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Código de Conduta 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º - Objecto 

O presente Código de Conduta (Código) estabelece as regras e os princípios 

de conduta profissional observados pelo Banco Privado ATLÂNTICO 

EUROPA, S.A. (ATLÂNTICO EUROPA), no exercício da actividade bancária e 

de intermediação financeira, em relação aos clientes e na tutela dos interesses 

destes. 

 

Artigo 2.º - Âmbito subjectivo de aplicação 

1. O presente Código aplica-se aos membros do órgão de administração, aos 

trabalhadores. Aplica-se também aos prestadores de serviços a quem este 

Código seja comunicado e ao qual adiram, independentemente do tipo de 

vínculo e do tipo de actividade exercida. Todas partes abrangidas por este 

Código de Conduta são doravante designados em conjunto os 

“Colaboradores”.  

2. O presente Código será aplicável às filiais, sucursais, escritórios de 

representação ou outra forma de representação que o ATLÂNTICO EUROPA 

venha possuir em Portugal ou no estrangeiro, aos agrupamentos 

complementares de empresas de que o ATLÂNTICO EUROPA seja membro, 

bem como a todos os Colaboradores dessas entidades, na medida da sua 

aprovação pelos respectivos órgãos.  

 

Artigo 3.º - Objectivos gerais 

O disposto no presente Código visa: 

a) Contribuir para o rigor, competência e transparência do ATLÂNTICO EUROPA; 

b) Garantir a clarificação e harmonização dos padrões de referência no exercício 

da actividade; 

c) Promover a aplicação de elevados padrões de sigilo profissional na recolha, 

tratamento, acesso, gestão e utilização da informação e, em geral, no exercício 

de toda a actividade; 

d) Assegurar a adopção das melhores práticas e garantir uma gestão empresarial 

transparente, responsável, criteriosa e prudente. 
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Artigo 4.º - Disposições legais e regulamentares 

Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA estão obrigados a conhecer e 

respeitar as normas internas do Banco, incluindo as políticas e procedimentos 

adoptados pelo mesmo, bem como as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis ao desempenho da respectiva função. 

 

Artigo 5.º - Princípios 

1. O ATLÂNTICO EUROPA ordena o exercício da sua actividade por princípios 

de ética, rigor, verdade, transparência, estabilidade e segurança no 

relacionamento com os clientes. 

2. No exercício da sua actividade o ATLÂNTICO EUROPA envida todos os 

esforços para dar a máxima satisfação possível aos legítimos interesses dos 

clientes e assume o compromisso de tratar os interesses destes com equidade, 

transparência e imparcialidade. 

3. O ATLÂNTICO EUROPA assegura a todos os seus clientes igualdade de 

tratamento, não fazendo qualquer discriminação entre eles que não resulte de 

direitos que lhes assistam em razão da natureza ou prioridade temporal das 

suas ordens ou em consequência de qualquer outra situação prevista em 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

4. O ATLÂNTICO EUROPA compromete-se a dar prioridade aos interesses dos 

clientes, quer em relação aos seus próprios interesses, seja qual for a sua 

natureza, quer em relação aos interesses dos membros dos seus órgãos 

sociais e demais colaboradores. 

5. Sem prejuízo do aconselhamento ou informação que lhes seja prestada pelos 

Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA os clientes devem ter presente que a 

decisão sobre os produtos e serviços que pretendem contratar lhes cabe a 

eles e só a eles. 

6. No exercício da sua actividade o ATLÂNTICO EUROPA compromete-se a 

actuar em conformidade com os princípios e regras da livre e leal 

concorrência. 
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CAPITULO II  

DEONTOLOGIA PROFISSIONAL  

 

Artigo 6.º - Satisfação e conhecimento do Cliente. 

O ATLÂNTICO EUROPA exerce a sua actividade em obediência a elevados 

princípios éticos e deontológicos, e a conduta dos seus Colaboradores pauta-se 

nomeadamente pelo seguinte: 

a) Respeito consciencioso dos interesses que lhe estão confiados; 

b) Isenção, honestidade e integridade pessoal; 

c) Lealdade para com o ATLÂNTICO EUROPA e seus clientes; 

d) Actuação discreta, guiada por elevados padrões de ética profissional; 

e) Respeito pela absoluta independência entre os interesses do ATLÂNTICO 

EUROPA e os dos clientes; 

f) Respeito pela absoluta independência dos interesses dos clientes entre si; 

g) Controlo dos riscos; 

h) Prevenção dos conflitos de interesses; 

i) Cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares em vigor; 

j) Transparência na conduta; 

k) Sigilo relativamente à informação não pública a que têm acesso; 

l) Responsabilidade social; 

m) Rigorosa segregação patrimonial; 

n)  Protecção do ambiente. 

 

Artigo 7.º - Deveres dos Colaboradores 

Os Colaboradores devem utilizar a sua capacidade técnica e profissional com a 

prudência e o cuidado adequado ao desempenho da sua actividade no 

ATLÂNTICO EUROPA, respeitando as normas e regulamentos aplicáveis. Nessa 

medida, o Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA devem: 

a) Adequar o seu comportamento à legislação e regulamentação aplicável, 

bem como às regras internas adoptadas pelo ATLÂNTICO EUROPA 

independente do instrumento em que estão inseridas; 
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b) Respeitar as regras de hierarquia e as linhas de reporte adoptadas pelo 

ATLÂNTICO EUROPA;   

c) Respeitar as instruções internas acerca da utilização de meios informáticos 

e da sua segurança; 

d) Não fazer um uso contrário ao que for estabelecido em normas internas do 

correio electrónico, telefone, acesso à Internet ou tecnologias semelhantes. 

e) Não praticar quaisquer actividades ilícitas e fazer cessar qualquer conduta 

ilícita praticada por Colaboradores directamente sujeitos à sua fiscalização 

ou direcção e no exercício das suas funções; 

f) Cumprir com especial zelo as regras de abertura de contas de Clientes, 

garantindo em particular o correcto e completo preenchimento da 

documentação necessária e a adequada identificação e conhecimento do 

Cliente e dos seus eventuais representantes e efectuando todas as 

diligências de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento 

ao terrorismo; 

g) Comunicar de imediato ao Gabinete Compliance qualquer violação de 

normas legais, regulamentares ou de políticas e procedimentos internos, 

em particular de factos que possam vir a ser qualificados como crime 

contra o mercado ou em conexão com práticas suspeitas de 

branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo. 

 

Artigo 8.º - Não concorrência 

No exercício das suas funções, os Colaboradores devem dedicar ao ATLÂNTICO 

EUROPA o seu maior esforço e dedicação e não devem prestar quaisquer 

serviços, remunerados ou não, a entidades cuja actividade concorra, seja 

incompatível com a do Banco ou possa gerar situações de conflito de interesses. 

 

Artigo 9.º - Produtos e serviços 

1. Os produtos e serviços postos à disposição dos clientes devem ser criados e 

estruturados de modo a assegurar a sua plena conformidade com as 

disposições legais e regulamentares e, não obstante os riscos que possam 

envolver, a garantir a efectiva susceptibilidade de criação de valor para o 

cliente. 

2. É sempre facultada aos Colaboradores a formação e informação necessárias 

para que possam proceder à comercialização dos produtos e serviços em total 

harmonia com as suas características e em condições de assegurarem aos 
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clientes o esclarecimento cabal quanto aos mesmos, nomeadamente quanto a 

custos e riscos que envolvem. 

 

Artigo 10.º - Competência e diligência. 

Na sua actividade os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA devem: 

a) Garantir aos clientes e às autoridades competentes, no exercício das suas 

atribuições profissionais, ressalvado o dever de sigilo, uma resposta rigorosa, 

oportuna e completa às solicitações por aqueles apresentados; 

b) Ter em conta as expectativas dos clientes e do público em geral, relativamente 

à sua conduta, dentro de padrões éticos que sejam socialmente aceites; 

c) Comportar-se de forma a manter e reforçar a confiança dos clientes do 

ATLÂNTICO EUROPA, contribuindo, de forma eficaz para a sua boa imagem; 

d) Actuar de boa-fé, com isenção, responsabilidade e rigor, sem deformar os 

factos ou a realidade; 

e) Actuar com cortesia, tolerância e respeito e abster-se de qualquer 

comportamento que possa ser tido como ofensivo por clientes ou terceiros. 

f) Alertar e intervir, de imediato, perante o desrespeito de qualquer das normas 

deste Código e das políticas internas do Banco; 

g) Abster-se de estabelecer contactos com os meios de comunicação social 

sobre assuntos relativos à vida da instituição ou sobre os seus clientes, sem 

estar devidamente autorizado.  

 

Artigo 11.º - Confidencialidade  

1. A confidencialidade é um valor fundamental na relação do ATLÂNTICO 

EUROPA com os seus clientes. Para sua protecção o ATLÂNTICO EUROPA 

adopta uma política interna de confidencialidade e implementa medidas de 

protecção da informação a que todos os Colaboradores estão obrigados. 

2. Os Colaboradores não podem utilizar, revelar, permitir o acesso ou a utilização 

por terceiros de informações não públicas a que tenham acesso no exercício 

das suas funções, independentemente da sua fonte, para fins diversos do 

normal exercício da respectiva função. 

3. Os Colaboradores estão adstritos ao dever e manter rigoroso sigilo, 

nomeadamente, sobre:  
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a) Tudo o que respeita a contas e nomes de clientes, bem como às 

operações bancárias gerais, às operações de sala de mercados, às 

operações sobre instrumentos financeiros, às operações de crédito e 

aos serviços prestados, posição ou carteira de investimentos dos 

clientes; 

b) Outros factos ou informações cujo conhecimento lhes advenha do 

desempenho das respectivas funções e não sejam públicos; 

c) Os factos respeitantes à vida da instituição, designadamente os factos 

e informações não publicadas ou, por qualquer modo, divulgadas pelos 

órgãos competentes, ainda que de carácter não profissional e cujo 

conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções. 

4. O dever de sigilo profissional abrange toda a informação sobre os negócios do 

ATLÂNTICO EUROPA, incluindo planos de promoção comercial, contratos, 

clientes actuais e clientes potenciais, bases de dados, patentes e propriedade 

intelectual, sistemas, programação informática, custos, estratégias e assuntos 

de competitividade comercial. 

5. O dever de sigilo profissional mantém-se por todo o tempo de duração do 

vínculo contratual com o ATLÂNTICO EUROPA e mantém-se mesmo depois 

da cessação desse contratual, independentemente do fundamento da 

cessação. 

 

Artigo 12.º - Interesses dos clientes 

1. As instruções recebidas de clientes e, em geral, os serviços por estes 

solicitados são executados com respeito pelos seus legítimos interesses, 

dentro dos condicionamentos impostos ao exercício da actividade bancária e 

de intermediação financeira. 

2. No exercício das suas funções, os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA 

estão obrigados a diligenciar para que, na prestação de informações e no 

aconselhamento dos clientes, seja assegurado, com rigor e boa-fé: 

a) O completo esclarecimento sobre as características dos produtos ou 

serviços oferecidos pelo ATLÂNTICO EUROPA, bem como da 

adequação dos mesmos á situação e às necessidades dos clientes; 

b) O fornecimento de todos os elementos necessários a uma tomada de 

decisão fundamentada, consciente e esclarecida quanto à existência 

dos riscos potenciais previsíveis e consequências financeiras das 

operações visadas; 
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c) O esclarecimento sobre as remunerações dos depósitos ou de outros 

fundos reembolsáveis; 

d) Informação adequada sobre os custos das operações e serviços, 

incluindo, quando solicitada, a explicitação do preçário à disposição 

dos clientes. 

3. A prestação de informações ou aconselhamento aos clientes está subordinada 

ao conjunto de normas e instruções que respeitem ao exercício de cada 

função ou tarefa que esteja cometida ao Colaborador. 

4. Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA não podem aceitar ou solicitar 

quaisquer vantagens, incluindo empréstimos, prendas ou outros benefícios ou 

favores de pessoas com as quais travem conhecimento e/ou estejam em 

contacto directo, por força e no exercício da sua actividade profissional. 

5. Não se incluem na referida proibição constante no número 4 deste artigo: 

a) Objectos de propaganda de escasso valor; 

b) Ofertas ou convites que não excedam os limites considerados 

razoáveis pelos usos sociais; 

c) Ofertas ocasionais e devidas a situações festivas (como ofertas de 

Natal ou por ocasião de casamento), desde que tais ofertas não sejam 

prestadas em numerário e o seu valor seja razoável. 

6. Em qualquer caso, os Colaboradores deverão sempre reportar ao Gabinete 

Compliance o recebimento de ofertas de valor estimado superior a 100 euros. 

 

Artigo 13.º - Crédito 

1. A decisão de concessão de crédito, sob qualquer modalidade e 

independentemente da iniciativa sobre a mesma, importa sempre a análise 

individualizada da situação do cliente e do risco da operação e constitui uma 

resolução livre, unilateral e discricionária do ATLÂNTICO EUROPA, tomada 

segundo os seus critérios próprios. 

2. No caso de o ATLÂNTICO EUROPA informar o cliente da pré-aprovação de 

créditos, mesmo sem a respectiva solicitação prévia, a concretização da 

operação decorre sempre da manifestação de vontade do cliente, da 

subscrição da documentação correspondente e da efectiva verificação dos 

pressupostos em que assentou a decisão de pré-aprovação, nomeadamente 

os relativos à situação do cliente. 
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3. A realização de operações que consubstanciam a concessão de crédito não 

previamente contratualizado, consequentemente a actos ou procedimentos 

adoptados por iniciativa do próprio cliente, e concretizada, nomeadamente, 

por via da autorização de pagamentos a descoberto ou além de limites 

autorizados, traduz também sempre uma decisão livre e discricionária do 

ATLÂNTICO EUROPA. 

 

Artigo 14.º - Prevenção de conflitos de interesses 

1. O ATLÂNTICO EUROPA adopta uma Política de Prevenção e Gestão de 

Conflito de Interesses, a qual deve ser conhecida e observada por todos os 

Colaboradores.  

2. O ATLÂNTICO EUROPA compromete-se a dar prevalência aos legítimos 

interesses dos seus clientes em relação aos seus próprios interesses ou de 

sociedades com as quais se encontra em relação de grupo ou de domínio, 

bem como em relação aos interesses dos titulares dos órgãos sociais ou dos 

de agente vinculado ao seu serviço ou dos colaboradores de ambos.  

3. Sempre que ocorra qualquer situação, relacionada com um Colaborador ou 

com o seu património, que seja susceptível de pôr em causa o normal 

cumprimento dos seus deveres ou o desempenho objectivo e efectivo das 

suas funções, no interesse do ATLÂNTICO EUROPA ou dos seus clientes, o 

Colaborador deve de imediato dar do facto conhecimento à estrutura 

hierárquica ou, sendo membro do conselho de administração, aos demais 

membros do órgão. 

4. Os Colaboradores empenham-se no sentido de evitar a ocorrência de conflitos 

de interesses entre clientes, resultantes do funcionamento operativo das 

rotinas e procedimentos adoptados e/ou da actividade comercial, 

designadamente no que respeita à intermediação financeira, a operações de 

tesouraria nas respectivas salas de mercados ou a produtos derivados. 

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando não seja possível obstar 

à ocorrência de situações de conflito de interesses entre clientes, o 

ATLÂNTICO EUROPA informará o cliente de forma genérica sobre as 

potenciais fontes de conflitos de interesses antes de prosseguir a relação 

comercial com o cliente e desenvolverá todos os esforços para que tais 

situações sejam resolvidas de modo a assegurar um tratamento imparcial, 

equidistante e transparente às partes envolvidas. 

6. De modo a evitar situações de conflito de interesses: 
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a) Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA que tenham conhecimento 

de ordens de Clientes, que possam ter impacto no valor dos 

instrumentos financeiros em causa, não podem efectuar ou 

recomendar operações no seu próprio interesse ou no interesse de 

terceiros, incluindo a realização de operações antes do Cliente ou ao 

mesmo tempo que o Cliente sobre o mesmo instrumento financeiro;  

b) Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA não podem aceitar 

mandatos particulares de gestão de activos ou assessoria, excepto nos 

casos de conjugues, ascendentes ou descendentes dependentes; 

c) Os Colaboradores não podem utilizar o tempo de trabalho ao serviço 

do ATLÂNTICO EUROPA e as ferramentas de trabalho colocadas à sua 

disposição pelo Banco para realizar operações ou gerir investimentos 

pessoais; 

d) Os Colaboradores não podem realizar, ordenar ou aconselhar a 

realização de transacções com o objectivo de influenciar os preços dos 

instrumentos financeiros ou criar a ilusão de um mercado activo sobre 

um certo instrumento financeiro; 

e) Os Colaboradores não podem realizar, ordenar ou aconselhar a 

realização de transacções sobre instrumentos financeiros que sejam 

objecto de uma operação em que o ATLÂNTICO EUROPA intervenha 

(no âmbito da sua carteira própria ou nos termos de mandato 

concedido por um cliente), da qual tenham conhecimento. O 

estabelecido neste ponto não impede que os Colaboradores 

participem em ofertas públicas nos termos habituais de mercado.   

f) Os Colaboradores ficam impedidos de realizar operações pessoais com 

os clientes do ATLÂNTICO EUROPA, salvo no âmbito de uma oferta 

pública. 

 

Artigo 15.º - Impedimento de movimentação ou gestão de contas próprias 

1. Os colaboradores com perfil de acesso à movimentação de contas do sistema 

informático do Banco estão impedidos de processar movimentos nas contas 

em que figurem como titulares, procuradores ou representantes ou das quais 

sejam beneficiários ou herdeiros; 

2. Os colaboradores com perfil de acesso ao carregamento de limites de crédito 

em contas do sistema informático do Banco estão impedidos de carregar 

limites de crédito em contas em que figurem como titulares, procuradores ou 

representantes ou das quais sejam beneficiários ou herdeiros; 
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3. Eventuais excepções às regras definidas nos números anteriores, 

nomeadamente quando não exista alternativa para o processamento, carecem 

de prévia autorização da respectiva hierarquia, a qual deverá ser expressa no 

documento de suporte da operação; 

4. Os colaboradores estão igualmente impedidos de serem responsáveis pelo 

acompanhamento comercial (Gestor de cliente) de quaisquer contas em que 

intervenham como titulares, procuradores ou representantes ou das quais 

sejam beneficiários ou herdeiros, bem como de contas cujos titulares, 

procuradores ou representantes sejam seus familiares em primeiro grau. 

 

Artigo 16º. Solvência e integridade financeira 

 

1. Os colaboradores devem gerir de forma responsável a sua situação financeira 

e patrimonial, abstendo-se de praticar os seguintes actos: 

a) Movimentação de contas à ordem com violação dos limites de crédito 

autorizados; 

b) Obtenção de crédito junto de outros colaboradores ou clientes no ou pelo 

exercício das suas funções; 

c) Qualquer forma de envolvimento financeiro com clientes, designadamente 

quando resulte de movimentos entre contas bancárias daqueles e do 

colaborador, que possa comprometer a sua probidade pessoal; 

2. Os colaboradores devem abster-se da prática de jogos de fortuna ou azar, ou 

apostas com pessoas que mantenham qualquer tipo de relação profissional ou 

de clientela com o Banco, salvo tratando-se de entidades legalmente 

autorizadas. 
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CAPÍTULO III  

DESEMPENHO  

 

Artigo 17.º - Qualidade da prestação de serviços 

1. O ATLÂNTICO EUROPA compromete-se a proporcionar aos seus clientes um 

serviço de qualidade, assente nas melhores práticas bancárias e financeiras e 

no conhecimento, a nível do negócio, que tem dos clientes, das suas 

necessidades, das suas capacidades e do seu potencial. 

2. As respostas às solicitações dos clientes regem-se pela celeridade e cortesia 

na prestação de serviços, pelo bom desempenho comercial e operacional e 

pela criteriosa adequação dos produtos e dos meios técnicos disponíveis, de 

molde a propiciar aos interessados níveis relacionais de excelência. 

 

Artigo 18.º - Protecção de dados pessoais 

1. Na organização da sua actividade o ATLÂNTICO EUROPA assume o 

compromisso de respeito pelas normas legais e as orientações das 

autoridades competentes em matéria de protecção de dados pessoais. 

2. Aos titulares de dados pessoais objecto de tratamento pelo ATLÂNTICO 

EUROPA serão garantidos, nomeadamente, os direitos de acesso e 

rectificação dos seus dados, nos termos legais.    

 

Artigo 19.º - Gestão prudente de riscos 

Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA a quem caiba a avaliação e a gestão 

de riscos subordinam as suas apreciações e decisões a critérios de rigor, que 

visem uma gestão independente, competente e prudente de riscos, com estrito 

respeito pelas correspondentes normas internas, pelas regras de “compliance” e 

por todas as disposições legais e regulamentares, incluindo as emanadas pelas 

Entidades de Supervisão. 

 

Artigo 20.º - Respeito, lealdade e profissionalismo 

As relações do ATLÂNTICO EUROPA com os seus clientes pautam-se pelo rigor e 

objectividade, por uma elevada competência técnica e pela transparência, 
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estimulando-se e desenvolvendo-se com os mesmos um relacionamento aberto e 

construtivo, numa base de respeito, lealdade e profissionalismo. 

 

Artigo 21.º - Cumprimento de obrigações legais e regulamentares (“compliance”) 

O ATLÂNTICO EUROPA pauta o exercício da sua actividade por uma gestão 

rigorosa e disciplinada e por um controlo eficiente e eficaz de todas as suas áreas 

de negócio, assegurando, para o efeito, adequados sistemas internos de validação 

e de verificação do cumprimento de obrigações legais e regulamentares 

(“compliance”), por forma a prevenir a aplicação de sanções ou a verificação de 

prejuízos financeiros ou de ordem reputacional, que possam resultar do 

incumprimento das mesmas. 

 

Artigo 22.º - Operações sobre instrumentos financeiros 

1. Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA afectos à actividade de 

intermediação financeira devem ter conhecimento e manter o respeito 

escrupuloso e contínuo das regras legais e regulamentares aplicáveis a essa 

actividade. 

2. Na prestação de serviços a clientes os Colaboradores devem prestar 

informação clara, precisa, completa e apropriada, sendo interdito aos 

Colaboradores a divulgação de informações inexactas, falsas ou enganosas, 

bem como a realização de operações fictícias ou a participação em actuações 

ilícitas tendentes à alteração do regular funcionamento dos mercados cambial, 

monetário, de títulos ou de produtos derivados. 

3. A prestação de aconselhamento a clientes pressupõe um adequado 

conhecimento do perfil do cliente, da sua experiência de investimento, da sua 

capacidade e interesse em tomar risco e dos seus objectivos, devendo os 

Colaboradores procurar obter a informação necessária para a prestação do 

serviço. 

4. Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA devem abster-se de prestar 

serviços de intermediação financeira quando não possuam a informação 

suficiente sobre o cliente e a operação em causa.  
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CAPÍTULO IV  

ORGANIZAÇÃO INTERNA E CONTROLO  

 

Artigo 23.º - Funcionamento 

O ATLÂNTICO EUROPA envidará todos os esforços no sentido de assegurar que, 

durante o período normal de funcionamento e salvo razões de força maior, 

nenhuma actividade ou função fique indisponível, inactiva ou com capacidade de 

resposta significativamente diminuída. 

 

Artigo 24.º - Controlo interno 

1. O ATLÂNTICO EUROPA dispõe de um sistema de controlo interno, com vista 

a permitir uma gestão eficiente da sua actividade, através da minimização dos 

riscos, nomeadamente os financeiros, legais, operacionais e reputacionais, 

incluindo os riscos de fraudes, irregularidades e erros, assegurando a sua 

prevenção e detecção tempestivas. 

2. São objecto essencial do sistema de controlo interno:  

a) A garantia da existência e segurança dos activos; 

b) O controlo dos riscos da actividade do ATLÂNTICO EUROPA, 

nomeadamente os riscos de crédito, taxa de juro, cambial, mercado, 

liquidez e de liquidação, bem como os riscos operacional, de contraparte, 

de estratégia, reputacional, legal e de “compliance”; 

c) O cumprimento de normas prudenciais; 

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 activos e das responsabilidades, 

nomeadamente para o efeito da constituição de provisões; 

g) A adequação das operações realizadas a outras disposições legais, 

regulamentares e estatutárias aplicáveis, às normas internas, às 

orientações dos órgãos sociais, às normas e aos usos profissionais e 

deontológicos e a outras regras relevantes; 

h) A prevenção de operações relacionadas com branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo; 
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i) A existência de procedimentos que visem, nomeadamente: 

i. a adequada separação de funções; 

ii. a justificação de toda a informação contabilística; 

iii. a realização das operação em condições de segurança e fiabilidade; 

iv. a continuidade da actividade em cenários de contingência; 

v. a protecção do equipamento, das aplicações, e dos dados 

informáticos com vista à prevenção de danos, fraudes e acessos 

não autorizados ao sistema e a informação confidencial. 

 

Artigo 25.º - Reclamações 

1. O ATLÂNTICO EUROPA assegura que todas as reclamações recebidas de 

clientes, quer apresentadas directamente, quer apresentadas às autoridades 

de supervisão, serão objecto de análise, decisão e comunicação ao cliente com 

celeridade, nos termos da Política de Tratamento de Reclamações. 

2. O ATLÂNTICO EUROPA oferece aos seus clientes o acesso a meios 

extrajudiciais de resolução de litígios que serão divulgados em local próprio. 

 

CAPÍTULO V  

PREVENÇÃO DE FRAUDE 

 
Artigo 26.º - Obrigação de prevenção 

1. Na realização de operações e na prestação de serviços os Colaboradores 

estão adstritos ao escrupuloso respeito pelo disposto nas leis e regulamentos 

aplicáveis, sendo seu dever prevenir a ocorrência de situações de fraude, 

incluído fraude fiscal. 

2. Neste âmbito reveste particular importância o controlo da documentação 

obrigatória entregue pelos clientes, nomeadamente no acto de abertura de 

conta ou nos documentos necessários para a confirmação de operações; 

3. Todas as situações em que sejam detectados documentos suspeitos devem de 

imediato serem comunicados ao Gabinete Compliance; 

4. A realização de operações fraudulentas, bem como a participação ou 

ocultação consciente de tais práticas está sujeita a sanções disciplinares civis e 

penais. 
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CAPÍTULO VI  

PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

 

Artigo 27.º - Branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 

Para efeitos da prevenção de operações relacionadas com branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo, o ATLÂNTICO EUROPA adopta políticas, 

procedimentos e medidas adequadas para dar cumprimento aos deveres 

consagrados no ordenamento jurídico vigente. 

 

Artigo 28.º - Obrigação geral de prevenção 

1. A responsabilidade de prevenção de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo incumbe a todos os Colaboradores consideradas 

as funções exercidas por cada um e o respectivo nível de intervenção nas 

operações. 

2. Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA estão adstritos ao cumprimento 

rigoroso das regras legais, regulamentares e internas aplicáveis à prevenção 

do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, 

designadamente o dever de identificação, o dever de diligência relativo ao 

conhecimento das relações de negócio levadas a cabo pelos clientes, o dever 

de recusa e de abstenção de execução de operações, o dever de conservação 

dos documentos e o de comunicação tempestiva das operações 

potencialmente suspeitas de configurar branqueamento de capitais ou 

financiamento do terrorismo. 

 

 



 

 
Código de Conduta  
Versão Maio 2013 
 

19 

CAPÍTULO VII  

RELAÇÕES EXTERNAS 

 

Artigo 29.º - Autoridades 

1. Os Colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA devem colaborar, dentro da sua 

esfera de actividade e de competências, com as Autoridades oficiais e de 

Supervisão competentes, respondendo com diligência a todas as suas 

solicitações. 

2. Os colaboradores do ATLÂNTICO EUROPA devem notificar o Gabinete 

Compliance no caso de serem, por força do exercício da sua actividade no 

Banco: 

a) Sujeitos a investigação ou inquirição por qualquer autoridade estatal ou 

entidade reguladora; 

b) Chamados a testemunhar ou a fornecer documentos a qualquer 

autoridade estatal ou entidade reguladora; 

c) Constituídos arguidos ou requeridos ou demandados em acção penal, 

civil, administrativa ou qualquer outra; 

d) Sujeitos a qualquer censura, sentença judicial, suspensão, multa, contra-

ordenação ou qualquer outra sanção imposta por qualquer autoridade; 

e) Objecto de qualquer queixa escrita de cliente ou de um pedido de 

indemnização judicial feito por um cliente. 

3. Devem ainda notificar o Gabinete Compliance no caso de serem: 

a) Sujeitos a qualquer processo de insolvência; 

b) Sujeitos a prisão, intimação, acusação ou sentença condenatória em 

qualquer processo criminal. 

 

Artigo 30.º - Comunicação social 

1. Os Colaboradores devem abster-se de transmitir aos meios de comunicação 

social, por sua iniciativa ou a pedido de terceiros, qualquer notícia ou 

informação ou comentário sobre o ATLÂNTICO EUROPA ou sobre os seus 

clientes. 

2. Qualquer comunicação, que se destine a ser tornada pública, deve ser 

previamente autorizada pelo órgão competente. 
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Artigo 31.º - Publicidade e marketing 

As acções de publicidade e de marketing levadas a cabo pelo ATLÂNTICO 

EUROPA, com vista a promover o Banco, a sua actividade, produtos e/ou 

serviços, devem ser elaboradas e veiculadas com respeito por todas as regras 

legais em vigor e pelos princípios da clareza, da veracidade e da oportunidade. 

 

CAPÍTULO VIII  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 32.º - Divulgação  

1. O presente Código será divulgado a todos os Colaboradores do ATLÂNTICO 

EUROPA pela forma considerada adequada tendo em atenção o tipo de 

vínculo em causa 

2.  O presente Código de Conduta poderá ser divulgado nas plataformas de 

divulgação de informação pública de que o ATLÂNTICO EUROPA disponha em 

cada momento. 

3. O Código deve estar sempre disponível para consulta pelos clientes, podendo 

ser-lhes entregue cópia quando o solicitarem. 

 

Artigo 33.º - Controlo  

A violação das normas que integram este Código, pelos Colaboradores do Banco, 

constitui infracção passível de procedimento disciplinar, sem prejuízo da 

aplicação de sanções de carácter civil e criminal. 

 

Artigo 34.º - Alterações 

1. O presente Código de Conduta pode ser alterado por deliberação do Conselho 

de Administração ou Comissão Executiva do ATLÂNTICO EUROPA; 

2. Para além das alterações que decorram directamente de imperativo legal e 

sem prejuízo de outras iniciativas, o responsável do Gabinete Compliance 

apresentará, sempre que entenda conveniente, as propostas de alteração que 

considerar adequadas; 

3. É competência do Gabinete Compliance confirmar anualmente a situação, 

quando não existam alterações ao Código de Conduta em vigor.  
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Artigo 35.º - Entrada em vigor 

Este Código de Conduta entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na 

intranet do ATLÂNTICO EUROPA.  
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