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Política de Conflitos de Interesses 

 

1 Objeto e declaração de princípios 

O presente documento visa definir os potenciais conflitos de interesses a que se encontram 
sujeitas as diversas atividades de intermediação financeira desenvolvidas pelo Caixa – Banco 
de Investimento, S.A. (CaixaBI ou Banco) bem como as possíveis origens e ainda os 
procedimentos e controlos existentes para os evitar. O CaixaBI conduz a sua atividade de 
acordo com o princípio de uma gestão justa e diligente dos conflitos de interesses que possam 
eventualmente ocorrer, mediante a disponibilização de toda a informação necessária. 

2  Enquadramento normativo e regulamentar 

2.1 A política de gestão de conflitos de interesses do CaixaBI cumpre os princípios e os 
requisitos normativos fixados no Código dos Valores Mobiliários, no Regulamento (EU) 
n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 e no 
Regulamento Delegado (EU) n.º 2017/565 da Comissão, de 25 de abril de 2016 e 
definidos pelas competentes entidades de supervisão na regulamentação aplicável. 

2.2 O presente normativo complementa os restantes normativos internos que regulamentam, 
em diferentes âmbitos, o Conflitos de Interesses: 

 Código de Conduta; 

 Política Global de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses; 

 Regulamento Interno da Atividade de Intermediação Financeira; 

 Manual de Conduta e de Procedimentos do Gabinete de Research – Analistas 
Financeiros;  

 Produção e Distribuição de Instrumentos Financeiros.  

3 Definições  

3.1 Conflito de interesses: para efeito das políticas e procedimentos adotados pelo CaixaBI 
na prestação de atividade de intermediação financeira, entende-se por conflito de 
interesses qualquer situação que implique um risco material de prejuízo dos legítimos 
interesses dos Clientes suscetível de ocorrer entre: 

 O CaixaBI e o Cliente; 

 O Colaborador e o Cliente; 

 A Pessoa Relevante e o Cliente; 

 Os Clientes entre si; 

 Dois ou mais Clientes a quem o CaixaBI presta o mesmo serviço. 

Na identificação de situações de conflito de interesses, o CaixaBI toma em consideração 
os eventuais interesses de outras sociedades do Grupo em que o Banco se insere. 

3.2 Clientes: consideram-se todos (i) os clientes atuais; (ii) os potenciais clientes (v.g., em 
relação aos quais o CaixaBI procura de forma individual iniciar uma relação contratual); e 
(iii) os clientes que terminaram a sua relação de negócio com o CaixaBI, mas em relação 
aos quais esta ainda se mantém vinculada por obrigações fiduciárias ou outras de 
idêntica natureza. 

3.3 Colaboradores: são todos os trabalhadores, os estagiários e os mandatários, a título 
permanente ou ocasional, independentemente da natureza do seu vínculo ao CaixaBI. 

3.4 Pessoa Relevante: abrange (i) os membros dos Órgãos Sociais e da Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas; (ii) os titulares de funções essenciais, ou seja, pessoas 
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que, independentemente da natureza do vínculo, dirigem ou fiscalizam quaisquer 
atividades desenvolvidas pelo CaixaBI; (iii) qualquer pessoa que detenha poderes de 
decisão efetiva, independentemente da natureza do vínculo ao CaixaBI. 

4  Exemplos de potenciais situações de conflito de interesses 

4.1 As entidades que desenvolvem atividades de intermediação financeira podem ficar 
expostas à ocorrência de situações de conflitos de interesses, verificando-se um risco 
particular nas seguintes atividades: 

 Receção, transmissão e execução de ordens sobre instrumentos financeiros por 
conta do cliente; 

 Negociação de instrumentos financeiros por conta própria; 

 Corporate Finance; 

 Recomendações de Investimento; 

 Prestação de serviços financeiros às empresas (tomada firme ou colocação). 

4.2 Assim e a título meramente exemplificativo, poderão configurar situações de conflitos de 
interesses as seguintes: 

 Receção e execução de ordens de clientes e da carteira própria; 

 Prestação de serviços de concessão de crédito para aquisição de valores 
mobiliários e, em simultâneo, prestação de serviços de colocação de valores 
mobiliários (por si ou através de empresas do Grupo CGD), a determinado 
emitente, no âmbito de uma oferta pública; 

 Recomendação de investimento, ao Cliente, em instrumentos financeiros da 
carteira própria do CaixaBI ou de entidades do Grupo CGD, contrária aos 
interesses e objetivos de investimento do Cliente e em benefício daquelas 
entidades. 

5 Segregação de funções 

5.1 Para prevenir a ocorrência de situações de conflitos de interesses, as várias atividades 
de intermediação financeira do CaixaBI estão distribuídas por Órgãos de Estrutura (OE) 
diferenciados, desenvolvendo-se de modo autónomo e com segregação das funções de 
receção e transmissão das ordens dos clientes e respetivo registo e controlo, existindo 
também uma rigorosa separação entre a atividade respeitante à carteira própria do 
CaixaBI e à atividade realizada por conta de Clientes. 

5.2 Os acessos aos Sistemas de Informação estão restritos aos utilizadores, em função da 
sua área de atividade, mediante passwords pessoais e intransmissíveis e com níveis de 
acesso diferenciados, tendo em vista a proteção de arquivos, ficheiros e bases de dados. 

5.3 Os Colaboradores que exercem atividade de intermediação financeira gozam de 
independência técnica no exercício das suas funções, não estando sujeitos a qualquer 
atuação indevida suscetível de interferir no modo como prestam o serviço. 

6 Circulação de informação 

6.1 As informações relativas a instrumentos financeiros por parte dos Colaboradores ou das 
Pessoas Relevantes em virtude do exercício das suas respetivas funções – 
designadamente aquelas que, não tendo ainda sido tornadas públicas, possam, pela sua 
natureza ou conteúdo, influenciar a cotação ou os preços em qualquer mercado – estão 
obrigatoriamente reservadas aos titulares dos Órgãos Sociais e Colaboradores que 
intervenham em cada atividade ou operação. 

6.2 O CaixaBI observa o princípio da confidencialidade sobre a informação que obtém sobre 
os seus Clientes, a qual disponibiliza em função da estrita necessidade de acesso (need 
to know basis), pelo que tal acesso está limitado e obedece a rigorosos requisitos de 
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justificação de acesso, de acordo com a defesa dos legítimos interesses dos Clientes ou 
do CaixaBI. 

7 Prevenção de conflitos de interesses 

De modo a prevenir a ocorrência de situações de conflitos de interesses, o CaixaBI, os seus 
Colaboradores e Pessoas Relevantes no desempenho de funções na atividade de 
intermediação financeira não devem: 

a) Obter um ganho financeiro ou evitar uma perda financeira própria, em detrimento do 
Cliente, como resultado da prestação de atividades de intermediação financeira; 

b) Ter interesses nos resultados decorrentes de um serviço prestado ao Cliente ou de 
uma operação realizada por conta do Cliente que seja distinto do interesse do Cliente 
ou que seja conflituante com o interesse do Cliente nesses resultados; 

c) Receber um benefício financeiro ou de outra natureza para privilegiar os interesses de 
um Cliente em detrimento dos de outro; 

d) Desenvolver as mesmas atividades que o Cliente; 

e) Receber ou vir a receber, de pessoa que não o Cliente, um qualquer outro benefício 
não devido relativo a um serviço de intermediação financeira prestado, com exceção 
das comissões ou encargos inerentes a tal serviço; 

f) Celebrar contratos como contraparte do Cliente, sem que este, por escrito, tenha 
autorizado ou confirmado o negócio, no caso de se tratar de um investidor não 
qualificado ou no caso de as operações não serem executadas em mercado 
regulamentado através de sistemas centralizados de negociação; 

g) Adquirir para si quaisquer instrumentos financeiros no caso de haver Clientes que os 
tenham solicitado ao mesmo preço ou a preço mais alto; 

h) Vender instrumentos financeiros de que sejam titulares em vez de instrumentos 
financeiros da mesma categoria, cuja venda lhes tenha sido ordenada pelos Clientes a 
preço igual ou mais baixo. 

8  Gestão de situações de conflitos de interesses 

8.1 Numa situação de conflito de interesses deve ser dada prevalência aos interesses dos 
Clientes em relação aos interesses do CaixaBI, das Pessoas Relevantes e demais 
Colaboradores, salvo nos casos em que existam razões de natureza legal ou contratual 
que definam um procedimento diferente. 

8.2 Havendo conflito de interesses entre Clientes, o CaixaBI respeita os princípios da 
equidade, lealdade, imparcialidade e transparência. 

8.3 Na gestão de situações de conflitos de interesses, os titulares dos interesses devem 
ceder a sua posição proporcionalmente na medida do necessário, para que, dessa 
cedência, resulte uma situação equitativa para todas as partes envolvidas, de modo a 
prevalecer a que menor prejuízo causar para todas as partes.  

8.4 A remuneração dos Colaboradores envolvidos na atividade de intermediação financeira 
não tem relação direta com as receitas geradas no âmbito daquela atividade, nem com 
as receitas geradas por outros Colaboradores ou Pessoas Relevantes envolvidas em 
outras atividades de intermediação financeira. 

8.5 O CaixaBI adotou medidas destinadas a impedir ou a limitar qualquer pessoa de exercer 
influência inadequada sobre o modo como os seus Colaboradores prestam atividades de 
intermediação financeira. 

8.6 A gestão de situações de conflitos de interesses assenta ainda na adoção de medidas 
destinadas a impedir ou controlar o envolvimento, simultâneo ou sequencial, de um 
Colaborador ou Pessoa Relevante em diferentes atividades, no caso de tal situação se 
revelar um entrave à adequada gestão de conflitos de interesses. 
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9 Medidas adicionais de gestão de conflitos de interesses 

Podem ainda ser utilizadas as seguintes medidas de gestão adicionais: 

a) Implementação de uma barreira específica sobre determinado tipo pré definido de 
transações, operações ou métodos de segregação de informação adicionais; 

b) Remeter a situação para o órgão de gestão de topo, com base numa avaliação 
sintética dos riscos, incluindo os riscos reputacionais; 

c) Recusa ou abstenção de tomada de decisão na matéria ou situação em causa, se essa 
abstenção ou recusa forem adequadas para evitar a ocorrência do conflito de 
interesses. 

10 Comunicação ao Cliente da existência de conflitos de interesses 

10.1 Se antes da prestação do serviço ou operação concreta, o CaixaBI antecipar a 
possibilidade de ocorrência, nesse serviço ou operação, de uma situação de conflito de 
interesses entre o Banco e um seu Cliente, o CaixaBI deve informá-lo sobre a natureza 
genérica e/ou a fonte do conflito, de modo a permitir que o Cliente possa tomar uma 
decisão informada. 

10.2 Nas situações referidas no número anterior, a prestação da atividade de intermediação 
financeira em causa só deve ter lugar após o consentimento expresso do Cliente. 

10.3 A divulgação ao Cliente a que se refere o número 10.1 é feita em suporte duradouro, 
contendo o nível de detalhe suficiente adequado à natureza, categoria ou classificação 
do Cliente, de modo a permitir-lhe tomar uma decisão esclarecida sobre a atividade ou 
serviço de intermediação financeira, no contexto em que a situação de conflito de 
interesses ocorra. 

11 Registo de situações de conflitos de interesses 

11.1 O CaixaBI mantém um registo atualizado das atividades de intermediação financeira, 
realizadas por si ou em seu nome, bem como pelos titulares dos Órgãos Sociais ou 
pelos Colaboradores, geradoras de conflitos de interesses com risco relevante de 
afetação dos interesses de um ou mais Clientes ou, no caso de atividades em curso, 
suscetíveis de o originar, bem como das medidas tomadas para a sua mitigação e 
resolução. 

11.2 Na prestação de serviços de intermediação financeira que impliquem o acesso a 
informação privilegiada, o CaixaBI dispõe de uma lista dos seus Colaboradores que 
tiveram acesso a tal informação. 

11.3 O Gabinete de Compliance, em estreita colaboração com os responsáveis dos OE 
visados, documentará e manterá o registo atualizado das efetivas situações de conflitos 
de interesses ocorridas no âmbito da prestação de serviços e atividades de investimento. 

11.4 O registo deve abarcar as seguintes dimensões: 

a) Na fase de identificação: 

 A situação concretamente verificada; 
 Identificação do serviço no âmbito do qual surgiu o conflito; 
 Data da ocorrência;  
 Identificação do Cliente afetado. 

b) Na fase de gestão: 

 Identificação das causas que originaram o conflito de interesses; 
 Projeção das consequências tendo em conta o tipo e dimensão de eventuais 

prejuízos;  
 Pessoas implicadas. 

c) Na fase da resolução: 

 Parecer do Gabinete de Compliance; 
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 Descritivo da decisão adotada;  
 Identificação da data do termo do conflito de interesses, quando suprimido. 

d) Na fase da comunicação ao Cliente: 

 Conteúdo da comunicação remetida ao Cliente, incluindo uma referência à data de 
envio;  

 Declaração expressa do Cliente de que foi informado acerca do conflito de 
interesses e que, ainda assim, pretende continuar com o serviço de investimento em 
causa. 

12  Avaliação periódica 

A presente Política de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses no âmbito da 
Intermediação Financeira será objeto de revisão anual ou sempre que se verifiquem alterações 
que justifiquem a sua revisão. 

 


