apoio adicional. 

Referências: 2.3.1 Regras organizacionais PIC 

2.2. O que é um perfil? Há um perfil predeterminado? A recolha de informação aplica-

se a todas as atividades e categorias de clientes (indivíduos, pessoas coletivas, 

instituições)? 

O objetivo é sinalizar que um produto ou serviço só pode ser oferecido após serem 

recolhidas informações sobre o cliente PIC por forma a verificar se o produto ou serviço é 

de facto adequado às necessidades do cliente. 

Isto aplica-se a todos os clientes para todos os tipos de produtos ou serviços. 

Tais informações podem variar de acordo com a atividade ou país e podem ser de natureza 

obrigatória sob as normas aplicáveis. O Grupo BNP Paribas decidiu verificar a adequação 

dos produtos e serviços face às necessidades do cliente, mesmo que não exista uma 

obrigação específica ao abrigo das normas aplicáveis. Consequentemente, na ausência de 

tal obrigação, e se esta não contradizer as leis e regulamentos aplicáveis, as Business Lines 

e Entidades devem, em todos os casos, definir as informações do cliente PIC necessárias 

para realizar a verificação. 

Em todas as circunstâncias, a recolha de informação deve respeitar o princípio da 

proporcionalidade: a quantidade e o tipo de informação solicitada não deve ser excessiva, 

mas sim pertinente em termos do objetivo para o qual está a ser recolhida, ou seja, devem 

garantir que o produto ou serviço atende a necessidade expressa. 
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Venda 
 

Aviso ao cliente 
 

 

 

 

 

Recusa Venda 
 

Consequentemente, para certas atividades, serão suficientes apenas algumas linhas de um 

relatório ou um comité de aceitação, embora possam ser necessários vários documentos e/ 

ou dados para outra atividade. Estes elementos também podem variar de acordo com o 

tipo de cliente ou o produto e os serviços oferecidos. 

Referências: 3.1 Conhecer o cliente e corresponder produtos e serviços aos requisitos do 

cliente 

2.3. Se um produto ou serviço for inadequado vis-à-vis às necessidades dos clientes, 

é possível recusar vendê-lo ao cliente? 

Isto é desejável, mas a recusa só pode ocorrer se for legalmente permitida.  

Uma árvore de decisão pode ter o seguinte formato: 

Recolha de informação 

 
Informação adequada que permita 

estabelecer se o produto ou serviço 
atende ou não às necessidades do 

cliente 

Informação inadequada, ou que sugira  
que o produto ou serviço não atende  

às necessidades do cliente 

 

 
O cliente pretende comprar o 

produto na mesma 

 
 

Ausência de risco comercial ou 
reputacional 

A recusa da venda não é  
permitida por lei 

 

Referências: 3.1 Conhecer o cliente e corresponder os produtos e serviços aos requisitos 

do cliente 
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3. Reclamações 

3.1. Qual é a separação entre as responsabilidades entre o Business e as Funções 

quando são processadas reclamações? É possível o Business ou uma Função 

que não o Compliance ser responsável pelo reporte à gestão (incluindo o 

Board of directors) e às autoridades? 

O processamento de reclamações é, em primeira instância, da responsabilidade do 

Business, que deve emitir os relatórios necessários à gestão. 

As Funções envolvem-se caso seja necessária uma expertise específica, nomeadamente no 

caso de um risco ser identificado pelo Business ou de um pedido específico das Funções 

relativamente ao processamento de certos tipos de reclamação. 

Além do seu papel como expert, o Compliance verifica: 

 Se existe um processo para lidar com reclamações, em conformidade com as 

normas e procedimentos internos aplicáveis; 

 Se o sistema de tratamento das mesmas é eficaz; e 

 Se inclui a determinação e o acompanhamento de qualquer ação corretiva 

necessária. 

Certos regulamentos locais podem exigir que uma Função, e não o Business, seja 

responsável pelo tratamento de reclamações, mas essa é a exceção e não a regra. 

A seção sobre reclamações foi modificada para tornar o processo mais claro.  

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.2. O detalhe do tratamento das reclamações é planeado ou é responsabilidade da 

Business Line/ Território determinar o processo, em linha com as 

circunstâncias locais e a atividade? Quais são os papéis dos vários 

participantes na cadeia de tratamento de reclamações (parte responsável pelo 

tratamento de reclamações, PICRO/ PIC Correspondent, Legal, etc.)? 

A política define os principais princípios a serem implementados pelas Business Lines, 

Territórios e Entidades. Posteriormente é sua responsabilidade determinar os detalhes 
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práticos para garantir que eles sejam cumpridos à luz das normas locais aplicáveis e da 

natureza especifica da atividade. 

Se as normas locais não especificarem quaisquer requisitos relativos ao tratamento de 

reclamações, os principios estabelecidos na politica serão aplicados, com quaisquer 

adições incluidas pela Business Lines, Território e/ ou Entidade. 

A estrutura organizacional deve garantir que as reclamações sejam processadas de forma 

rápida, eficaz e rastreável. Também deve garantir que as respostas aos clientes são 

consistentes e não criam nenhuma forma de discriminação. 

Para este fim, todas as partes devem ser capazes do seguinte: 

 Reconhecer uma reclamação; 

 Rastrear reclamações imediatamente; 

 Classificar e lidar diretamente com a reclamação se ela estiver dentro de sua área 

de especialidade ou souber para onde encaminhar a reclamação para classificação 

e processamento. 

A classificação e análise de reclamações são vitais para poder detetar o surgimento de 

quaisquer questões genéricas e implementar ações corretivas dentro de um contexto de 

melhoria continua. 

Cada Business Line, Território e Entidade deve, portanto, definir as responsabilidades de 

todas as partes envolvidas no tratamento de reclamações, sendo ponto assente que o 

tratamento continua a ser a principal responsabilidade do Business. As Funções envolvem-

se caso seja necessária especialização especifica, nomeadamente no caso de um risco ser 

identificado pelo Business ou de um pedido especifico das Funções relativamente ao 

tratamento de certos tipos de reclamação. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.3. Que reclamações devem ser escaladas à gestão? Como é definida “gestão” neste 

contexto? 

A gestão deve ser informada sobre todas as reclamações - apresentadas de forma 

adequada - para obter uma visão qualitativa e quantitativa. Essas informações devem 

permitir à gestão: 
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 Ficar em posição de avaliar os riscos e qualquer disfuncionalidade; e 

 Validar a ação corretiva a ser implementada. 

A gestão específica em questão é: 

 O decisor em relação às questões relacionadas com a estrutura organizacional e 

com a implementação do sistema de avaliação da qualidade de vendas, o sistema 

de gestão da insatisfação do cliente e o sistema de tratamento de reclamações, 

incluindo qualquer mediação; 

 A parte ou órgão que valida a ação corretiva. 

Referências: 2.3.2 O papel da gestão nas Business Lines, Territórios e Entidades - 3.3 

Gestão e tratamento de reclamações 

3.4. Como devem ser consideradas as reclamações quando está envolvido um 

produto distribuído por um terceiro ou quando o BNP Paribas fornece um 

produto ou serviço a um terceiro que o incorpora no seu próprio produto ou 

serviço? 

De acordo com a nova política do Grupo sobre intermediários (CG0083), as relações com o 

distribuidor ou produtor terceirizado devem permitir que qualquer insatisfação com 

produtos ou serviços entre os clientes finais seja regularmente notificada, especialmente 

no contexto de reclamações ou processos judiciais, para ser capaz de implementar ações 

corretivas sem atrasos indevidos. 

Para este fim, os regulamentos locais podem impor requisitos específicos em relação ao 

processamento de reclamações. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.5. A definição de reclamação estabelecida nesta política aplica-se e prevalece 

quando as regulações locais não requerem o follow-up de uma reclamação 

submetida oralmente? 

Onde os regulamentos locais não impuserem quaisquer regras específicas, as disposições 

da política devem ser cumpridas, complementadas por quaisquer procedimentos dentro do 

Território e/ ou Business Lines. 
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Por outro lado, os regulamentos locais devem ser aplicados se forem mais restritivos que a 

política. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.6. Não foi encontrada nenhuma referência a uma confirmação enviada ao cliente a 

notificá-lo de que a reclamação foi registada e está a ser tratada. Isto significa 

que não é requerido? 

A política foi modificada para especificar que esse processo deve ser aplicado, a menos que 

seja possível responder diretamente à reclamação: 

 O cliente deve ser informado de que sua queixa foi registada e está a ser tratada; 

 O cliente deve ser informado, a intervalos apropriados, do progresso alcançado no 

tratamento da reclamação, para assegurar que esteja ciente de que sua solicitação 

está sendo tratada. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.7. Deve “sem atraso indevido” ser interpretado como um período máximo de 10 

dias úteis para confirmar a receção e 2 meses para dar uma resposta, a menos 

que haja circunstâncias atenuantes? 

O tratamento deve ser suficientemente eficaz de garantir que os tempos de resposta não 

excedem as normas aplicáveis. 

Na ausência de qualquer obrigação legal, o período máximo de 10 dias úteis para confirmar 

a receção e 2 meses para dar uma resposta deve ser respeitado, a menos que haja 

circunstâncias atenuantes. Este esclarecimento foi adicionado à política. 

Os procedimentos internos podem impor períodos de processamento mais curtos do que 

aqueles exigidos pelas normas locais ou pela política. 

Independentemente das circunstâncias, os prazos legais e os estabelecidos na política são 

períodos máximos e devem ser adaptados de acordo com a atividade comercial e o tipo de 

reclamação. 
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Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.8. Quando um cliente submete uma reclamação oralmente, deve-lhe ser requerida 

uma confirmação por escrito ou “simples” documentação interna é adequada 

para propósitos de rastreabilidade da insatisfação? 

A rastreabilidade da reclamação oral é necessária se não for possível fornecer uma 

resposta imediata à satisfação do cliente. Em tais casos, a documentação interna pode ser 

suficiente. O processo para lidar com a reclamação oral é subsequentemente o mesmo que 

o aplicado a uma reclamação por escrito. 

A insatisfação expressa oralmente, que for coberta por uma resposta imediata à satisfação 

do cliente, não precisa ser registada. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 

3.9. É possível adicionar uma definição de reclamações PIC? 

A política aplica-se ao processamento de todas as reclamações, independentemente do 

tipo. Por esse motivo, não há descrição detalhada dos diferentes tipos de reclamação. 

A gestão deve, portanto, garantir que está informada sobre as reclamações como um todo. 

Da mesma forma, a análise de reclamações pela Compliance diz respeito a todos os tipos 

de reclamação. É claro que as reclamações podem ser categorizadas para fins de análise e 

gestão efetivas. 

Para todos os efeitos práticos, uma reclamação PIC é uma manifestação de insatisfação 

resultante da não conformidade com uma ou mais proposições de risco PIC. 

Referências: 3.3 Gestão e tratamento de reclamações 
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4. Validação do produto 

4.1. Quem é responsável pela validação? O que deve ser validado? 

O procedimento CG0046 (mecanismo de validação do Grupo) define os princípios para 

validar transações e novas atividades por meio de comités dedicados (comummente 

conhecidos como TAC, NAC, PAC, PAON, etc., dependendo da terminologia individual 

dentro do Grupo). 

De acordo com esse mecanismo, as Funções de Risco, Compliance, Finanças, Assuntos 

Jurídicos e Fiscais são membros estatutários desses comités. Qualquer outra função ou 

departamento também deve estar envolvido, caso sua especialidade seja necessária para 

fins de validação. 

Os membros do Comité devem possuir os conhecimentos necessários para poderem emitir 

opiniões válidas, com sua independência sendo garantida pela participação numa Função 

integrada. 

Para o domínio PIC, isso significa os correspondentes PICRO e PIC. 

Além de seu papel como especialista em comités de TAC/ NAC, o Compliance deve garantir 

que esse mecanismo esteja implementado. 

Referências: 4 O ciclo de vida dos produtos e serviços 

4.2. Quem é responsável por validar a documentação do marketing? A validação da 

documentação deve ser coberta por um procedimento? 

A documentação de marketing deve ser validada pelas Funções e aqueles com a 

competência e experiência necessárias. Isso pode envolver, principalmente, Marketing e 

Jurídico. 

A função Compliance deve garantir que os mecanismos de validação proporcionam 

satisfatoriamente a conformidade com os procedimentos e regulamentos de acordo com o 

procedimento CG0046 (mecanismo de validação do Grupo). 

Referências: 4.1.2 Formação sobre os produtos e serviços e documentação de marketing 
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4.3. Certos elementos PIC que requerem validação são desnecessários: não estão 

relacionados com a atividade 

A política estabelece as quatro regras de conduta aplicáveis em todo o Grupo. Para cada 

uma dessas regras, detalha os elementos que podem exigir validação. 

Se uma Business Line ou Entidade por natureza não estiver preocupada com nenhum 

desses elementos, não precisam de ser cobertas em nenhuma das reuniões do comité de 

validação. 

Referências: 4 O ciclo de vida de produtos e serviços 

4.4. O Compliance não é informado sobre o preçário. É apenas informado que foi 

notificado ao cliente e que está claro e não é enganoso. Como pode isto ser 

validado? Quem o deve fazer? 

Os níveis de preços são de responsabilidade do Business. 

A justificação dos preços e transparência devem ser validados pelo comité de validação 

(TAC, NAC, etc.). 

Referências: 4.1.3 Definição de preço transparente e justo 

4.5. Quando uma entidade produz e distribui um produto como pode ser assegurada 

a validação independente? O Compliance officer é responsável por validar 

ambos os aspetos? 

Quando uma única entidade produz e distribui um produto, o mesmo Compliance officer 

pode atuar em questões de PIC. Na prática, tal cenário requer apenas uma reunião TAC/ 

NAC. 

Referências: 4 Ciclo de vida dos produtos e serviços 

4.6. E quanto aos conflitos de interesse entre produtor e distribuidor quando são 

duas Business Lines do Grupo? 
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De acordo com o procedimento Mecanismo de validação do Grupo CG0046 (TAC, comités 

NAC, etc.), onde várias Business Lines estão envolvidas numa única transação ou atividade, 

a decisão deve ser tomada conjuntamente pelos representantes das entidades 

operacionais envolvidas como copresidentes do Comité. 

Referências: 4 Ciclo de vida dos produtos e serviços 
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5. Formação 

5.1. Que formação do Domínio PIC está disponível? 

Ao nível do Grupo, uma atualização da formação de consciencialização do PIC está prevista 

para o terceiro trimestre de 2017. Uma formação sobre MiFID 2 também será publicada no 

terceiro trimestre de 2017. 

A equipa central do Domínio PIC também organiza: 

 Seminários de especialistas em PIC, realizados principalmente para os PICRO’s e 

Correspondentes PIC, cujos objetivos são (excertos das diretrizes validadas com o 

Compliance HR, visitar a página PIC na Compliance University para obter mais 

detalhes): 

o Apresentar as principais responsabilidades e o papel do pessoal do Domínio 

PIC; 

o Aprimorar a experiência dos funcionários em questões de PIC (regras de 

conduta a serem cumpridas, declarações de risco associadas, mapeamento 

de riscos, etc.); 

o Promover a implementação local de uma estrutura organizacional em 

conformidade com os princípios estabelecidos nas políticas PIC e 

apropriada ao quadro jurídico específico; 

o Integrar o pessoal dentro da Comunidade de Experts PIC para promover o 

enriquecimento cruzado e compartilhar as melhores práticas dentro do 

Domínio; 

o Promover a adoção de questões de PIC por parte dos Compliance Officers 

locais, o que é essencial para a implementação de uma estrutura 

organizacional bottom-up, baseada em normas e práticas locais de PIC. 

 Workshops dedicados à cobertura da implementação do PIC SET-UP (organização 

do Domínio para abordar as questões de PIC). 

A formação de produtos é de responsabilidade das Business Lines e Entidades. 

Referências: 5 Formação dos colaboradores 

5.2. Quais são os requisitos mínimos da formação para cada população-alvo? Há 

obrigações? Qual é a frequência da formação? 
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Não há regras no nível do Grupo, pois as obrigações de formação ligam-se aos requisitos 

dos reguladores locais e podem, portanto, variar. 

Cada Território e Entidade deve portanto definir seu próprio plano de formação de 

colaboradores. O plano deve ser baseado na atividade dos colaboradores (descrição do 

trabalho) e no que é necessário para que eles possam realizar sua atividade em 

conformidade com as regras aplicáveis. 

Referências: 5 Formação dos colaboradores 

5.3. A formação da população-alvo é muito ampla 

A lista é deliberadamente abrangente ao nível do Grupo, a fim de cobrir as populações-alvo 

dos diferentes reguladores. 

Mas não é obrigatório: deve ser adaptado a nível local, à luz das obrigações impostas pelas 

normas aplicáveis e pelos riscos identificados. 

Referências: 5 Formação dos colaboradores 
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6. Controlos 

6.1. Quais são as respetivas responsabilidades das Business Lines e Compliance 

vis-à-vis os controlos PIC? 

Assim que produzido o mapa de riscos, é estabelecido um plano de controlo específico 

para as Business Lines/ Entidade para gerir os riscos identificados. Para esse fim, o plano de 

controlo genérico PIC define as linhas gerais de controlos que devem ser executados e que, 

por sua vez, devem ser detalhados nos planos de controlo locais. 

Os controlos devem/ podem incluir: 

 Nível 1 de controlos permanentes realizados pela equipa operacional durante o 

curso de suas atividades quotidianas. Tais controlos incluem: 

o Autocontrolo por parte de todo os colaboradores operacionais nas 

transações e atividades pelas quais são responsáveis; 

o Uma segunda verificação realizada por outro departamento (mas que não 

se qualifica como controlo de Nível 2 se o departamento não for uma 

Função independente); 

o Controlo hierárquico. 

 Controlos permanentes de nível 2 executados por uma função independente, que 

podem incluir: 

o Controlos prévios dentro do contexto de uma decisão a ser tomada ou de 

um processo operacional (por exemplo, o processo de validação do TAC/ 

NAC); 

o Controlos executados exclusivamente por uma Função independente, 

nomeadamente devido à sensibilidade da informação (por exemplo, o 

controlo de transações pessoais pelo Domínio da ética profissional); 

o Controlo dos controlos de Nível 1 (por exemplo, implementação do plano 

de controlo genérico PIC). 

Além disso, um controlo de terceiro nível de é realizado periodicamente pela Inspeção-

geral (controlos periódicos). 

Referências: 6 Controlos e relatórios 

6.2. A quem e como se deve delegar o controlo de Nível 2? Como pode o  

Compliance delegar um controlo de Nível 2 pelo qual é responsável? 
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Um controlo de Nível 2 pode ser delegado desde que os princípios de independência e 

competência sejam respeitados. Tal delegação pode ser atribuída, nomeadamente, aos 

Recursos Humanos, a fim de manter a confidencialidade dos dados (como, por exemplo, o 

controlo da remuneração). 

No entanto, o controlo é realizado sob a responsabilidade do Compliance, que deve 

garantir que o controlo seja efetivo, que seja realizado de acordo com os procedimentos e 

seja devidamente acompanhado (definição e implementação de qualquer ação corretiva). 

Referências: 6 Controlos e relatórios 

 6.3. Irá ser disponibilizado o mapa do risco pela equipa central de Domínio PIC? 

A equipa central do Domínio PIC definiu os princípios para o desenvolvimento do mapa de 

risco PIC genérico que atende às quatro regras de conduta, também conhecidas como “risk 

statements”. 

Cada Entidade e Business Line deve desenvolver o seu próprio mapa de não-

conformidades PIC ao qual as suas atividades estão expostas vis-à-vis a risk statements e 

as normas que se aplicam às suas atividades. Este exercício é fundamental e indispensável 

para a implementação de qualquer plano de ação coerente. 

A equipa central fornece um guia e assistência para a construção do mapa de risco. 

Referências: 6 Controlos e relatórios 

 6.4. O Plano de Controlo Genérico irá ser atualizado à luz na nova política? À luz 

do MiFID 2? Quando? 

O Plano de Controlo Genérico do PIC será atualizado para alinhá-lo à nova política. 

O objetivo não é modificar fundamentalmente os controlos atuais para capitalizar os 

sistemas existentes. 

Para as Entidades em causa, deve também incluir pontos de controlo genéricos específicos 

do MiFID 2, que devem ser adaptados a nível local. Esse aspecto será abordado no Comité 

de Compliance Operacional do MIFID 2 (OCC). 
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Referências: 6 Controlos e relatórios 

6.5. Devem ser adicionados pontos de controlo adicionais? 

O Plano de Controlo Genérico é desenhado para cobrir amplas categorias de controlos 

associados a riscos comuns de todo o Grupo e, portanto, é de natureza geral, assim como 

a política. Todos os controlos devem ser cobertos por um ponto de supervisão 

fundamental. 

No entanto, se se considerar que um ponto de controlo não está coberto por uma dessas 

categorias e deve ser adicionado, a equipa central do Domínio PIC deve ser informada. 

Referências: 6 Controlos e relatórios 

6.6. O que é CCIRC? 

É o comité de controlo interno de riscos de Compliance. Criado a pedido do conselho de 

administração do banco, este comité é composto por membros independentes e reporta 

ao board (cf. Carta de Compliance - DG0018). 

Examina os principais impulsos da política de risco do Grupo, medindo os níveis de risco e 

rentabilidade das transações submetidas sob os regulamentos aplicáveis, cobrindo também 

questões específicas associadas a questões e métodos. 

O comité também examina qualquer questão relacionada à política de Compliance, 

especialmente nas áreas de risco de reputação e ética profissional. 

Através dos relatórios apresentados duas vezes por ano ao CCIRC pelas Funções envolvidas, 

a equipa central do Domínio PIC fornece informações sobre questões de PIC para o período 

que terminou: grandes eventos e principais transações, áreas de risco multifuncional, 

projetos e ações corretivas. 

Cf. Carta de Compliance: DG0018  

Referências: 6 Controlos e relatórios 
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