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1. INTRODUÇÃO / OBJETIVO

O presente documento estabelece a Política de Transações com 
Partes Relacionadas (adiante designada de Política) do Banco de 
Investimento Global, S.A. (adiante designado por BiG ou Banco). 
Esta Política tem como objetivo estabelecer as regras a observar e 
procedimentos a seguir pelo BiG sempre que ocorram transações 
com Partes Relacionadas, de modo a assegurar a inexistência 
de benefícios particulares em prejuízo do BiG e a igualdade de 
tratamento nestas transações, salvaguardando os interesses do 
Banco e de todos os seus stakeholders, em linha com as melhores 
práticas de governo societário, e enquadrada pelos princípios da 
transparência e fiscalização.  

A Política deve assim, ser conjugada com o restante normativo 
interno do BiG, designadamente, com a Política de Seleção 
e Avaliação, Políticas de Remuneração, Política de Gestão de 
Conflitos de Interesse, Política de Transações Pessoais e Política 
de governance de produtos desenhadas para que não surjam 
conflitos com o dever de agir no interesse dos seus Clientes, para 
fomentar uma conduta empresarial responsável e um tratamento 
equitativo.

2. DEFINIÇÕES RELEVANTES

Para efeitos desta Política, devem ser consideradas como Partes 
Relacionadas, de acordo com o previsto n.º 3 do artigo 33.º do 
Aviso n.º 3/2020, de 15 de julho, do Banco de Portugal (doravante, 
“Aviso”):

(i) Participantes qualificados da instituição e outras pessoas 
ou entidades abrangidas pelo regime previsto no artigo 109.º 
do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, ou quaisquer normas que o venham a substituir;
(ii) Os membros dos órgãos de administração e fiscalização do 
BiG; 
(iii) O cônjuge, unido de facto, parente ou afim em 1.º grau das 
pessoas referidas na alínea (ii) anterior;
(iv) Uma sociedade na qual um membro do órgão de administração 
ou do órgão de fiscalização, ou o seu cônjuge, unido de facto, 
parente ou afim em 1.º grau detém uma participação qualificada 
igual ou superior a 10 % do capital ou dos direitos de voto, ou na 
qual essas pessoas exerçam influência significativa ou exerçam 
cargos de direção de topo ou funções de administração ou 
fiscalização;
(v)  Quadros dirigentes que correspondam a pessoas com 
categoria ou funções, com autoridade e responsabilidade pelo 
planeamento, direção e controlo de atividades do Grupo BiG;
(vi) Qualquer fundo ou plano de benefícios, tais como pensões, 
outros benefícios de reforma, seguro de vida e cuidados médicos, 

para benefício dos empregados do BiG;
(vii) Membros dos órgãos sociais de entidades pertencentes ao 
Grupo BiG
(viii) As pessoas ou entidades, incluindo nomeadamente, 
depositantes, credores, devedores, entidades participadas pelo 
BiG, colaboradores do Banco ou de outras entidades do Grupo 
BiG, cuja relação com o Banco lhes permita, potencialmente, 
influenciar a sua gestão, de modo a obter um relacionamento 
comercial fora das condições normais de mercado;
(ix) As entidades de que qualquer Parte Relacionada do BiG 
seja: (i) sócia; (ii) dirigente, nomeadamente por ser membro dos 
órgãos de administração ou fiscalização ou por dispor de acesso 
regular a informação privilegiada e participar nas decisões sobre 
gestão, direção e controlo da entidade ou (iii) titular, individual 
ou conjuntamente, e direta ou indiretamente de, pelo menos, 
metade do respetivo capital social ou direitos de voto, bem como 
as entidades que tenham sido constituídas em benefício de 
qualquer das Partes Relacionadas do BiG; e
(x) Entidades relativamente às quais existe uma relação de 
interdependência económica, nomeadamente devido à sua 
inserção numa relação entrecruzada de participações com 
diversas outras entidades ou que, por estarem de tal forma 
ligadas à instituição, na eventualidade de uma delas se deparar 
com problemas financeiros, a instituição terá também dificuldades 
financeiras.

As pessoas referidas na alínea (iii) deixarão de ser consideradas 
Partes Relacionadas se for feita a prova, perante o órgão 
competente de acordo com as regras da presente Política, que a 
transação em causa não é indiretamente realizada por uma outra 
Parte Relacionada.

Transações com Partes Relacionadas

É considerada Transação com Partes Relacionadas para efeito da 
presente Política qualquer operação, negócio ou acordo jurídico 
que implique a transferência de recursos, serviços ou obrigações 
entre o BiG ou qualquer sociedade que se encontre em relação 
de domínio ou de grupo com o Banco, e Partes Relacionadas, 
independentemente de ser estipulado, ou não, o pagamento de 
um preço.

Transações com Partes Relacionadas Relevantes / Significativas

Para efeito desta Política, consideram-se transações relevantes ou 
significativas, as transações de valor, individual ou agregado, igual 
ou superiores a € 50.000 (Cinquenta mil Euros) realizadas durante 
um ano civil.
Independentemente do valor consideram-se sempre transações 
relevantes ou significativas: 

(i) Concessão e crédito e prestação de garantias;
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(ii) Aquisição ou alienação de participações sociais e subscrição 
de instrumentos financeiros representativos de dívida. 

3. ENQUADRAMENTO E PRINCÍPIOS GERAIS

A Política está subordinada às proibições legais ou outros 
constrangimentos que sejam aplicáveis a Transações com Partes 
Relacionadas, e não pode ser entendida como pretendendo 
consagrar um regime diferente do regime legal.
As operações e negócios realizados entre o BiG (ou qualquer 
entidade do Grupo) e qualquer Parte Relacionada devem ser 
executados em condições normais de mercado e de acordo com o 
normativo interno do Banco, nomeadamente o Código de Conduta.
Os acordos inerentes a estas transações devem ser reduzidos 
a escrito, devendo ser indicadas, de forma clara, as principais 
características e condições das mesmas, tais como: preço, 
contrapartida global, prazos, condicionalismos, etc.
As Transações com Partes Relacionadas devem ser divulgadas de 
forma clara nas demonstrações financeiras do Banco, de acordo 
com os princípios de relato financeiro estabelecidos.

4. PROCEDIMENTOS E FORMALIZAÇÃO

Nos termos previstos nos nº 1 e n.º 2 do artigo 33.º do Aviso, o 
Conselho de Administração é responsável por assegurar que 
o BiG identifica, numa lista completa e atualizada pelo menos 
trimestralmente, as suas Partes Relacionadas, disponibilizando-a à 
autoridade de supervisão competente, sempre que solicitado.
A referida lista inclui o nome ou denominação da Parte Relacionada, 
o número de identificação fiscal ou número de identificação de 
pessoa coletiva, ou equivalente, e a respetiva percentagem de 
todas as participações diretas e indiretas, quando aplicável, sendo 
aprovada pelo órgão de administração e objeto de tomada de 
conhecimento pelo órgão de fiscalização.
O Departamento de Controlo Interno e Compliance assegura a 
atualização e manutenção da lista de Partes Relacionadas do BiG, 
em articulação com o Conselho de Administração.

Para os efeitos previstos nas Normas Internacionais de 
Contabilidade, especificamente na Norma Internacional de 
Contabilidade 24 - Divulgações de Partes Relacionadas, numa 
base semestral, a referida lista de Partes Relacionadas do BiG 
será disponibilizada ao Departamento de Contabilidade e ao 
Departamento de Reporte do Banco, de modo a que possam dar 
cumprimento aos requisitos inerentes em termos de divulgação e 
reporte de informação.
As operações com Partes Relacionadas são divulgadas anualmente 
no Anexo ao Relatório e Contas, nos termos legalmente previstos.
Os procedimentos de controlo interno devem ser integralmente 

observados quando estejam em causa transações com Partes 
Relacionadas, nomeadamente no que respeita à função de gestão 
de riscos. O Departamento de Controlo Interno e Compliance é 
responsável pela monitorização das transações efetuadas de 
acordo com a Política de Gestão de Conflitos de Interesses do 
Banco. 
Nos termos no Aviso, o responsável da função de gestão de riscos 
e o responsável da função de Compliance devem analisar as 
operações com Partes Relacionadas, previamente à sua submissão 
ao Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal, identificando 
e avaliando adequadamente os inerentes riscos reais ou potenciais 
para a instituição.
As Transações com Partes Relacionadas Relevantes/Significativas 
carecem de aprovação prévia do Conselho de Administração ou do 
Conselho Fiscal do BiG, em função da intervenção, ou não, direta 
ou indireta, de membros do órgão de administração do Banco na 
operação ou negócio em causa. Estas transações, ainda que não 
devam ser objeto de aprovação por este órgão, devem ser sempre 
submetidas a análise prévia do Conselho Fiscal. 
Nestes casos concretos, as avaliações efetuadas pelas funções 
de controlo interno acima referidas, apenas serão realizadas caso 
se confirme a aprovação prévia pelo órgão competente para dar 
seguimento às mesmas.

As Transações com Partes Relacionadas não Relevantes/
Significativas devem ser levadas ao conhecimento subsequente 
do Conselho Fiscal quanto aos termos e condições contratados.

Caso o Conselho de Administração assim o entenda, as Transações 
com Partes Relacionadas consideradas muito Relevantes/
Significativas, em função da sua materialidade e relevância, 
poderão ser sujeitas a deliberação por parte da Assembleia Geral 
do Banco, podendo este órgão, mediante proposta do órgão de 
administração ou de qualquer acionista, estabelecer limites às 
mesmas.

O Conselho de Administração assegura que as transações em 
que o Banco participa e que envolvam Partes Relacionadas são 
efetuadas em condições de mercado, sendo aprovadas por um 
mínimo de dois terços dos seus membros, depois de obtidos os 
pareceres prévios das funções de gestão de riscos e de compliance 

e do Conselho Fiscal.
Nos casos excecionais em que o Banco, de forma fundamentada, 
considere que é impossível definir quais as condições de mercado 
aplicáveis a uma operação, o Gestor do Produto associado à 
Transação de Parte Relacionada apresenta um conjunto de 
cenários comparáveis à transação em análise. Esta apresentação 
deve permitir ao Banco fixar um referencial de comparabilidade 
entre a operação em causa e outras operações semelhantes, de 
forma a evitar beneficiar a Parte Relacionada face a uma outra 
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entidade que não tenha esse tipo de relação com a instituição.

Para efeitos de análise, estas operações devem ser submetidas à 
aprovação juntamente com a seguinte informação:

- Identificação da Parte Relacionada e respetivo enquadramento 
nesta Política;
- Indicação do montante em causa e menção expressa caso se 
trate de uma transação relevante / significativa;
- Demonstração da realização da operação em condições 
normais de mercado;
- Critérios de seleção e fundamentação das condições 
concordadas;
- Termos e condições da operação, incluindo o valor global 
inerente à mesma;
- Documentação contratual e outros documentos relevantes;
- Demonstração da inexistência de conflitos de interesses e 
enquadramento da operação na atividade do Banco; 
- Avaliação do responsável de compliance e do responsável da 
gestão de riscos;
- Outra informação que venha a revelar-se necessária.

5. COMUNICAÇÃO E APROVAÇÃO

A presente Política foi preparada pelo Conselho de Administração 
do BiG com o envolvimento e participação das funções de controlo 
interno do Banco, e sujeita a parecer prévio do Conselho Fiscal 
Esta Política é aprovada pelo Conselho de Administração do BiG.
Esta Política é parte integrante do Sistema de Normas Internas do 
BiG e será disponibilizada nos respetivos meios de comunicação 
interna, sendo igualmente divulgada no sítio da internet do BiG, 
nos termos previstos na legislação e na regulamentação em vigor.


