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Preâmbulo 

 

Nos termos do nº1 do Artigo 77.º-B do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o Banco 

Credibom, S.A. (doravante designado por Credibom), adota o presente Código de Conduta (adiante designado por 

“Código”), no qual constam os princípios e normas de conduta que consolidam os padrões de referência aplicáveis 

no exercício da sua atividade. 

 

Os valores éticos prosseguidos no Credibom assentam em pilares de profissionalismo, confiança, lealdade e rigor em 

compromisso com os mais altos padrões de honestidade, transparência e integridade, nas suas relações com 

Clientes, Parceiros e Colaboradores. 

 

A implementação do presente Código e a sua divulgação, visa divulgar os princípios pelos quais todos os 

colaboradores devem pautar as suas atividades, mitigando a prática de atos em nome ou por conta do Credibom, que 

não correspondam ao respeito por estes princípios, com reflexos negativos na reputação e imagem do Credibom. 

 

A observância do presente Código não impede, contudo, a aplicação simultânea das regras de conduta específicas 

para áreas funcionais específicas do Credibom, bem como a demais legislação aplicável. 

 

 

Título I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

 

O Código de Conduta estabelece o conjunto das regras de natureza ética e deontológica a observar pelos membros 

dos Órgãos Sociais do Credibom e por todos os seus colaboradores, no desempenho das funções profissionais, que 

em cada momento, lhe estejam confiadas. 

 

 

Artigo 2.º 

(Âmbito) 

 

1. O Código do Credibom é aplicável a todos os seus colaboradores. 

2. Para efeitos do presente Código, são colaboradores do Credibom todos os membros dos órgãos sociais, 

nomeadamente de Administração e de Fiscalização, os trabalhadores, os mandatários com vínculo efetivo, e 

outras pessoas que prestem serviços a título permanente no Credibom, consubstanciado através de um contrato.  
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Artigo 3.º 

 (Natureza das Regras) 

 

1. O presente Código é parte integrante do sistema de normas internas do Credibom, e visa assegurar o 

cumprimento rigoroso dos princípios éticos e deontológicos do Credibom, em consonância com o cumprimento 

das normas internas e as disposições legais e regulamentares já em vigor. 

2. A sujeição, pelos colaboradores do Credibom, ao Código, não os exonera do dever de conhecimento e respeito 

das disposições legais, regulamentares e internas específicas a eles aplicáveis em função das atividades e áreas 

funcionais que efetivamente exercem. 

3. Os colaboradores com responsabilidades de gestão e chefia devem proporcionar ao pessoal na sua dependência 

o conhecimento, informação e formação necessários ao efeito pretendido no número dois do presente artigo. 

 

Título II 

Ética e Deontologia Profissional 

 

Capítulo I 

Princípios de Atuação 

 

Artigo 4.º 

(Princípios Gerais) 

 

Toda a atuação do Credibom, e dos seus trabalhadores baseia-se nos valores fundamentais em vigor e difundidos 

pelo Grupo Crédit Agricole S.A., através do Carta de Ética do Grupo Crédit Agricole S.A. 

 

Artigo 5.º 

(Proteção da Vida Privada) 

 

O Credibom garante a proteção e confidencialidade dos dados, assegurando a proteção da vida privada em todos os 

serviços prestados. 

 

Artigo 6.º 

(Segurança e bem-estar) 

 

O Credibom assegura o cumprimento das normas aplicáveis em matérias de Segurança, Saúde e Higiene no local de 

trabalho. 
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Artigo 7.º 

(Principio da não discriminação e Assédio) 

 

1. A discriminação com base no sexo, na orientação sexual, na raça, idade, na filiação partidária ou sindical e nas 

convicções politicas ou ideológicas, bem como o assédio de qualquer tipo, são totalmente proibidos. 

2. Caso qualquer pessoa sujeita ao presente Código, se sinta, em alguma situação, vítima de discriminação ou 

assédio, ou se testemunhar este tipo de comportamentos, deverá comunicar de forma escrita e fundamentada ao 

superior hierárquico e ao responsável pela Direção de Recursos Humanos. 

 

Artigo 8.º 

(Responsabilidade Social e Ambiental) 

 

1. O Credibom assume a sua responsabilidade social na Comunidade em Geral, na qual desenvolve a sua atividade, 

contribuindo para o seu progresso e bem-estar. 

2. O Credibom assume uma política que contribui para um desenvolvimento sustentável, através da adoção das 

melhores práticas ambientais de preservação do Ambiente.  

 

 

Artigo 9.º 

(Cumprimento de Obrigações Legais, Regulamentares e de Conduta) 

 

1. O Credibom pauta a sua atividade por um integral e rigoroso cumprimento da lei, abstendo-se de praticar ou sugerir 

a Clientes ou a terceiros a adoção de qualquer operação ou negócio que viole ou possa violar o disposto na lei ou 

nas demais normas que regem a sua atividade. 

2. As práticas comerciais do Credibom cumprem não só a legislação e regulamentação aplicáveis, como também as 

regras de ética e conduta por si adotadas, consubstanciadas neste Código e em outros Códigos de Conduta a que 

o Credibom adira. 

3. De forma a verificar permanentemente o cumprimento das obrigações legais, regulamentares e de conduta, o 

Credibom assegura a existência de adequados sistemas internos de controlo eficiente e eficaz de todas as suas 

áreas de negócio. 

 

Artigo 10.º 

(Informação e Publicidade) 

 

1. Toda a informação a prestar pelo Credibom aos Clientes, às autoridades e ao público em geral, assim como a 

publicidade que efetue, devem conformar-se com os princípios clareza, veracidade e oportunidade, bem como 

pelo cumprimento das disposições legalmente aplicáveis, nomeadamente da defesa da concorrência. 
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2. Os colaboradores abster-se-ão de transmitir, por iniciativa própria ou a pedido, qualquer informação ou notícia 

sobre o Credibom ou sobre terceiros aos meios de comunicação, remetendo-se em todos os casos para a área 

responsável pela comunicação institucional da Instituição. 

3. Os colaboradores só podem prestar declarações públicas, conceder entrevistas, designadamente a órgãos de 

comunicação social, ou intervir em qualquer outro tipo de manifestações da mesma natureza que possam envolver 

o Credibom e a revelação de factos ou elementos respeitantes à Instituição, desde que tenham obtido prévia 

autorização da Comissão Executiva. 

4. Se a autorização prévia for concedida, o colaborador que proceda a contacto com qualquer órgão de comunicação 

social deverá usar da máxima discrição e seriedade quanto a questões relacionadas com o Credibom. 

5. A violação do preceituado no número anterior acarreta sanções disciplinares e criminais devidamente 

enquadradas no quadro legal em vigor. 

 

 

Capítulo II 

Normas de Conduta  

 

Artigo 11.º 

(Normas Gerais) 

 

1. No desempenho das respetivas atividades e/ou funções, a atuação dos colaboradores do Credibom deve pautar-

-se por níveis máximos de profissionalismo, repercutindo-se estes numa conduta profissional correta, imparcial, 

honesta, leal e discreta, em conformidade com os princípios de responsabilidade social corporativa e tendo em 

vista o cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares em vigor.  

2. Os colaboradores do Credibom devem pautar a sua conduta profissional com o mais elevado grau de zelo e 

eficiência, com a assunção dos respetivos deveres e responsabilidades, promovendo a confiança junto dos 

clientes e potenciais clientes, com o respeito consciencioso dos interesses que lhes estão confiados. 

3. Os colaboradores do Credibom devem dedicar o seu melhor esforço ao cumprimento das atividades e/ou funções 

que lhes estão confiadas, procurando, de forma contínua, aperfeiçoar, atualizar os seus conhecimentos, tendo 

em vista a manutenção ou melhoria das suas capacidades profissionais. 

4. Os colaboradores devem executar ou promover todas as medidas necessárias ao seu alcance para a defesa 

intransigente dos interesses do Credibom, dos seus clientes e da regularidade de funcionamento, transparência 

e credibilidade do mercado financeiro, nomeadamente zelando pelo bom nome e boa imagem da Instituição junto 

do público. 

 

Subcapítulo I 

Deveres Conduta Interna 
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Artigo 12.º 

(Deveres Gerais de Conduta Interna) 

 

São deveres fundamentais de conduta interna: 

 

a) Observar as normas internas e as práticas administrativas em vigor no Credibom; 

b) Comunicar de imediato à sua hierarquia qualquer conflito de interesses ou de deveres em que incorram ou 

de que tenham conhecimento; 

c) Pôr imediatamente termo a qualquer conduta ilícita praticada por colaboradores diretamente sujeitos à sua 

fiscalização ou direção e no exercício das suas funções; 

d) Conservar e manter em perfeita organização todos os elementos e documentos relacionados com a atividade 

profissional, bem como utilizar de forma criteriosa os bens que lhes estão facultados, evitando o desperdício; 

e) Não utilizar, direta ou indiretamente, quaisquer bens da Instituição em proveito pessoal ou de terceiros; 

f) Garantir, no exercício da sua atividade, a minimização dos riscos da atividade da empresa. 

 

 

Artigo 13.º 

(Dever de Lealdade) 

 

É dever fundamental dos colaboradores do Credibom o respeito pelas regras internas, assumindo um comportamento 

de lealdade para com o Credibom, salvaguardando a sua credibilidade, prestigio e boa imagem. 

 

 

Artigo 14.º 

(Sigilo Profissional) 

 

1. É dever fundamental dos colaboradores do Credibom o respeito estrito pelo dever de sigilo profissional sobre 

todas as operações efetuadas e serviços prestados aos clientes no âmbito da sua atividade profissional, bem 

como sobre factos ou informações, relativos aos mesmos clientes, ao Credibom ou a terceiros, cujo conhecimento 

lhes advenha do exercício das suas atividades. 

2. Os colaboradores deverão prestar às autoridades de supervisão e fiscalização toda a colaboração necessária 

que for solicitada e exigível, nos termos da lei. 

3. O dever de sigilo dos membros dos órgãos sociais e dos colaboradores do Credibom mantém-se após a cessação 

das suas funções, 

4. Sem prejuízo das sanções disciplinares advenientes, a violação do dever de sigilo profissional é punível nos 

termos do Código Penal. 
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Artigo 15.º 

(Ofertas, Comissões ou Facilidades Financeiras) 

 

1. Fica proibida ao colaborador a aceitação de quaisquer tipos de pagamentos ou comissões por operações 

efetuadas pelo Credibom, assim como, obter doutra forma qualquer proveito da posição assumida na operação 

em benefício próprio. 

2. Nenhum colaborador pode aceitar ofertas, convites, favores ou qualquer outro tipo de compensação relacionada 

com a sua atividade profissional no Credibom, proveniente de clientes, fornecedores, intermediários, contrapartes 

ou qualquer terceiro. Não se incluem na referida limitação: 

a. Os objetos de propaganda de baixo valor; 

b. Os convites normais que não excedam os limites considerados razoáveis na prática social; 

c. As atenções ocasionais por causas concretas e excecionais (como prendas de Natal ou de casamento), 

sempre que não sejam em dinheiro e estejam dentro de limites módicos e razoáveis. 

3. Qualquer convite, oferta ou atenção que, pela sua frequência, características ou circunstâncias possa ser 

interpretado por um observador médio e objetivo como feito com a intenção de afetar a imparcialidade ou 

independência, deverá ser dado a conhecer ao Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico. Ainda que não se 

verifiquem essas circunstâncias, qualquer convite ou oferta proveniente do mesmo cliente, ou entidade, cujo valor 

acumulado, computado durante um ano de calendário, seja superior a 150 euros, deverá ser previamente 

autorizado pelo responsável hierárquico e dado conhecimento ao Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico, que 

deverá manter arquivadas todas as referidas aprovações. 

4. Nenhum colaborador poderá, por si ou por interposta pessoa, obter dinheiro por empréstimo ou receber qualquer 

outro tipo de facilidade financeira de clientes, fornecedores, intermediários, contrapartes ou qualquer terceiro, 

salvo o que possa resultar de relações familiares. 

5. É igualmente vedado solicitar, receber ou aceitar, de um outro colaborador da instituição, independentemente da 

sua posição hierárquica, quaisquer benefícios, recompensas, remunerações ou dádivas, que excedam o valor 

meramente simbólico, e que estejam relacionados com a prossecução da atividade profissional desempenhada 

pelo colaborador ou superior hierárquico. 

6. No final do ano, os funcionários do Credibom podem oferecer presentes, em nome do Credibom, a 

clientes/fornecedores/parceiros com quem tenham um contato regular. O(s) presente(s) devem ser escolhidos 

entre uma lista predefinida pelo Credibom, cujo montante máximo de cada artigo não pode ultrapassar os 150 

euros. 

 

 

 

Artigo 16.º 

(Relação com outros colaboradores) 

 

No âmbito do relacionamento diário com demais colaboradores, e independentemente do seu nível hierárquico, o 

colaborador deve adotar uma postura profissional, séria, competente, leal, íntegra, transparente, cordial, acessível e 
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disponível, com preocupação pelos deveres fundamentais de conduta, contribuindo para a criação e manutenção de 

um bom clima de trabalho. 

 

 

 

Artigo 17.º 

(Comunicação de Irregularidades) 

 

1. Os colaboradores do Credibom devem comunicar quaisquer práticas que detetem ou que tenham conhecimento, 

bem como fundadas suspeitas, de forma a prevenir ou impedir irregularidades que possam provocar danos 

financeiros ou de imagem para o Credibom. 

2. A comunicação referida no número anterior deve ser efetuada por escrito ao Gabinete de Compliance e Apoio 

Jurídico/Direção de Recursos Humanos ou respetiva hierarquia, e conter todos os elementos e informações de 

que o colaborador disponha e que julgue necessários para a avaliação da irregularidade. O colaborador pode 

ainda solicitar tratamento confidencial à origem da comunicação. 

3. O destinatário da comunicação anteriormente referida deve apreciar a situação descrita e determinar as ações 

que, perante cada caso concreto, entenda por convenientes para pôr fim ao cometimento da irregularidade. 

4. Os colaboradores podem ainda reportar situações de desconformidade relativas a controlos internos nas áreas 

financeira, de contabilidade, bancária e anticorrupção através da “Linha de Reporte”, que funciona por meio de 

telefone com o nº 800 800 128 ou pela página da internet https://credibom.alertline.eu/gcs/welcome . 

 

Artigo 18.º 

(Regime de Exclusividade) 

 

1. Dado o elevado grau de responsabilidade e exigência das funções individuais, bem como o rigor e transparência 

das decisões subjacentes aos negócios, a prestação de trabalho deverá, por regra, ser exercida em regime de 

exclusividade. 

2. Todas as situações de acumulação de funções com as exercidas no Credibom, ou o exercício direto ou por 

interposta pessoa, de atividades remuneradas externas à Instituição, devem ser comunicadas ao Gabinete de 

Compliance e Apoio Jurídico/Direção de Recursos Humanos que levará, para decisão, à Comissão Executiva, a 

qual poderá reconhecer a não incompatibilidade destas últimas funções ou atividades, nomeadamente de 

natureza e horário. 

3. A comunicação referida no número anterior deve ocorrer antes de ter início o exercício da atividade em questão, 

ficando a respetiva declaração arquivada no processo individual respetivo. 

4. Para as situações referenciadas à data de entrada em vigor do presente Código é exigida a respetiva 

comunicação para apreciação e discussão da Comissão Executiva.  

5. A incompatibilidade decidida pela Comissão Executiva importará, para o colaborador em causa, a tomada de 

decisão entre a continuação ou o termo do vínculo profissional ao Credibom. 
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6. Se não existir incompatibilidade, o colaborador do Credibom no exercício de atividades remuneradas externas à 

Instituição, deve pautar a sua conduta pela maior reserva e discrição possíveis, de modo a não se associar o 

nome da Instituição àquele cargo. 

7. O colaborador do Credibom que esteja autorizado a exercer qualquer atividade remunerada externa à Instituição, 

não pode exercer essas atividades durante o horário de trabalho, nem utilizar qualquer 

equipamento/meio/instrumento de trabalho ou as instalações do Credibom para tal efeito. 

 

Artigo 19.º 

(Atividades Políticas ou Associativas) 

 

1. Os colaboradores do Credibom que, no uso dos seus direitos e liberdades, integrem, pertençam ou colaborem 

com partidos políticos ou com outro tipo de entidades, instituições ou associações com fins públicos ou outros, 

fora do âmbito do Credibom, deverão atuar sempre de forma a que fique claro o carácter estritamente pessoal da 

sua conduta e se evite qualquer associação à Instituição, ou conflito de interesses. 

2. Previamente à aceitação de qualquer cargo público, os colaboradores deverão dar conhecimento de tal facto ao 

Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico/Direção de Recursos Humanos, que levará, para decisão, à Comissão 

Executiva com a finalidade de se poder determinar se existem incompatibilidades ou restrições. 

3. A comunicação referida no número anterior deve ocorrer antes de ter inicio o exercício do cargo em questão, 

ficando a respetiva declaração arquivada no processo individual respetivo. 

4. A incompatibilidade decidida pela Comissão Executiva importará, para o colaborador em causa, a tomada de 

decisão entre a continuação ou o termo do vínculo profissional ao Credibom. 

5. Se não existir incompatibilidade e o colaborador do Credibom exercer o cargo para o qual é mandatado, a sua 

conduta deve pautar-se pela maior reserva e discrição possíveis, de modo a não se associar o nome da Instituição 

àquele cargo. 

6. O colaborador do Credibom que esteja autorizado a exercer o cargo não pode exercer as atividades subjacentes 

ao referido cargo durante o horário de trabalho, nem utilizar o equipamento/meio/instrumento de trabalho ou as 

instalações do Credibom para tal efeito. 

 

 

Subcapítulo II 

Deveres para com o Mercado 

 

Artigo 20.º 

(Práticas de Mercado) 

 

1. Nas relações com todos os intervenientes no mercado, os Colaboradores do Credibom devem observar os 

ditames da boa fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e transparência. 
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2. Devem ainda comportar-se com a maior probidade comercial, abstendo-se de participar em operações ou de 

praticar outros atos suscetíveis de pôr em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a 

credibilidade do mercado financeiro. 

 

 

Artigo 21.º 

(Fraude Fiscal, Branqueamento de Capitais, Terrorismo, Sanções Económicas Internacionais e Corrupção) 

 

1. O Credibom e os destinatários do presente Código atuarão no sentido de fazer respeitar as normas legais, 

regulamentares e internas aplicáveis à prevenção de fraudes, nomeadamente fiscais, branqueamento de capitais, 

financiamento do terrorismo, as sanções económicas internacionais e Corrupção, implementando mecanismos 

eficientes e adotando uma postura atenta à adequação dos dados fornecidos pelos clientes.  

2. Devem os colaboradores do Credibom informar os respetivos superiores hierárquicos e a Comissão Executiva 

sobre as operações realizadas, ou que venham a realizar, que, pela sua natureza, montante ou característica, 

possam indiciar a utilização de valores provenientes de atividades ilícitas. 

3. Serão examinadas, com especial atenção, as operações que pela sua natureza, complexidade, volume ou 

carácter invulgar, relativamente à atividade do cliente em causa, se revelem suscetíveis de integrar um dos tipos 

legais, supra mencionados, que consubstanciem, na legislação portuguesa, crime. 

4. O Credibom não executará quaisquer operações que fundadamente suspeite estarem relacionadas com a prática 

dos crimes previstos no número um deste artigo. 

5. O Credibom deve informar as entidades oficiais competentes, logo que se verifiquem suspeitas ou fundamentos 

de quaisquer práticas de um dos crimes previstos no número 1 do presente artigo.,  

6. O Credibom deve, em geral, prestar a colaboração que lhe for solicitada e exigível pelas autoridades judiciárias, 

nos termos da lei. 

7. O Credibom deve dispor de processos adequados de controlo interno e de comunicação que conduzam ao 

cumprimento das obrigações legais relativas à prevenção de fraudes. 

8. Será proporcionada aos colaboradores do Credibom a formação adequada ao reconhecimento de operações que 

possam estar relacionadas com a prática dos crimes previstos no número 1 do presente artigo. 

9. Qualifica-se como corrupção a prática de qualquer ato - incluindo qualquer pedido, oferta, aceitação ou 

oferecimento que de modo direto ou indireto vise subornar, obter ou tentar obter qualquer vantagem indevida 

através de prática profissional indevida - que vise a obtenção de vantagem de determinada posição ou cargo 

profissional próprio ou da posição ou cargo profissional de terceiro.  

a) Será havido como um ato de corrupção passiva a receção de vantagem indevida 

independentemente do estatuto de quem obtém a referida vantagem; 

b) Será havido como um ato de corrupção ativa a oferta de vantagem indevida independentemente do 

estatuto de quem oferece a referida vantagem;   

c) A ocorrência de qualquer ato de corrupção envolvendo colaboradores do Credibom ou terceiros 

atuando em nome do Credibom será havido como um caso de corrupção interna; 
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d) A ocorrência de qualquer ato de corrupção envolvendo apenas terceiros não pertencentes ao Grupo 

CACF será qualificado como corrupção externa, independentemente de tal ato ser praticado por 

terceiro integrado no sector público ou privado.   

10. É assim proibida qualquer prática de corrupção, em qualquer das suas formas (ativa, passiva, externa ou interna) 

quer através de atos e omissões, quer por via da criação e manutenção de situações de favor ou irregulares. É 

igualmente interdito realizar em nome do Credibom qualquer contribuição monetária ou outra como tentativa de 

aliciamento ou de influência.    

 

 

Subcapítulo III 

Deveres para com os clientes 

 

Artigo 22.º 

(Dever de Urbanidade) 

 

No tratamento com os clientes, os colaboradores do Credibom devem proceder com a maior correção e urbanidade, 

assumindo uma conduta profissional recta e diligente, proporcionando aos clientes um atendimento adequado. 

 

 

 

Artigo 23.º 

(Igualdade de Tratamento) 

 

Os colaboradores do Credibom devem assegurar igualdade de tratamento a todos os clientes e demais entidades 

com vínculo profissional à empresa, em todas as situações em que não se preveja motivos legais ou contratuais para 

proceder de forma distinta. 

 

 

Artigo 24.º 

(Dever de não discriminação) 

 

1. Os colaboradores do Credibom não podem praticar qualquer tipo de discriminação, nomeadamente, com base na 

raça, sexo, idade, incapacidade física, preferência sexual, opiniões políticas, ideias filosóficas ou convicções 

religiosas. 

2. Os colaboradores do Credibom devem, igualmente, demonstrar sensibilidade e respeito e abster-se de qualquer 

comportamento tido como ofensivo por outra Pessoa, devendo demonstrar o máximo de respeito pelos clientes. 
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Artigo 25.º 

(Prevalência dos Interesses dos Clientes) 

 

1. No desenvolvimento das respetivas atividades, os colaboradores do Credibom deverão garantir a absoluta 

prioridade dos interesses dos clientes da Instituição sobre os interesses de qualquer uma das pessoas previstas 

no artigo 2º, do presente Código. 

2. No trato com clientes, potenciais clientes ou demais público em geral, os colaboradores do Credibom devem 

comportar-se de forma neutra, diligente, correta, conscienciosa, cortês, acessível e disponível.  

3. Os colaboradores do Credibom devem assumir junto dos clientes um princípio mutualista, onde estabelecem 

relações que combinam reciprocidade e lealdade no respeito pela palavra assumida. 

4. Os colaboradores do Credibom deverão garantir aos clientes uma resposta rigorosa, oportuna e completa às 

solicitações apresentadas. 

 

 

Artigo 26.º 

(Informações aos Clientes) 

 

1. Só existe o dever de informação aos clientes nos casos previstos na lei ou quando tal tenha sido unilateral ou 

contratualmente estabelecido pelo Credibom. 

2. Qualquer informação prestada será rigorosamente completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita. Deverão 

ser prestadas todas as informações necessárias para uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada, 

incluindo nomeadamente as respeitantes a: 

a) Riscos especiais envolvidos pelas operações a realizarem; 

b) Remuneração que oferecem pelos fundos recebidos, quando aplicável; 

c) O custo do serviço a prestar. 

3. A extensão e a profundidade da informação devem ser tanto maiores quanto menor for o grau de conhecimentos 

e de experiência do cliente. 

 

 

Artigo 27.º 

(Informações dos Clientes) 

 

1. Os colaboradores do Credibom não podem revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes 

à vida da Instituição, ou às relações desta com os seus clientes, cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente 

do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. 

2. Este dever de sigilo profissional não cessa com o termo de funções ou serviços. 

3. Os factos ou elementos sujeitos a segredo só podem ser revelados: 

a) Mediante autorização do cliente, transmitida por escrito ao Credibom; 
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b) Ás Autoridades de Supervisão, no âmbito das suas atribuições; 

c) Nos termos previstos na lei penal e de processo penal; 

d) Quando exista disposição legal que expressamente limite o dever de segredo. 

4. O envio de qualquer documentação a clientes, quando solicitada e devida, deverá ser feita com prudência e rigor 

na identificação do destinatário. 

5. O sistema de controlo interno deve impedir a difusão ou a utilização de informações obtidas dos clientes. 

6. Todos os colaboradores que trabalhem com dados pessoais devem respeitar os princípios legais aplicáveis, 

devendo, em especial, abster-se de tratar dados pessoais para fins não autorizados pela finalidade da recolha ou 

de os transmitir a pessoas não autorizadas, sob pena das responsabilidades disciplinares e criminais daí 

advenientes. 

 

Capítulo III 

Conflitos de Interesse 

 

Artigo 28.º 

(Conflito de Interesses e Comunicação) 

 

Sempre que, no exercício das suas atividades e/ou funções os colaboradores do Credibom sejam chamados a intervir 

em processos de decisão que envolvam direta ou indiretamente organizações com que colaborem ou tenham 

colaborado, ou pessoas a que estejam ou tenham estado ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem 

comunicar aos superiores hierárquicos respetivos a existência dessas ligações. 

 

 

Artigo 29.º 

(Interesse em Operações) 

 

1. Os membros da Comissão Executiva não podem deliberar sobre assuntos em que tenham, por conta própria ou 

de terceiro, um interesse em conflito com o do Credibom; em caso de conflito, o membro da Comissão Executiva 

deve informar, por escrito, o Presidente ou os restantes membros da Comissão Executiva sobre o mesmo. 

2. Os colaboradores não podem intervir na apreciação e decisão de operações em que sejam direta ou 

indiretamente interessados os próprios, seus cônjuges, parentes ou afins em 1.º grau, ou sociedades ou outros 

entes coletivos que uns ou outros direta ou indiretamente dominem. 

3. As operações de crédito direto, referidas no nº 2 do presente artigo e no artigo 28.º, serão apresentadas pelos 

colaboradores à sua hierarquia, para que esta própria decida ou incumba outro colaborador da apreciação e 

decisão da operação. 
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Artigo 30.º 

(Operações de Atribuição de Crédito ou Gestão de Clientes 

por Conta Própria) 

 

1. Os colaboradores com perfil de acesso à atribuição de crédito ou gestão de clientes, através do sistema 

informático interno, estão impedidos de efetuar operações em que figurem como Titulares, Procuradores ou 

Representantes. 

2. Eventuais exceções à regra definida no número anterior, nomeadamente quando não exista alternativa para a 

operação, carecem de autorização prévia da respetiva hierarquia, a qual deverá ser expressa no documento de 

suporte da operação. 

3. Ressalvam-se do disposto nos números anteriores, as operações de carácter ou finalidade social ou decorrentes 

da política de pessoal. 

4. Se o colaborador, no âmbito da autorização excecional prevista nos números anteriores, puder efetuar operações 

em que figure como Titular, Procurador ou Representante deverá, no decorrer dessa operação, abster-se da 

utilização abusiva da informação a que tenha acesso no desempenho das suas funções, sob pena de infração 

disciplinar. 

 

 

Artigo 31.º 

(Conflito de Interesses entre Clientes) 

 

1. Devem ser evitados os conflitos de interesses entre clientes; quando tal não seja possível, os referidos conflitos 

serão resolvidos com respeito pelo princípio da igualdade de tratamento entre clientes, de forma equitativa, 

transparente e imparcial. 

2. Para tal serão, entre outras, observadas as seguintes regras: 

a) Nunca serão reveladas a um cliente as operações realizadas por outros; 

b) Nunca será incentivada a realização de uma operação por um cliente com o objetivo de beneficiar 

outro; 

 

 

 

Artigo 32.º 

(Conflito de Interesses com Clientes) 

 

1. O Credibom deve estruturar a sua organização interna de modo a reduzir, ao mínimo, o risco de conflito de 

interesses. 

2. Em caso de conflito, será assegurado aos clientes um tratamento transparente, equitativo e imparcial. 
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Artigo 33.º 

(Conflito de Interesses com Fornecedores e Parceiros) 

 

1. Os colaboradores e, em particular, aqueles com intervenções em decisões sobre a contratação de bens ou 

serviços ou a fixação das suas condições económicas, evitarão qualquer tipo de interferência que possa afetar a 

sua imparcialidade ou objetividade.  

2. Sempre que possível devem ser evitadas relações de exclusividade. 

3. A contratação de bens e serviços externos deverá efetuar-se de acordo com os procedimentos estabelecidos 

para o efeito em cada caso e, se estes não existirem, através de procedimentos transparentes e objetivos. 

 

 

 

Capítulo IV 

Medidas Gerais de Organização Interna 

 

 

Artigo 34.º 

(Princípios Gerais de Organização Interna) 

 

1. No exercício da sua atividade, o Credibom assegura elevados níveis de aptidão profissional, mantendo a sua 

organização empresarial equipada com os meios humanos, materiais e técnicos necessários para prestar os seus 

serviços em condições adequadas de qualidade e de eficiência e por forma a evitar procedimentos errados ou 

negligentes. 

2. Nessa medida: 

a) Não se devem realizar operações para as quais não existam os recursos e os meios adequados; 

b) São estabelecidos, em normativo interno, os procedimentos administrativos e contabilísticos 

necessários para o adequado controlo das atividades desenvolvidas e dos seus riscos; 

c) A expansão comercial será sempre adequada à existência dos meios organizativos necessários; 

d) Serão criados todos os procedimentos e meios de controlo necessários para evitar que os 

colaboradores levem a cabo atividades paralelas ou ilícitas com a clientela, fornecedores e/ou 

parceiros;  

e) Serão criadas todas as medidas adequadas e necessárias a levar todos os colaboradores a cumprir 

o presente Código Deontológico. 

3. Se um colaborador, no âmbito da sua atividade e/ou função, tiver dúvidas relativamente a qualquer das matérias 

enunciadas no número dois do presente artigo, deverá consultar o respetivo superior hierárquico sobre o 

procedimento adequado a adotar. 

4. Se o superior hierárquico não conseguir dissipar ou resolver as dúvidas provenientes de um colaborador, 

competirá à Comissão Executiva, em última instância, solucioná-las. 
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Artigo 35.º 

(Código de Operador / Passwords) 

 

1. O conjunto de elementos definido como código de operador / password é a chave de acesso única, atribuída 

exclusivamente a cada colaborador, de acordo com as funções desempenhadas, para aceder ao sistema 

informático, realizar e autorizar operações. 

2. O código de operador / password é pessoal e intransmissível, pelo que: 

a. É interdita a sua divulgação a outros colaboradores ou a terceiros; 

b. A sua utilização é de inteira responsabilidade do colaborador a quem o mesmo foi atribuído, sendo 

passível de procedimento disciplinar; 

c. Constitui obrigação de cada colaborador proceder à mudança da sua password sempre que suspeitar 

que a mesma possa ser do conhecimento de terceiros; 

d. A sua obtenção fraudulenta ou a sua utilização abusiva por terceiro colaborador, para além da 

instauração de competente procedimento disciplinar, implica a respetiva responsabilização civil e 

criminal pelas operações utilizadas. 

3. Em tudo o respeitante à área informática, dever-se-á atender ao regulamento interno de empresa do Credibom, 

referente ao Utilizador dos Meios Informáticos e Comunicação Eletrónica. 

 

 

 

Capitulo V 

Sistema de Controlo Interno 

 

Artigo 36.º 

(Objetivos do Sistema de Controlo Interno) 

 

1. O Credibom dispõe de um sistema de controlo interno, que prossegue os seguintes objetivos fundamentais: 

a. A garantia da existência e segurança dos ativos; 

b. Controlo dos riscos da atividade da instituição, nomeadamente, os riscos de crédito, operacional, de 

liquidez e de liquidação de operações; 

c. O cumprimento das normas prudenciais em vigor; 

d. A existência de uma completa, fiável e tempestiva informação contabilística e financeira, em particular 

no que respeita ao seu registo, conservação e disponibilidade; 

e. A prestação de informação financeira fiável, completa e tempestiva às autoridades de supervisão; 

f. A prudente e adequada avaliação dos ativos e das responsabilidades; 

g. A adequação das operações realizadas pela instituição a outras disposições legais, regulamentares 

e estatutárias aplicáveis, às normas internas, às orientações dos órgãos diretivos, às normas e aos 

usos profissionais e deontológicos e a outras regras relevantes para a instituição; 
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h. A prevenção do envolvimento da instituição em operações relacionadas com branqueamento de 

capitais, financiamento do terrorismo, sanções económicas internacionais e fraude fiscal. 

2. A atualização do sistema de controlo interno, bem como a verificação do seu funcionamento e eficácia, deve ser 

diretamente acompanhada pela Comissão Executiva do Credibom. 

  

 

Artigo 37.º 

(Mecanismos de Controlo Interno) 

 

1. Para atingir os objetivos do sistema de controlo interno, o Credibom deve assegurar que as áreas de Auditoria 

Interna, Compliance e Gestão do Risco são dotadas de autonomia, liberdade e poderes necessários para o 

desempenho das suas funções. 

2. Assim, compete a cada um dos departamentos as seguintes funções: 

a. Auditoria Interna: Tem como responsabilidade elaborar e manter atualizado um plano de auditoria 

para examinar e avaliar a adequação e a eficácia do sistema de controlo interno da Sociedade, quer 

em termos parcelares, quer como um todo. Todas as análises realizadas são baseadas numa 

avaliação prévia de riscos. 

b. Compliance: Tem como responsabilidade controlar o cumprimento das obrigações legais e dos 

deveres a que a Sociedade se encontra sujeita. Esta função é assegurada pelo Gabinete de 

Compliance e Apoio Jurídico.  

c. Gestão de Riscos: Tem como responsabilidade assegurar a aplicação efetiva do sistema de gestão 

de riscos da Sociedade, através do acompanhamento contínuo da sua adequação e eficácia através 

de análises específicas bem como da adequação e da eficácia das medidas tomadas para corrigir 

eventuais deficiências entretanto identificadas. Presta ainda aconselhamento aos órgãos de 

administração e elabora relatórios regulares aos órgãos de fiscalização indicando se foram tomadas 

as medidas adequadas para corrigir eventuais deficiências.  

 

 

Artigo 38.º 

(Prevenção de Utilização Abusiva de Informação) 

 

1. Com vista a prevenir a utilização indevida de informação e a violação do segredo profissional, são adotados os 

seguintes procedimentos: 

a. A Comissão Executiva do Credibom tomará todas as diligências necessárias destinadas a evitar a 

difusão de informação sobre as operações que a empresa esteja encarregue de assegurar, bem como 

de informação suscetível de influenciar o normal funcionamento do mercado; 

b. A Comissão Executiva do Credibom diligenciará pela obtenção de total sigilo em face de terceiros e 

tomará as medidas necessárias para que, internamente, a informação se restrinja às pessoas que 

dela tenham tomado conhecimento em virtude do exercício das suas funções. 
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c. A Comissão Executiva do Credibom diligenciará para que as informações referidas na alínea anterior 

não sejam utilizadas em operações em que intervenha a empresa, pessoas responsáveis, 

fiscalização ou o seu pessoal. 

 

 

Capitulo VI 

Reclamações  

 

Artigo 39.º 

(Direito a Reclamar) 

1. O Credibom reconhece o direito que assiste a todos os Clientes de reclamar. 

2. Os Clientes podem exercer o seu direito gratuitamente, sempre que entendam que o Credibom não agiu de forma 

adequada, devendo o motivo subjacente à Reclamação estar diretamente relacionado com a atividade bancária. 

 

Artigo 40.º 

(Formalização da Reclamação) 

 

1.  Eventuais reclamações do Cliente poderão ser apresentadas, através dos seguintes meios:  

 

i) no Credibom por escrito, diretamente nos balcões; 

ii) por carta, dirigida ao Credibom, para as seguintes moradas: 

-Lagoas Park, Edifício 14 - Piso 2 

2740-262 Porto Salvo,  

ou 

-Edifício Bessa Leite Offices 

Rua Brigadeiro Nunes da Ponte, 114 

4150-036 Porto;  

iii) por e-mail enviado para o endereço: reclamacoes@credibom.pt. 

 

2.  As Reclamações apresentadas pelos Clientes deverão conter obrigatoriamente a identificação pessoal (nome, 

morada, número de documento de identificação e número de identificação fiscal) e a respetiva fundamentação. 

 

 

Artigo 41.º 

(Receção e Resposta) 

 

1. As reclamações apresentadas por clientes deverão ser prontamente transmitidas à Direção de Recuperação e 

Gestão de Clientes. 
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2. Compete à Direção de Recuperação e Gestão de Clientes o tratamento das reclamações e a tomada das medidas 

que tiver por convenientes para que essas reclamações sejam apreciadas de forma justa, equitativa e imparcial 

para que seja transmitida uma resposta ao Cliente, de forma célere. 

3. Sem prejuízo do número anterior, o tratamento das reclamações encaminhadas através do Banco de Portugal 

(RCO) e as reclamações efetuadas no Livro de Reclamações (RCL) está esclarecido em documento interno 

próprio e redigido de acordo com a legislação e normas regulamentares em vigor. 

 

 

 

 

 

Capitulo VII 

Infrações e Sanções 

 

Artigo 42.º 

(Âmbito) 

 

A violação, negligente ou dolosa, por ação ou omissão, pelos colaboradores do Credibom das normas que integram 

este Código constitui infração disciplinar e fica sujeita ao regime previsto no presente capítulo, bem como à legislação 

laboral aplicável, sem prejuízo da aplicação de disposições de carácter civil e criminal. 

 

 

 

Artigo 43.º 

(Competência) 

 

Compete à Comissão Executiva o conhecimento e a decisão sobre situações de infração ao Código de Conduta pelos 

colaboradores do Credibom. 

 

 

Artigo 44.º 

(Regime Disciplinar) 

 

A infração dos deveres previstos neste Código será punida, nos termos da lei, consoante a gravidade da violação, ou 

o grau da culpa do infrator e as consequências do ato, mediante a aplicação de uma sanção que será graduada 

casuisticamente entre a repreensão verbal e o despedimento com justa causa. 
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Artigo 45.º 

(Registo) 

 

O Credibom, nomeadamente a Direção de Recursos Humanos manterá um registo individual, devidamente 

atualizado, das sanções disciplinares aplicadas a cada colaborador. 

 

Titulo III 

Disposições Finais 

 

Artigo 46.º 

(Execução do Código de Conduta) 

 

1. O Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico e a Direção de Recursos Humanos são considerados os órgãos 

responsáveis para assegurar e controlar o cumprimento do presente Código e demais normas éticas e 

deontológicas aplicáveis, devendo apresentar periodicamente à Comissão Executiva, relatórios sobre a eficácia 

dos controlos estabelecidos.  

2. Todas as condutas que sejam detetadas e que indiciem estar em desconformidade com o presente Código, 

deverão ser reportadas ao Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico 

3. Cabe ao Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico, em coordenação com a Direção de Recursos Humanos, 

promover as diligências oportunas com vista à cessação de incumprimentos detetados, a reparação dos 

prejuízos que possam ter sido causados e a prevenção de novas ocorrências. 

4. As dúvidas que se suscitem a propósito da interpretação das normas do presente Código serão esclarecidas 

pelo Gabinete de Compliance e Apoio Jurídico. 

 

 

Artigo 47.º 

(Comunicação) 

 

1. De forma a garantir o cumprimento do disposto no presente Código, cada um dos seus destinatários receberá um 

exemplar do mesmo, bem como será promovida a afixação e divulgação (designadamente através de página na 

Internet) do mesmo, em lugar visível, para que os clientes possam tomar conhecimento do seu conteúdo. 

2. Qualquer alteração ao Código de Conduta do Credibom será de imediato comunicada aos seus destinatários, 

mediante a entrega de novo exemplar ou referidas alterações e através da promoção de nova afixação e 

divulgação. 
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Artigo 48.º 

(Adesão a outros Códigos de Conduta) 

 

1. O Credibom aderiu aos Códigos de Conduta da Associação Portuguesa de Bancos e da Associação de 

Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito (ASFAC). 

2. Aos destinatários do presente Código é ainda exigido o cumprimento das regras previstas tanto no Código de 

Conduta da Associação Portuguesa de Bancos (APB) como no Código de Conduta da ASFAC, sendo que a sua 

violação constitui infração disciplinar e fica sujeita ao regime previsto no artigo 42.º. 

 

 

 

Artigo 49.º 

(Resolução Alternativa de Litígios) 

 

O Credibom aderiu voluntariamente aos seguintes Centros de Arbitragem de Conflitos, entidades legalmente 

autorizadas a realizar arbitragens, às quais, no âmbito das respetivas competências, o Cliente poderá submeter a 

resolução de litígios: 

 

-Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa - CACCL, sediado na Rua dos Douradores, nº 108 – 

2.º andar, 1100 – 207, Lisboa, disponível em www.centroarbitragemlisboa.pt , e; 

 

-Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto - CICAP, sediado na Rua Damião de Góis, 31 - Loja 

6 - 4050-225 Porto, disponível em www.cicap.pt .  

 

 

Artigo 50.º 

(Entrada em Vigor) 

 

O presente Código entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Anexos: 

I- Carta de Ética do Crédit Agricole S.A. 

II- Código Conduta ASFAC: http://www.asfac.pt/archive/doc/ASFAC_Codigo_AF_V5.pdf  

III- Código Conduta APB: http://www.apb.pt/content/files/codigo_de_conduta.pdf  
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 OS NOSSOS
COMPROMISSOS

O Grupo Crédit Agricole exprime através desta nova Carta 
de Ética os seus compromissos para um comportamento 
estimulado pelo conjunto dos seus valores e princípios de ações 
relativamente aos seus clientes, sócios, acionistas, bem como aos 
seus fornecedores e ao conjunto de intervenientes com quem 
interage. Atua, relativamente aos seus colaboradores, como 
empregador responsável.

É da responsabilidade dos administradores e dos gestores respeitar os valores inscritos na 
presente carta e serem exímios no cumprimento da mesma. Os gestores devem assegurar-
se de que estes valores são aplicados e partilhados por todos os colaboradores do Grupo 
Crédit Agricole, independentemente dos respetivos níveis de responsabilidade, das suas 
funções e dos seus locais de trabalho.

A nossa Carta de Ética, além da aplicação de todas as regras leg-
islativas, regulamentares e profissionais que regem as nossas dif-
erentes atividades, traduz a nossa vontade de fazer ainda mais 
para servir melhor os nossos clientes, que são desde a criação do 
nosso Grupo, a razão da nossa existência.

 
A nossa Carta de Ética é dada a conhecer aos nossos administradores e a todos os 
nossos colaboradores.

É apresentada para cada entidade numa forma adaptada às respetivas especificidades e 
integrada nos seus processos de controlo interno.

Os princípios de conformidade são descritos num conjunto de normas (Conjunto FIDES).

Os nossos princípios de ação e de comportamento inscrevem-se no quadro dos princípios 
fundamentais expressos em diferentes textos internacionais.(1) 

 
 

(1)  De entre os quais, os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelecida 
pela ONU em 1948, os dez princípios do Pacto Mundial das Nações Unidas (Global Compact), as 
orientações da OCDE destinadas às empresas multinacionais, as linhas diretrizes e recomendações 
da OCDE para combater a corrupção, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).
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Graças ao seu modelo de Banco 
Universal de Proximidade - a associação 
estreita entre os seus bancos de 
proximidade e as atividades que 
lhes estão associadas -, o Grupo 
Crédit Agricole tem por objetivo ser o 
parceiro dos seus clientes numa relação 
multicanais, que simplifica e facilita os 
seus projetos em 
França e no mundo, 
ajuda-os a tomar 
boas decisões e 
acompanha-os ao 
longo do tempo, 
com determinação, 
agilidade e 
inovação.

Para ser útil aos 
seus clientes e 
responder às suas 
necessidades, 
o Grupo Crédit 
Agricole proporciona-lhes várias 
competências e conhecimentos 
especializados: banco no dia-a-dia, 
créditos, poupança, seguros, gestão de 
ativos, imobiliário, locação financeira, 
factoring, banco de financiamento e de 
investimento...

O Crédit Agricole promove os valores 
cooperativos de governação democrática, 

de relação de confiança e de respeito 
com e entre os seus membros. Apoia-se 
no sentido das responsabilidades de cada 
um e no espírito de empreendedorismo. A 
satisfação dos clientes, o desenvolvimento 
dos territórios e a procura do desempenho 
a longo prazo orientam a nossa ação.

A nossa identidade 
e os nossos valores 
implicam um 
comportamento 
de cada um 
assente numa ética 
irrepreensível. 
Cada entidade do 
Grupo partilha a 
convicção de que 
estes valores são 
fatores de solidez e 

de desenvolvimento.Enraizada nos seus 
valores de ética, de lealdade e fiel à 
sua cultura cooperativa, a conformidade 
contribui para reforçar a confiança 
dos clientes e a imagem do Grupo. É, 
portanto, colocada no âmago das nossas 
atividades e da governação do Grupo 
Crédit Agricole.

O Crédit Agricole é um Grupo que tem por base bancos regionais 
cooperativos e mutualistas, de vocação europeia e aberto para o 
mundo.

O Grupo Crédit Agricole compromete-se a que os princípios 
de ação que estipula sirvam a sua ambição de ser o banco 
leal, aberto a todos, multicanal, que permita a cada um 
ser acompanhado ao longo do tempo e possa decidir com 
conhecimento de causa.

Os nossos valores 
históricos, proximidade, 
responsabilidade e 
solidariedade colocam as 
mulheres e os homens na 
origem das nossas ações 
e no cerne das nossas 
finalidades.   A NOSSA 

IDENTIDADE 
   E OS NOSSOS 
VALORES
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CRÉDIT AGRICOLE GROUP CODE OF CONDUCT

RELATIVAMENTE À SOCIEDADE

Direitos fundamentais
O nosso Grupo exerce a sua atividade 
no mundo inteiro, observando os 
direitos humanos e os direitos sociais 
fundamentais. 

Responsabilidade Social 
das Empresas (RSE)
O nosso Grupo afirma a sua abordagem 
ambiental e social em todas as suas 
atividades e no seu funcionamento 
empresarial. Esta abordagem é suportada 
por uma estratégia de RSE criadora de 
valor e que tem por ambição acompanhar 
os territórios, procurar a excelência 
nas relações com os nossos clientes, 
parceiros, sócios e colaboradores.

RELATIVAMENTE AOS NOSSOS 
COLABORADORES

Recursos Humanos responsáveis
Atuar como empregador responsável, 
para o nosso Grupo, é garantir o 
princípio da não discriminação, a 
igualdade, incentivar o desenvolvimento 
pessoal, em especial através de ações 
de formação, promover a miscibilidade, 
a diversidade dos percursos e dos perfis 
e ajudar as pessoas portadoras de 
deficiência, favorecer o diálogo social e a 
qualidade de vida no trabalho e oferecer 
um ambiente de trabalho protegido no 
qual todos os colaboradores são tratados 
com dignidade e respeito.

ATRAVÉS DE UM 
COMPORTAMENTO ÉTICO

Profissionalismo e competências 
Os administradores, gestores e 
colaboradores, qualquer que seja a 
entidade ou a região geográfica, devem 
conhecer e aplicar as leis, regulamentos, 
normas e padrões profissionais, bem 
como os procedimentos aplicáveis à 
sua entidade, de modo a cumprirem 

os mesmos e a aplicá-los de forma 
responsável.

Conduta responsável 
Cada administrador, gestor, colaborador 
é um vetor da imagem do nosso Grupo. 
Em qualquer situação e em qualquer 
lugar, deve ter uma conduta responsável 
e ética: abster-se de qualquer ação 
suscetível de prejudicar a reputação e a 
integridade da imagem do nosso Grupo.

Confidencialidade e integridade 
das informações
Os administradores, gestores e 
colaboradores do nosso Grupo observam 
um dever comum de discrição e abstêm-
se de divulgar indevidamente ou 
explorar, para seu próprio benefício 
ou para benefício de terceiros, as 
informações confidenciais que detêm. 
Cada administrador deve assegurar-se 
de que transmite informações legítimas e 
fidedignas aos nossos clientes, acionistas, 
autoridades de tutela, comunidade 
financeira e partes interessadas em geral.

Prevenção de conflitos de 
interesse
Os administradores, gestores e 
colaboradores do nosso Grupo devem 
precaver-se relativamente a qualquer 
situação de conflito de interesses, de modo 
a preservar, em qualquer circunstância, a 
primazia dos interesses dos nossos clientes.

Vigilância 
A ação de todos, administradores, 
gestores, colaboradores, destina-se a 
proteger os interesses dos clientes, a 
combater o branqueamento de capitais e 
o financiamento do terrorismo, a respeitar 
as sanções internacionais, a lutar contra a 
corrupção, a prevenir a fraude e proteger 
a integridade dos mercados. Cada um 
exerce uma vigilância apropriada à 
natureza das atividades do Grupo e, 
se necessário, o seu direito de alerta, 
respeitando as regulamentações e 
procedimentos em vigor.

RELATIVAMENTE 
AOS NOSSOS CLIENTES

Respeito e acompanhamento do 
cliente e lealdade em relação ao 
mesmo 
Cada colaborador mobiliza, em relação 
multicanal, a sua experiência e as suas 
competências à escuta e ao serviço do 
cliente, do sócio, e acompanha-o ao 
longo do tempo. Escuta-o e aconselha-o 
com lealdade, ajuda-o a tomar decisões, 
propondo-lhe soluções adaptadas ao seu 
perfil e aos seus interesses, informando-o 
dos riscos associados. 

Solidariedade
Com base no enraizamento mutualista do 
Grupo, as relações que estabelecemos 

com os nossos clientes, os nossos sócios e 
o conjunto das nossas partes interessadas 
inscrevem-se na solidariedade, no respeito 
dos compromissos assumidos.

Utilidade e proximidade 
O nosso Grupo está comprometido com 
o seu modelo de “Banco Universal de 
Proximidade”, fonte de valores e útil aos 
nossos clientes, aos quais proporciona 
experiência e conhecimentos especializados 
do conjunto de atividades do Grupo. 
Permanece fiel ao seu compromisso local, 
contribuindo para o desenvolvimento dos 
territórios.

Proteção e transparência na 
utilização dos dados pessoais 
O nosso Grupo dotou-se de um quadro 
normativo através de uma carta dos 
dados pessoais, de modo a assegurar a 
proteção dos dados dos nossos clientes.

 OS NOSSOS 
PRINCÍPIOS DE 
AÇÃO EXERCEM-SE
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