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CÓDIGO DE CONDUTA DO GRUPO

Aqui para ficar é o cerne
da cultura do Standard
Chartered — este é um aspeto
fundamental a proteger. O
nosso foco primordial em
fazer o que está certo não é
apenas algo bom de se ter;
é uma vantagem competitiva
e uma diferenciação real promover o nosso Banco
como uma organização ética é
absolutamente crítico.

Concretizar o lema “Aqui para ficar”
O Standard Chartered é uma empresa para a qual podemos estar orgulhosos
de trabalhar. Como um banco global, temos o direito, a oportunidade e a
responsabilidade de ser uma força positiva nos mercados onde operamos.
Num ambiente onde a conduta da banca está sob crescente escrutínio, os
nossos padrões de ética têm de ser irrepreensíveis. Temos de compreender
e seguir a letra e o espírito da lei, com o objetivo de desempenhar um papel
influente na luta contra o crime financeiro, e estar consciente das consequências
de nossas ações relativas a reputação.
A boa conduta é construída sobre quatro pilares fundamentais: criar o ambiente
certo; um resultado justo para os clientes; o funcionamento eficaz dos
mercados financeiros e da prevenção do crime financeiro. O nosso sucesso
será medido através da nossa capacidade de alcançar bons resultados
para todos os nossos partes interessadas como os clientes, investidores,
reguladores, mercados, nossos colegas e as comunidades que servimos.
Viver o Código de Conduta do Grupo é uma forma de darmos um passo na
conquista desses resultados.
O Código de Conduta do Grupo
O Código de Conduta foi desenvolvido para ajudar-nos a viver os nossos
valores e a nossa promessa de marca em tudo o que fazemos. O Código
tem recursos que apoiam a sua trajetória nas situações, por vezes, difíceis e
desconhecidas.
O Código de Conduta deve ser observado constantemente. Tem de estar
integrado na maneira de fazermos negócios, pois todos nós precisamos saber,
entender e se comprometer todos os anos.
Ora, com certeza, nenhum documento pode soletrar o que é certo e o que é
errado em todas as situações, então o próprio bom senso, a integridade e um
senso forte de responsabilidade pessoal devem, de qualquer forma, orientar
suas decisões.
Portanto, peço a todos que assumam as rédeas do Código de Conduta. Peço
a todos que assumam a responsabilidade dos resultados desse compromisso.
O seu compromisso com o Código de Conduta diz: “Isto é o que eu represento.
Estou Aqui para ficar. A minha intenção é boa. Eu trabalho para o Standard
Chartered”.

Bill Winters
Presidente do Grupo
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O Código — um resumo
Fazer a coisa certa — a importância do Código 5
Os nossos valores e a nossa promessa de marca são parte integrante da forma como
trabalhamos todos os dias. O Código é importante porque descreve como podemos ter a
certeza de que as decisões tomadas são as mais acertadas.
Agir com responsabilidade e dentro da autoridade 9
Seja disciplinado e responsável por riscos que incorrer e certifique-se de que são apropriados
para o seu negócio ou atividade. Você deve manter os nossos limites e políticas, e não deve
tomar decisões que vão para além da sua autoridade delegada.
Usar o bom senso 10
Reconheça quando existirem situações sem soluções simples. Utilize a estrutura de tomada de
decisões do Código para ajudar a tomar decisões corretas, apropriadas e cuidadas.
Fazer-se Ouvir 11
Você tem a responsabilidade de Fazer-se Ouvir quando observa um comportamento,
processo ou sistema com os quais não se sente confortável no trabalho. Isto ajuda a manter
uma cultura de ética sólida, integridade e transparência.
Cumprir com as leis, regulamentos e normas do Grupo 14
Você é individualmente responsável por cumprir com o espírito, não só a letra, das
nossas leis, regulamentos e padrões do Grupo.
Combater o crime financeiro 15
É extremamente importante proteger o sistema financeiro mundial. Você deve cumprir as leis,
regulamentos e normas do Grupo de combate ao branqueamento de capitais (incluindo evasão
fiscal), prevenção de financiamento do terrorismo, fraude ou sanções.
Rejeitar suborno e corrupção 16
O suborno é ilegal, desonesto e prejudica as comunidades onde ocorre. Você não deve oferecer
ou aceitar subornos nem participar em qualquer forma de corrupção.
Tratar os clientes de forma justa 17
Ter foco na construção de relacionamentos de longo prazo, ajuda a aumentar o nosso negócio,
melhorando a nossa reputação. Isto inclui ter produtos e serviços bem concebidos, os quais:
• São claramente vendidos com base em aconselhamento adequado
• Desempenhar conforme esperado
• Proporcionar uma escolha ao cliente
Gerir conflitos de interesses 19
É importante não colocar-se numa posição em que o seu julgamento possa ser afetado. Você é
responsável pela identificação, avaliação e administração de conflitos de interesses (quer reais
ou questões que possam ser vistas como conflitos) que surjam na sua rotina diária de trabalho.
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Não participar ou apoiar práticas de abuso de informação privilegiada 20
O uso indevido de informação privilegiada prejudica o sistema financeiro e coloca injustamente
em desvantagem outros agentes no mercado. Você deve reger-se pela Política de Negociação
de Contas Pessoais do Grupo para evitar o risco de abuso de informação privilegiada.
Proteger informações confidenciais 21
Criar confiança é uma parte fundamental de todas as nossas relações com os clientes. Se não
tiver autorização, você não deve divulgar informações confidenciais.
Competir de forma justa no mercado 22
Você deve entender e respeitar as leis que afetam o modo como você compete nos seus
mercados, no âmbito nacional e internacional.
Tratar os seus colegas de forma justa e com respeito 24
Todos os funcionários têm direito a um ambiente de trabalho seguro, que seja inclusivo e livre
de discriminação, bullying e assédio. Tratar os seus colegas como parceiros ajuda os nossos
colaboradores a cumprir a promessa de marca, resultando num efeito positivo sobre os nossos
resultados de negócios.
Ser aberto e cooperar com os reguladores 25
Lide com os reguladores de forma ágil, aberta e cooperativa e preste aos reguladores a
informação que seria razoável esperar da sua parte.
Respeitar as nossas comunidades e o meio ambiente 26
Para contribuir com a estabilidade económica dos nossos mercados, todos nós temos
a responsabilidade de reduzir o nosso impacto no meio ambiente e retribuir às nossas
comunidades.
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Fazer a coisa certa
— a importância do Código
Por que isto é importante?
A nossa promessa de marca — Aqui para ficar — é um reflexo de quem somos e do que
fazemos. É uma frase simples com muitos significados. É o que nos torna únicos.
Aqui para ficar é constituído de três pilares:
Estar Aqui para as pessoas	Nós desenvolvemos relações profundas e de longo
prazo com as nossas comunidades, nossos clientes e
entre si.
Estar Aqui para o progresso	Nós fazemos a coisa certa. Comprometemo-nos a ser
uma força para o bem, fazer uma contribuição positiva
para as economias e sociedades em que atuamos e
ajudar os nossos clientes a fazer o mesmo.
Estar Aqui por muito tempo	Reconhecemos a importância do desempenho
financeiro, da longevidade e da história.
A marca ganha vida no comportamento e nos valores que demonstramos. Assim a importância
de cada um de nós se comportar de acordo com o Código e os nossos valores.
Damos sempre o nosso melhor para sermos:
• Corajosos – corremos riscos calculados e defendemos o que é correto
• Rápidos a dar resposta – oferecemos soluções relevantes e de forma rápida aos nossos
clientes;
• Internacionais – valorizamos a diversidade e trabalhamos como um só Banco;
• Criativos – inovamos e adaptamos, melhorando continuamente a forma como trabalhamos
• Fidedignos – somos fiáveis, abertos e honestos
O lema “Aqui para ficar” e os nossos valores fazem parte de quem somos e continuamos a
incluí-los nas nossas rotinas diárias de trabalho.
Nós também criamos o ambiente favorável para integrar o Código e alcançar a boa conduta.
Recrutamento e formação de funcionários suporta a nossa abordagem de cultura e conduta.
Os funcionários entendem as suas funções, responsabilidades e os processos pertinentes a
cada um. As decisões sobre o desempenho são baseadas não apenas no “que” os indivíduos
alcançaram, mas também “como” o alcançaram. Os nossos programas de remuneração e de
avanço profissional são projetados para recompensar a integridade pessoal e ética, bem como
o desempenho sustentável e de longo prazo. Aprendemos as nossas lições com os eventos
internos e externos na maneira como fazemos negócio.
Você deve familiarizar-se com o Código e todas as políticas e procedimentos que se aplicam
à sua função, mantendo os cinco valores fundamentais de como operamos, sempre bem
presentes na sua mente.
Lembre-se:
As oportunidades de gerar receita não terão prioridade sobre a proteção da nossa reputação
e da nossa marca.
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O que significa isso para mim?
A sua função
Todos nós temos uma responsabilidade pessoal para entender como podemos contribuir
para executar a promessa de marca. Seguindo o Código, o nosso compromisso com a boa
conduta e a nossa estrutura de controlo, você vai apoiar a cultura de conformidade do Grupo.
É importante entender que seguir apenas as regras não é suficiente, devemos comprometermo-nos a agir com integridade.
As suas responsabilidade são:
• C
 ertifique-se de que compreende as exigências descritas neste Código e vai atuar em
conformidade com o mesmo e compromete-se a reger-se por ele a cada ano
• Use o seu bom senso ao lidar com situações nas quais não tem a certeza do que fazer (use
a estrutura de tomada de decisões no Código como apoio)
• 
Identifique e acompanhe as políticas e procedimentos relevantes para a sua função e
trabalhe no Grupo
• Complete todas as formações obrigatórias necessárias que o ajudam a perceber melhor a
sua função e os requisitos do Código
• Certifique-se de que coloca todas as perguntas que tem sobre as políticas e procedimentos
e como estes se aplicam a si, o que pode significar falar com o seu gestor ou colegas com
uma função relevante para a política
• Faça-se Ouvir se você souber de qualquer comportamento, processo ou sistema que o deixe
desconfortável no trabalho, particularmente se suspeitar ou souber de qualquer má conduta
real ou potencial que viole, ou pretenda violar, qualquer lei, regulamento ou política do Grupo
ou do Código
• Coopere plenamente com qualquer inquérito, revisão ou investigação. Isto inclui obedecer a
instruções do Departamento Jurídico ou de Compliance para a preservação dos direitos ou
a preservação de documentos e das informações
• Manter o compromisso do Grupo de boa conduta em suas ações diárias
O seu papel como gestor.
Além do citado acima, os gestores são responsáveis por definir o tom certo para a atuação
de suas equipas através da criação de um ambiente aberto, e fornecendo supervisão clara e
eficaz. Espera-se, como gestor, que você tome responsabilidade e propriedade de:
• Guiar e manter a compreensão da sua equipa em relação às respetivas responsabilidades.
• S upervisionar a equipa e terceiros de forma efetiva, seguindo políticas e procedimentos
relevantes
• Promover o Código de Conduta do Grupo, o Diálogo e os Valores, guiar os funcionários
para que adiram às políticas e façam o que está certo
• 
C ertifique-se de que os membros da equipa se comprometem com o Código de
Conduta todos os anos
• A jude as suas equipas a terem bom senso e a tomar decisões ponderadas e bem
informadas
• Certifique-se de que os membros da equipa concluem a formação obrigatória
• Inclua o comportamento relacionado com a conduta na gestão de desempenho e nas
decisões de remuneração
• 
I dentifique e faça a gestão de potenciais problemas de cumprimento do Código
utilizando uma Abordagem de Responsabilização Justa
• Cumpra as suas responsabilidades com competência, cuidado e diligência
Revelar certas coisas sobre si mesmo
Como parte do nosso compromisso com a boa conduta, você é responsável pela divulgação
de potenciais restrições regulamentares do Banco que possam ter um impacto, seja real
ou observado, na sua função.
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Quem tem de cumprir com o Código?
Todos os membros da equipa estão vinculados ao Código, quer você seja um empregado a
tempo inteiro ou a termo, empreiteiro, sub-empreiteiro, destacado, empregado temporário
ou trabalhador voluntário, trabalhando em qualquer empresa, a qualquer título, dentro do
Grupo.
O não cumprimento do Código
Ao surgirem dúvidas relativamente à equipa não conseguir trabalhar dentro dos limites do
Código, iremos usar os nossos princípios de responsabilização justa na investigação e tomada
de decisões nos assuntos disciplinares dos funcionários.
Trataremos o não cumprimento do Código de forma séria, podendo levar a uma ação disciplinar
que pode resultar em despedimento. Este processo pode envolver outras autoridades, se tiver
violado quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, incluindo a polícia se tiver cometido um
crime.
Outros Códigos do Grupo
Como o Código, a sua função também pode ser regida por determinados códigos empresariais,
por exemplo, o Código de Conduta dos Mercados Financeiros. O Código é o documento
primordial a partir do qual são criados os códigos empresariais. Estes códigos empresariais
fornecem requisitos mais detalhados e específicos que os funcionários deverão seguir.
Códigos Regulamentares
Alguns funcionários podem estar sujeitos a requisitos adicionais estipulados pelos governos
ou reguladores através de códigos de conduta regulamentares e as suas regras subjacentes.
Os funcionários devem cumprir com esses códigos. Quando os códigos regulamentares e este
Código estipularem padrões diferentes para um determinado requisito, você deve cumprir com
a norma mais rigorosa e, assim, satisfazer as obrigações estabelecidas por todos os códigos
pertinentes.
Supervisão do Código
O Conselho de Standard Chartered PLC exerce a supervisão do Código.
Os Princípios de Conduta
A boa conduta é fundamental na maneira que conduzimos o nosso negócio e a nossa
promessa de estar Aqui para ficar. Boa conduta significa agir de acordo com o nosso propósito
estratégico, os princípios de gestão de risco e o apetite por riscos. Na prática, isso significa:
• C
 riar o ambiente certo — comportamo-nos de acordo com o Código e os Princípios
de Conduta; reconhecemos a importância da contratação, formação e recompensa dos
funcionários com a boa conduta em mente; ajudamos as pessoas a entenderem o que
a boa conduta significa nas suas funções; criamos um ambiente de trabalho aberto e
inclusivo onde as pessoas podem expressar suas preocupações e gerir os conflitos de
interesses; esforçamo-nos para tomar decisões consistentes, justas e transparentes, e
aprendemos com os nossos erros.
• Resultados justos para os clientes — concebemos e oferecemos os nossos produtos
com base no entendimento das necessidades dos nossos clientes; protegemos a
privacidade do cliente; gerimos os conflitos de interesses potenciais; e buscamos
e usamos o feedback do cliente com o objetivo de melhorar os nossos produtos e
serviços.
• 
Operação efetiva dos mercados financeiros — não vamos manipular o mercado
através das nossas ações, transações ou posições nem vamos agir de forma a causar
um impacto negativo nos nossos clientes ou participantes do mercado.
• Prevenção de crime financeiro — procuramos ativamente evitar o branqueamento de
capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, suborno, violações de sanções ou
facilitação e outras formas de corrupção.
Você apoia estes princípios através da adesão disciplinada dos sistemas e controlos do Grupo,
através do exercício de bom senso, e aderindo às normas de comportamento estabelecidas
no Código.
Você pode ler mais sobre os Princípios de Conduta aqui.
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Informações adicionais e orientações práticas
O Código estabelece padrões mínimos de comportamento os quais esperamos que todos os
funcionários adotem. Ele funciona em conjunto com as nossas políticas e procedimentos. As
suas responsabilidades para cumprir com as nossas exigências começam com o Código e
estendem-se à compreensão e cumprimento das políticas e procedimentos relevantes que se
aplicam a si.
Também desenvolvemos recursos para ajudá-lo a usar o Código. Um conjunto de folhetos
informativos a respeito dos tópicos importantes fornece-lhe informações sobre como “viver” o
Código diariamente. Além disso, irá encontrar recursos específicos para gestores de pessoas.
Se tiver alguma dúvida, apenas pergunte. Fale com o seu gestor, o Departamento de Compliance,
de Recursos Humanos, de Assuntos Corporativos ou com os seus outros colegas.
Lembre-se:
Este Código define o que esperamos de si. Os recursos fornecem informações práticas sobre
como seguir os princípios e regras definidos no Código.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Agir com responsabilidade e
dentro da autoridade
Por que isto é importante?
Nós agregamos valor para os clientes e produzimos retornos a longo prazo para os acionistas,
tomando e gerindo riscos conforme a estratégia e dentro do apetite pelo risco. A gestão de
riscos é o conjunto de atividades através das quais tomamos decisões de risco, e alcançamos
os melhores retornos possíveis tendo em conta os riscos envolvidos. É uma atividade de todo
o Grupo e começa na linha de frente. Todos os funcionários devem certificar-se de que gerem
efetivamente os riscos no âmbito das suas responsabilidades organizacionais diretas.
Todos os aspetos do nosso negócio devem ser executados dentro de um quadro de autoridades
delegadas que flui a partir do Conselho de Administração da Standard Chartered PLC e/oud o
conselho de administração da entidade do Grupo relevante.

O que significa isso para mim?
Você deve manter os nossos limites e políticas, e não deve tomar decisões que vão para além
da sua autoridade delegada.
Você deve:
• Cumprir os nossos limites e seguir as políticas que são aplicáveis a si
• Certifique-se de que tem autoridade competente antes de nos comprometer com
qualquer transação ou compromisso contratual
• Seja disciplinado e responsável por riscos que incorrer e certifique-se de que são
apropriados para o seu negócio ou atividade
• Exerça um controlo financeiro apertado, agindo de acordo com a sua autoridade
financeira e assegurando um registo adequado
• Exerça competência, cuidado e diligência ao cumprir as suas responsabilidades
Como gestor, você deve:
•	Assumir responsabilidade para o controlo eficaz de risco através da supervisão adequada
de quaisquer delegações de autoridade e supervisão da sua equipa, fornecedores
terceiros e da conduta dos mesmos
•	
E xercer devida competência, cuidado e diligência, e assumir sua responsabilidade
quanto aos resultados de suas decisões ao descarregar suas responsabilidades
Lembre-se:
É importante que entenda como a estrutura de autoridade delegada é aplicada a si. Deve
manter o controlo dos riscos que estão sob a sua autoridade e certificar-se de que não corre
riscos que não são apropriados para a sua função.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Use o bom senso
Por que isto é importante?
O Código e as nossas políticas e procedimentos oferecem requisitos detalhados para você
adotar nas suas atividades quotidianas. No entanto, nem todas as situações estarão cobertas
por eles. Você também deve usar o seu julgamento desde que não esteja a ir para além da sua
autoridade.

O que significa isso para mim?
Para ajudá-lo a resolver situações difíceis, siga este quadro simples de tomada de decisão.
Pergunta

O que considerar

A minha decisão está consistente com
o Código?

O Código lida com esta questão diretamente?

Consultei outras pessoas e pedi
informações para me ajudar a tomar
uma decisão informada?

Preciso de envolver outros, incluindo o meu gestor de linha ou outros
colegas relevantes?

A minha decisão é consistente com os valores e a marca?

Esta é uma decisão informada? Há algo mais que eu precise de saber?
Por ex., existem políticas e procedimentos do Grupo que eu deveria
considerar relevantes?

Esta decisão encontra-se no âmbito
da minha autoridade?

Sou capaz de tomar esta decisão em nome do Grupo?

Sentir-me-ia confortável se a situação
foi descrita na imprensa ou partilhada
na comunidade local?

Quais são as consequências desta decisão ou situação?

Preciso de passar esta questão para aqueles que estão autorizados a
tomar uma decisão?

Como é que a situação se desenrolaria se fosse do conhecimento
público?
Irei assumir responsabilidade pelos resultados?

Estou a dar um bom exemplo?

Como é que isto irá influenciar os outros com quem trabalho?
Poderia a minha decisão ou ação ser mal interpretada — está clara?

Isto é a coisa certa a fazer?

Estou confiante que a minha ação é permitida pelo espírito e letra da lei,
e pelo regulador pertinente?
Esta decisão está consistente com a cultura de gestão de riscos, boa
conduta e prova de Aqui para ficar?
Tomei todos os passos necessários para assegurar que as minhas
decisões irão levar a resultados justos a todos os acionistas?

Se você puder responder “sim” a todas estas perguntas, você deve sentir-se confortável para
poder apoiar as decisões ou ações que tomar, à luz das situações difíceis que enfrentar. Ser
metódico e estar informado na consideração de soluções irá ajudar a alcançar um resultado
forte. Agir apressadamente, sem envolver o seu gestor e todos os outros colegas relevantes,
expõe-no a más tomadas de decisões e resultados.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Fazer-se Ouvir
Por que isto é importante?
Para estarmos Aqui para ficar, devemos manter uma cultura de ética forte, integridade,
transparência e abertura. Fazendo-se Ouvir, você prova o seu compromisso com alguns dos
nossos valores fundamentais, como ser corajoso e digno de confiança.
A má conduta desvaloriza a nossa ambição de ser o melhor banco internacional do mundo e
pode prejudicar o nosso desempenho financeiro, a reputação e a confiança de todos os que
têm interesse no nosso negócio.
Cada um de nós pode desempenhar um papel importante. Pode haver um momento em que
você vê algo que não está bem no trabalho. Então, o que deve fazer?

O que significa isso para mim?
Quando devo Fazer-me Ouvir?
Você deve fazer-se ouvir quando vê alguém:
•	Falhar no cumprimento das leis ou obrigações legais, incluindo fraudes ou outros atos
criminosos
• A revogar a justiça
• Colocar a saúde e segurança de um indivíduo em perigo;
• A causar danos ao meio ambiente
• Violar as regras ou requisitos regulamentares
•	Falhar no cumprimento dos códigos de conduta do Grupo e de políticas e procedimentos
empresariais ou do país em questão
•	A fazer alguma coisa que seja suscetível de prejudicar a reputação ou o bem-estar financeiro
• Esconder deliberadamente alguma das situações acima
Não é necessário que tenha a certeza de qualquer uma das situações acima para Fazer-se
Ouvir; uma base razoável para acreditar que qualquer uma das situações ocorreu, está a
ocorrer ou está prestes a ocorrer é suficiente. No entanto, quando se Faz Ouvir deve fazê-lo
de boa-fé e de forma honesta.
Você não deve usar esse caminho para lidar com os assuntos gerais relacionados a
Departamento de Recursos Humanos. Em vez disso, deve falar com o seu gestor de linha
ou com o Departamento de Recursos Humanos, ou deverá colocar a questão ao abrigo dos
Procedimentos de Reclamação para Empregados.
O que devo fazer se suspeitar de má conduta?
Pode comunicar as suas preocupações de várias formas:
• F
 alar com alguém na sua cadeia de gestão de linha que pode ou não ser o seu gestor de
linha habitual.
• Falar com alguém fora da sua cadeia de gestão de linha, por exemplo, o seu diretor de
conformidade local ou um membro da administração sénior nacional.
• Use um dos canais designados do Fazer-se Ouvir do Grupo:
−− Enviar um e-mail para speaking.up@sc.com, um endereço de e-mail gerido pelo SIS do
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Grupo;
−− D
 eixar uma mensagem escrita no Web site Fazer-se Ouvir do Grupo, gerido pelo nosso
provedor independente de serviços (People in Touch), que vai reencaminhar a sua
preocupação para o SIS do Grupo;
−− Deixar uma mensagem de voz no People in Touch. Pode encontrar os dados de contacto
para o seu país no site Fazer-se Ouvir do Grupo e nos recursos do Código de Conduta.
Se optar por contactar a People in Touch, pode encontrar os dados de contacto para
o seu país na nossa página Web Fazer-se Ouvir e nos recursos do Código de Conduta.
Você pode usar a página web ou a linha telefónica confidencial. Ambos os métodos
estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Há também a opção de relatar
uma preocupação anonimamente, se achar apropriado. No entanto, ao fornecer dados
para contacto somos mais eficazes no acompanhamento do seu relatório e podemos
mantê-lo informado.
Seja qual for o caminho que escolher para comunicar a sua preocupação, pode optar por
fazê-lo anonimamente. No entanto, ao fornecer dados para contacto somos mais eficazes no
acompanhamento do seu relatório e podemos mantê-lo informado Também pode comunicar
preocupações externamente com uma organização relevante, como uma instituição de
caridade, regulador ou auditor externo.
Ao comunicar a sua preocupação, esta será reencaminhada para o SIS do Grupo para gestão.
Um membro sénior independente e com experiência apropriada irá considerar o relatório.
O Departamento de Compliance confirmará o recebimento do seu relatório, e você poderá
receber atualizações periódicas sobre o progresso. Você será informado quando o assunto
tiver sido finalizado.
Sem vitimização
Nós não toleramos vitimização dos funcionários que usam o Fazer-se Ouvir, mesmo se o
relatório acabar por ser falso. No entanto, lembre-se que todos os relatórios Fazer-se Ouvir não
devem ser feitos de má fé.
A vitimização não é permitida por qualquer motivo, e em alguns territórios, é ilegal. Iremos
tomar medidas disciplinares contra todos aqueles que prejudicarem funcionários que utilizem
o Fazer-se Ouvir.
Confidencialidade
A sua identidade (se conhecida) e toda a comunicação serão tratadas de forma confidencial. As
informações relacionadas com a sua identidade e toda a comunicação só serão reencaminhadas
para outras pessoas se estritamente necessário. Qualquer pessoa envolvida na avaliação do
seu relatório não terá nenhuma ligação com as suas alegações.
A sua função como gestor
Assumir a responsabilidade de Fazer-se Ouvir, criando um ambiente aberto, onde a equipa
tenha confiança para expressar as suas preocupações sobre má conduta, livre do medo de
vitimização. Familiarizar-se com os nossos materiais do Fazer-se Ouvir, incluindo o folheto
informativo Fazer-se Ouvir.
Lembre-se:
Iremos agir quando tivermos preocupações sobre má conduta real, planeada ou potencial.
Se você tem uma preocupação com má conduta, você tem a responsabilidade de Fazer-se
Ouvir.
Os canais do Fazer-se Ouvir estão disponíveis para todos os funcionários e quaisquer outras
pessoas.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Cumprir as leis, regulamentos
e normas do Grupo
Por que isto é importante?
Nós só podemos operar se estivermos em conformidade com as leis, regulamentos e normas
relevantes. Assim, é muito importante reconhecermos a nossa responsabilidade pessoal para
garantir que o Grupo opera dentro dessas leis, regulamentos e normas de cada estado ou país.

O que significa isso para mim?
As normas do Grupo, e as leis e regulamentos que se aplicam em cada estado ou país nos
proporcionam uma estrutura de regras dentro da qual devemos operar.
Você deve:
• Agir de forma ética, honesta e profissional em todos os momentos
• Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares pertinentes na teoria e na prática. Se
você não o fizer, pode provocar danos graves à nossa marca, levar à perda de clientes,
perda de confiança dos nossos reguladores e do público, à suspensão ou revogação das
licenças que temos, multas ou outras penalidades.
• Estar em conformidade com as normas do Grupo, a menos que as leis ou regulamentos
locais sejam, ou mais rigorosas que, ou não permitam, as nossas normas, caso no qual as
leis ou regulamentos locais serão aplicados.
• Certificar-se de que, onde necessário, está licenciado, registado ou certificado ou que a sua
empresa e os seus funcionários detêm as licenças apropriadas. Alguns países têm requisitos
regulamentares para que certos indivíduos, organizações ou atividades sejam licenciadas,
registadas, certificadas e similares.
• Ter a certeza de que entende os requisitos legais e regulamentares envolvidos em atividades
transfronteiriças e que cumpre todas as responsabilidades relevantes.
Lembre-se:
Você é individualmente responsável por cumprir com o espírito, não só a letra, das nossas leis,
regulamentos e padrões do Grupo. Fatores como o ambiente político e a visibilidade pública
das nossas ações, afetam a forma como nós interpretamos as leis e regulamentos.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Combater o crime financeiro
Por que isto é importante?
O crime financeiro tem um impacto enorme sobre as pessoas, a saúde, o bom funcionamento
das nações, e também na economia global. Possibilita a ocorrência do tráfico humano e de
drogas, incentiva o contrabando e a falsificação de mercadorias, suporta os jogos de azar
ilegais e o financiamento do comportamento terrorista. Para ser o banco internacional líder
mundialmente, precisamos proteger as comunidades que servimos dos efeitos danosos do
crime financeiro.
Estamos comprometidos com a prevenção de recursos originados de criminalidade (incluindo
de evasão fiscal), suborno, corrupção e do financiamento do terrorismo, como parte do sistema
financeiro. O nosso compromisso nesta área certifica que teremos estabilidade a longo prazo,
e que estamos Aqui para ficar por muito tempo.
Estamos também empenhados a cumprir todas as sanções juridicamente vinculadas, incluindo
medidas contra pessoas e organizações, e medidas contra os países ou nações, ou ainda
residentes desses países.

O que significa isso para mim?
Nós demonstramos o nosso compromisso de responder a essas ameaças, visto que
cooperamos com governos, reguladores e outros prestadores de serviços financeiros com o
objetivo de proteger as contas de clientes contra fraude, e para ajudar a combater a criminalidade
financeira organizada. Devemos também agir com competência, cuidado e diligência no
desenvolvimento contínuo de programas de conformidade do crime financeiro, e assegurar
que os funcionários aplicam as normas do Grupo na Compliance do Crime Financeiro, bem
como as leis e regulamentos anti-branqueamento de capitais locais.
Fique atento e reconheça que todos nós somos parte da luta contra a criminalidade financeira.
Você deve:
• Verificar a identidade dos nossos clientes a partir de provas confiáveis, conforme descrito
nos Procedimentos/Due Diligence (CDD) para o Cliente, e saber o suficiente sobre os nossos
clientes para identificar as transações inconsistentes com os seus negócios ou estatuto
pessoal, ou que não correspondem ao padrão normal de atividade para a qual a conta foi
criada
• Relatar atividades suspeitas imediatamente ao seu gestor de linha (se você tem conhecimento
ou suspeita de branqueamento de capitais, você deve contactar o seu Chefe Nacional do
Departamento de Compliance)
• Entenda e acate com as restrições das sanções
• Relatar qualquer suspeita de fraude imediatamente ao seu gestor de linha
• Não causar constrangimentos aos relatórios ou investigação de qualquer suspeita de crime
financeiro
• Complete o seu treinamento sobre crime financeiro
• Siga sempre as políticas e procedimentos do Grupo de anti-branqueamento de capitais,
combate ao financiamento do terrorismo, sanções, anti-suborno e corrupção
Lembre-se:
Temos um compromisso de combater o crime financeiro e todos nós temos um papel a desempenhar. Você
deve ficar atento às atividades suspeitas e ter certeza de relatar possíveis problemas de forma célere.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.

Código de Conduta do Grupo do Standard Chartered

16

Rejeitar suborno e corrupção
Por que isto é importante?
Não toleramos qualquer ato de suborno ou corrupção.
Nós nos opomos a todas as formas de suborno e corrupção porque são ilegais, desonestos e
danificam os países e comunidades onde ocorrem.

O que significa isso para mim?
Quando uma pessoa dá um benefício a outra com o objetivo de influenciar o comportamento
dessa pessoa, isto caracteriza o suborno. Quando alguém leva vantagem indevida de sua
posição para obter um ganho para si, essa pessoa está a agir de forma corrupta.
Você não deve dar ou aceitar subornos. Nem participar de, ou possibilitar, qualquer forma
de corrupção. Certifique-se de que as suas ações não tendem a perceção de suborno ou
corrupção, mesmo que sejam aceitáveis a si.
O risco do suborno pode surgir em qualquer uma das operações do Grupo, a qualquer hora que
estamos a lidar com terceiros. Pode assumir muitas formas: através de decisões de aquisição,
despesas, presentes e entretenimento, decisões de contratação, patrocínios, doações, as
ações de nossos clientes e uma série de outras áreas.
Você deve tomar cuidado e considerar como as suas atividades de negócios do dia-a-dia
podem se deparar ou criar risco de suborno e corrupção. Certifique-se de que as transações
e atividades nas quais participa, não são, ou não podem aparentar, como incentivo indevido
para os negócios.
Alguns pontos importantes a destacar:
• T
 ome cuidado especial se o seu trabalho envolve interações com funcionários soberanos,
incluindo qualquer pessoa trabalhando para os departamentos governamentais, reguladores
e estatais. As regras nessa área são mais complicadas, e o risco para si e para o Grupo
pode ser maior.
• 
Podemos ser considerados legalmente responsáveis pelas ações de intermediários e
terceiros que agem em nosso nome em qualquer lugar do mundo. Quando estiver a lidar
com terceiros, certifique-se de que o risco de suborno e corrupção foi avaliado e controlado.
• 
Algumas práticas que podem ser consideradas normais ou mesmo habituais na sua
jurisdição podem realmente criar a perceção de suborno ou corrupção noutra jurisdição,
e podem afetar Grupo. Você deve considerar isso quando decidir fazer a coisa certa, e
procure ajuda se for necessário.
• Se sentir que a sua segurança pessoal ou propriedade pode estar em risco se não participar
num esquema de suborno ou corrupção, deve reportar essa situação ao Departamento de
Compliance. Também deve reportar o incidente às autoridades competentes, se necessário.
• Conheça os seus clientes e empenhe-se em criar relações profundas para ajudar a identificar
e detetar comportamentos potencialmente inadequados.
• Siga os requisitos do Grupo para dar e receber presentes e entretenimento com terceiros
para garantir que são permitidos, devidamente aprovados e registados.
Você deve seguir as orientações estabelecidas na nossa Política e Procedimentos de AntiSuborno, e em outras políticas que possam reger o risco de suborno e corrupção para
atividades específicas. Certifique-se de que as decisões tomadas para mitigar o risco de
suborno e corrupção são documentadas de forma adequada e honesta.
Lembre-se:
Não toleramos suborno ou corrupção. Os funcionários não serão prejudicados por se recusar a cometer
suborno, mesmo que isso resulte numa perda de receita ou aumento de custos para o Grupo.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.

Código de Conduta do Grupo do Standard Chartered

17

Tratar os clientes de forma justa
Por que isto é importante?
Tratar os clientes de forma justa é uma parte fundamental de viver os nossos valores e um dos
pilares da nossa promessa de marca — Aqui para as pessoas. Isto constrói relacionamentos
de longo prazo e ajuda a aumentar o nosso negócio, melhorando a nossa reputação. Trazer
resultados justos para os clientes é uma parte importante do compromisso de boa conduta
do Grupo.

O que significa isso para mim?
Observe as seguintes normas mínimas ao lidar com todos os clientes:
• Certifique-se de que o design dos nossos produtos e serviços têm as necessidades dos
nossos clientes em mente, incluindo a atribuição de preços justos e razoáveis, claramente
divulgados.
• Certifique-se que as comunicações são justas, e não enganosas.
• Preste aos nossos clientes informações claras e concisas, antes destes adquirirem produtos
e serviços financeiros, para que compreendam os riscos envolvidos.
• Siga os nossos processos de vendas. Comercialize e venda apenas os produtos e serviços
que tenham sido aprovados para a venda.
• Certifique-se de que os produtos e serviços são adequados e apropriados, atendem às
necessidades do cliente, e considere a situação financeira, os objetivos, a tolerância ao risco
e o perfil do cliente.
• Lide com as reclamações de uma forma amigável, rápida, justa e eficaz. Certifique-se de que
seguimos todos os procedimentos para lidar com as reclamações, e usamos o feedback do
cliente para identificar as causas dos problemas e melhorar os nossos produtos e serviços.
Para garantir que tratamos os clientes de forma justa, alguns fatores irão variar ou ter uma
ênfase diferente, dependendo do negócio no qual você trabalha e do tipo de cliente com
quem está a lidar.
Por exemplo, na Banca a Retalho existem estas considerações.
• Manter o Foro do Cliente
• 
Participar de todas as formações necessárias e obter as qualificações e certificações
relevantes
• Divulgar claramente as taxas relevantes, os riscos e as características dos produtos para os
clientes
• Cumprir as promessas de nível de serviço
Por exemplo, na Banca Corporativa e Institucional existem estas considerações.
• Identificar e gerir possíveis conflitos de clientes de uma forma aberta e clara
• Executar ordens de clientes de uma forma que trate todos os clientes de forma justa
Estas considerações são todas melhor desenvolvidas em vários documentos, incluindo
a Política de Relacionamentos com Clientes (antigo Consumidor), e os procedimentos
relacionados, Código de Conduta dos Mercados Financeiros, Procedimentos de Adequação
de Perfil e Aprovação de Transações, Procedimentos de Documentação, e Procedimentos de
Reclamações.
Lembre-se:
Cada um de nós deve ter responsabilidade pessoal para se certificar de que os clientes são
tratados de forma justa em todas as nossas relações com eles.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Gerir conflitos de interesses
Por que isto é importante?
Gerir conflitos de interesses certifica que temos sempre como objetivo agir de forma justa,
evitar o risco legal e regulamentar e proteger a nossa marca e a nossa própria posição pessoal.
Os conflitos de interesse enquadram-se em duas amplas categorias: empresarial e pessoal. Se
identificar possíveis conflitos de interesses,você deve tomar medidas imediatas para lidar com
eles de forma aberta e eficaz.
Os conflitos de interesses de negócios podem surgir nas seguintes situações:
• Entre o Grupo e os seus clientes, fornecedores ou terceiros
• Entre os clientes e/ou terceiros
• Entre as diferentes empresas dentro do Grupo
Os conflitos de interesses pessoais são aqueles que você colocar os seus próprios interesses
pessoais à frente dos interesses de um cliente, fornecedor, terceiros ou do Grupo. Isto incluiria
os casos nos quais você tem um interesse ou associação externa (um interesse de negócio
externo) que pode interferir com os interesses do Grupo ou de seus clientes. Pode surgir
também quando tiver relações próximas, pessoais ou financeiras com outros membros das
equipas.

O que significa isso para mim?
Você deve:
•
•
•
•
•

Atuar sempre com integridade nas suas transações
Antecipar e identificar corretamente todos os possíveis conflitos de interesses
Se identificar um conflito, comunicar o facto imediatamente ao seu gestor de linha
Certificar-se de que qualquer conflito é tratado de uma forma clara, aberta e efetiva
Obter aprovação antes de participar em interesses comerciais externos

Certifique-se de estar familiarizado e de cumprir com as disposições descritas nas
Políticas e Procedimentos do Grupo em relação a Conflitos de Interesses.
O Departamento de Compliance e a Sala de Controlo também podem dar-lhe mais
conselhos se precisar.
Lembre-se:
É importante não se colocar numa posição em que o seu julgamento seja afetado, ou
possa aparentar ter sido afetado. Você tem a responsabilidade de identificar e relatar
qualquer conflito de interesse, seja pessoal ou empresarial.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Não participar ou apoiar
práticas de abuso de
informação privilegiada
Por que isto é importante?
O abuso de informação privilegiada cria uma vantagem injusta e prejudica o sistema financeiro.
A natureza do nosso trabalho significa que confiam em nós para lidar com informações
privilegiadas de forma adequada, e todos nós somos responsáveis individualmente para viver
os nossos valores e demonstrar nosso compromisso de sermos de confiança.
A informação privilegiada é informação não-pública, que se fosse disponibilizada ao público,
seria suscetível de ter um efeito significativo (positivo ou negativo) sobre o preço das ações
ou outros valores mobiliários aos quais se refere. O abuso de informação privilegiada inclui
negociar com a sua própria conta ou incentivar qualquer outra pessoa a negociar, com base
na informação privilegiada detida. O abuso de informação privilegiada também pode ocorrer se
você revelar a informação a qualquer outra pessoa, que não seja no bom desempenho do seu
trabalho. O abuso de informação privilegiada é crime em vários estados e países.

O que significa isso para mim?
Todos os funcionários devem cumprir a nossa Política de Negociação de Contas Pessoais
e quaisquer procedimentos específicos do negócio que regem a negociação em contas
pessoais. Esta política aplica-se às operações realizadas pelos funcionários nas suas próprias
contas, ou se tiverem influência sobre as decisões de investimento nas contas de outros.
Se você violar as regras de Negociação de Contas Pessoais, nós tratamos isso como uma
questão disciplinar grave.
Não negocie ou faça outra pessoa negociar:
• Quando você ou eles tiverem informação privilegiada
• Nos títulos de empresas listadas na Lista Restrita; ou
• Em quaisquer valores mobiliários do Standard Chartered PLC durante um período de fecho
do exercício
Se você possuir, ou tiver acesso a, informações privilegiadas:
• Encaminhe isto de acordo com a nossa Política e Procedimentos de Conflitos de Interesses; e
• Certifique-se de que as informações não são partilhadas com, ou reveladas a quaisquer
outras pessoas, além do bom desempenho do seu trabalho
Se você é um Empregado Relevante, você deve esclarecer certas negociações com a Sala de
Controlo.
Lembre-se:
Você tem a responsabilidade de tratar a informação privilegiada de uma forma adequada e
deve estar ciente das suas responsabilidades no âmbito da Política e dos Procedimentos de
Negociação de Contas Pessoais do Grupo.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Proteger informações
confidenciais
Por que isto é importante?
Como parte da prestação de serviços financeiros, recebemos informações sobre organizações,
mercados e do Grupo, bem como os dados pessoais dos clientes, funcionários e de outras pessoas. É
fundamental que a forma como nós usamos essas informações inspire confiança, não apenas naqueles
diretamente afetados, mas na comunidade mais ampla na qual operamos. Temos o compromisso de
lidar com as informações e os dados pessoais de forma adequada e respeitosamente.

O que significa isso para mim?
Todas as informações que você reunir através do seu emprego devem ser consideradas confidenciais,
a menos que claramente indicado de outra forma. Por exemplo, isto pode acontecer a pedido da
administração, mediante acordo do cliente ou conforme exigido por lei. Isto inclui informações sobre
clientes, funcionários, outras organizações e do Grupo. Esta obrigação será aplicável, mesmo depois
de ter deixado o Grupo.
Você deve respeitar a confidencialidade da informação e dos dados pessoais que recebe, e deve usálas apenas para o correto desempenho das suas funções, de acordo com todas as leis, regulamentos,
contratos e políticas e procedimentos aplicáveis do Grupo.
Você deve exercer competência, cuidado e diligência ao proteger informações confidenciais e dados
pessoais. Isto inclui:
• Como acede, armazena e elimina essas informações, de acordo com as nossas políticas de segurança
• Como certas informações sobre indivíduos devem ser protegidas de forma a cumprir os requisitos de
privacidade
• Como são transferidas para outros ou dentro do Grupo
• Não fazer consultas em público
• Respeitar as barreiras de proteção de informações que podem ser aplicadas
• Não utilizar ou divulgar informações confidenciais ou dados pessoais em sites de redes sociais
• Estar vigilante para detetar quaisquer sinais de ameaças informáticas, incluindo e-mails de phishing e
outras tentativas de engenharia social.
Se suspeitar que informações confidenciais ou dados pessoais foram perdidos ou roubados, você deve
informar imediatamente o seu gestor de linha, o Departamento de Compliance ou utilizar o programa
Fazer-se Ouvir.
Certifique-se que segue as exigências legais extras e as políticas e procedimentos do Grupo que se
aplicam aos dados pessoais ou informações fornecidas por indivíduos, incluindo por parte dos clientes
ou funcionários, juntamente com quaisquer políticas específicas do Grupo.
A recolha de dados pessoais é feita com o único objetivo específico e legítimo de trabalho, e nós
respeitamos os direitos dos indivíduos e os requisitos regulamentares ao manusear esses dados pessoais.
De modo geral, as comunicações feitas sobre o Grupo devem ser precisas e refletem as opiniões do Grupo.
Você não deve divulgar informações confidenciais ou dados pessoais, ou realizar contactos com o media
ou qualquer fórum público sobre o Grupo, incluindo as redes sociais. Apenas os funcionários autorizados
podem fazer comentários nos meios de comunicação.

Lembre-se:
A criação de confiança é uma parte fundamental das nossas relações com todos os que têm
interesse no nosso negócio. Não deve revelar informações do cliente ou do Grupo a menos
que esteja autorizado a fazê-lo.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Competir de forma justa no
mercado
Por que isto é importante?
Muitos estados e países em todo o mundo têm desenvolvido regimes de leis da concorrência
(ou anti-trust) para regular acordos e práticas anti-concorrenciais entre empresas; bem como
o comportamento abusivo por parte de empresas que têm poder de mercado ou que estão
numa posição dominante num mercado particular, e fusões e aquisições, incluindo a criação
de joint ventures.
Os objetivos destes regimes são muito semelhantes e incluem:
• Proteger os consumidores
• Evitar restrições ao comércio
• Promover a eficácia económica
Estamos comprometidos com a concorrência leal, mas o risco para o Grupo está a aumentar,
devido ao seu crescimento e às alterações na regulamentação. As consequências da violação
das leis da concorrência podem ser extensas e podem incluir multas elevadas, restrições
sobre como podemos operar e prejudicar a nossa reputação. Os indivíduos dentro do Grupo
também podem ser responsabilizados por violar as leis, podendo incluir multas e prisão.

O que significa isso para mim?
Esta secção do Código é provável que seja relevante para si, se você negociar acordos em
nome do Grupo, efetuar contratos com clientes ou terceiros em nosso nome, ou entrar em
contacto com os nossos concorrentes. Você tem de entender as leis que afetam o modo como
nós competimos tanto nos mercados locais como nos transfronteiriços.
Como resultado, você deve:
• Conhecer e entender a nossa Política e Procedimento de Concorrência/Anti-trust
• Cumprir todas as leis e regulamentos da concorrência que afetem o seu trabalho
• Relatar imediatamente ao seu Chefe Nacional do Departamento de Compliance qualquer
suspeita ou conhecimento de que as regras da concorrência foram, ou estão a ser violadas,
dentro do Grupo (ou por outras pessoas em relação ao nosso negócio)
• Estar ciente e seguir as instruções vigentes se houver uma investigação sem aviso prévio
pelas autoridades da concorrência
• Se tiver contacto com concorrentes, deve estar particularmente consciente do risco de
partilhar informações com eles, o que pode acontecer dentro ou fora do trabalho e pode
levar a situações de, ou ser visto como, fixação de preços ou qualquer outro comportamento
de concorrência desleal.
• Procurar informações no Departamento Jurídico e de Conformidade, se você não tiver a
certeza da aplicação das regras de concorrência numa prática particular de negócios
Lembre-se:
É da sua responsabilidade observar padrões adequados de conduta de mercado, entender como o risco da
concorrência se aplica à sua função e comunicar possíveis problemas ao ter conhecimento dos mesmos.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Tratar os seus colegas de
forma justa e com respeito
Por que isto é importante?
Tratar as pessoas de forma justa e com respeito é importante para ajudar-nos a criar um
ambiente justo, seguro, inclusivo e um lugar agradável para trabalhar, que estimula a criatividade
e a melhoria contínua. Estes são os elementos básicos dos nossos valores fundamentais, e são
essenciais para provar como as pessoas estão “Aqui para ficar” todos os dias.
A confiança e a lealdade são também uma parte essencial da nossa abordagem de gestão e
desenvolvimento de pessoas, pois acreditamos que aproveitar os pontos fortes e habilidades
únicas das pessoas ajuda-as a atingir o seu pleno potencial. Adotar estes comportamentos é
uma parte importante da criação de uma cultura de alto desempenho a longo prazo.

O que significa isso para mim?
Esperamos que você trate os seus colegas com justiça e respeito. Todos os funcionários
têm direito a um ambiente de trabalho seguro e livre de discriminação, bullying, assédio ou
do uso de linguagem imprópria.
As áreas específicas a ter em conta são mostradas abaixo.
• V
alorizamos a diversidade e trabalhamos em conjunto como uma equipa. Estamos
empenhados em proporcionar igualdade de oportunidade e tratamento justo de emprego.
Não aceitamos discriminação ilegal no nosso recrutamento e emprego por motivos de
raça; cor; nacionalidade; origens étnicas; género; estado parental; estado civil; orientação
sexual; identidade de género, expressão ou reafetação; HIV ou SIDA; situação de emprego;
flexibilidade da organização do trabalho; deficiência; idade; religião; ou crença. Nomeamos,
formamos, desenvolvemos, recompensamos e promovemos os funcionários com base no
mérito e na capacidade.
• 
Devem ser tomadas medidas para resolver desvantagem ou sub-representação entre
grupos específicos com o objetivo de assegurar que as decisões de emprego são livres de
preconceitos.
• Não toleramos qualquer tipo de bullying, assédio, discriminação ou vitimização contra os
funcionários, clientes ou visitantes do Grupo, seja verbal, por escrito, físico ou psicológico.
Todos os funcionários têm a responsabilidade de tratar as pessoas com quem entram em
contacto através do trabalho com dignidade e respeito.
• Temos de nos certificar que as nossas comunicações são adequadas. Os funcionários
devem garantir que todas as comunicações são factuais e não contêm linguagem ofensiva
ou abusiva.
Nós estamos comprometidos a resolver qualquer problema que ocorra. Iremos investigar
minuciosamente queixas de assédio, discriminação ou vitimização e exerceremos a ação
disciplinar formal,em caso de má conduta.
Lembre-se:
Todos nós temos direito a um ambiente de trabalho seguro e agradável e cada um de nós tem
a responsabilidade de tratar os colegas de forma justa, com respeito e sem discriminação.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Ser aberto e cooperar com
os reguladores
Por que isto é importante?
Manter os relacionamentos fortes e eficazes com os reguladores e os governos é essencial se
quisermos manter nossas licenças bancárias e obter novas licenças. Se não formos capazes
de cumprir os nossos compromissos, os nossos reguladores podem perder a confiança em
nós e tomar medidas contra nós, incluindo multas e retirar as nossas licenças, o que pode
resultar em danos à nossa marca e reputação.

O que significa isso para mim?
Deve interagir com os funcionários do governo e reguladores de forma ágil, aberta, honesta e
cooperativa, e deve fornecer-lhes as informações que estes esperam receber.
Você deve:
• Encaminhar imediatamente as perguntas recebidas dos órgãos reguladores para o
Departamento de Compliance, e não discutir sobre as perguntas com os reguladores, a menos
que autorizado a fazê-lo pelo Plano de Relacionamento Regulamentar e Governamental do
país ou o Departamento de Compliance do País
• Contactar o Chefe do Departamento de Compliance do País se tiver alguma dúvida sobre
como responder a uma pergunta ou relação administrativa
• Nunca enganar os reguladores ou encobrir um problema
Se você é responsável pela comunicação com os reguladores, você deve:
• Sempre ser aberto e honesto nas suas relações
• Certificar-se de que está familiarizado com o Plano de Relações Governamentais e
Regulamentares do país, em vigor
• Assumir um papel ativo na comunicação com os órgãos reguladores para garantir que
entendemos as suas expectativas e podemos antecipar riscos e oportunidades
• Manter os reguladores informados das nossas atividades para que não haver surpresas
• Preparar-se adequadamente para as reuniões com os reguladores e para inspeções
regulamentares
• Praticar e demonstrar que cumpre rigorosamente a letra e o espírito das normas, regulamentos
e outras expectativas reguladoras
• Fornecer informações completas e precisas aos reguladores, assim que puder
Lembre-se:
Se você tem contacto com os reguladores, certificar-se de que as suas transações são
ágeis, abertas e cooperativas.

Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Respeitar as nossas
comunidades e o meio
ambiente
Por que isto é importante?
Contribuir para as comunidades onde atuamos é um aspeto crucial da nossa estratégia e
apoia o nosso compromisso de estar Aqui para o progresso. Nós investimos nas comunidades
a nível mundial e nacional. Reconhecemos que temos a responsabilidade de reduzir o efeito
das nossas operações sobre o meio ambiente, de forma a contribuir para o desenvolvimento
económico dos nossos mercados. O nosso objetivo é administrar os recursos que usamos em
todas as nossas operações, sensibilizando os funcionários sobre a importância de cuidar do
meio ambiente, e trabalhando com os nossos clientes para reduzir os riscos. Nós respeitamos
os direitos humanos afetados por nossas atividades com funcionários, fornecedores e clientes.
Nós estamos comprometidos a resolver qualquer efeito negativo que ocorra.
Operar um negócio bem sucedido comercialmente também inclui garantir que temos um
ambiente seguro e saudável.
Somos uma organização estritamente apolítica. Não há envolvimento em atividades políticas,
apoio a partidos políticos ou qualquer tipo de afiliação política.

O que significa isso para mim?
Você deve entender e observar os nossos compromissos com os direitos humanos, o meio
ambiente e a comunidade em geral. Esses compromissos focam-se em:
• Programas de luta contra a cegueira evitável (Seeing is Believing), promover educação
sobre o vírus do HIV e da SIDA, programas de apoio à literacia financeira e formação de
capacidades de defesa para as adolescentes
• Nossa responsabilidade para reduzir o efeito das nossas operações sobre o meio ambiente
e as pessoas
• O efeito associado às atividades dos clientes que utilizam o nosso financiamento
• Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os nossos funcionários e
clientes
Como equipa, pedimos-lhe que:
• Usar os seus dias de voluntariado para fazer a diferença e incentivar os membros da sua
equipa e os colegas a fazer o mesmo
• Reduzir, reutilizar e reciclar o máximo possível
• Assegurar que a provisão de serviços financeiros está em conformidade com as
Declarações de Posição do Grupo, as quais definem os padrões ambientais e sociais
que esperamos que sejam seguidos pelos clientes
• Seguir os nossos requisitos para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudável
• Garantir que qualquer atividade política tomada em sua capacidade pessoal (incluindo o
voluntariado e filiação partidária) é lícita e não envolve o uso de recursos do Grupo nem
cria qualquer potencial conflito de interesses
Lembre-se:
Cada um de nós tem a responsabilidade de ter um efeito positivo sobre as nossas comunidades
e o meio ambiente.
Para mais informações, consulte a secção de recursos do Código.
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Recursos
para que você possa “viver” o Código no dia-a-dia
Esta secção do Código dará a si uma série de recursos para ajudar a viver o Código no diaa-dia.
Estes recursos destinam-se a dar acesso imediato a informações importantes. Como membro
da equipa, utilize esses recursos por forma a ajudá-lo a encontrar os requisitos específicos da
sua função. Como gestor, utilize-os para orientar as suas equipas a entender o Código.
Eles não substituem o Código e você deve lê-los sempre em conjunto com as nossas políticas
e procedimentos.
Esta secção contém hiperligações para os recursos, incluindo folhetos informativos sobre
áreas importantes do Código, perguntas frequentes, ações importantes para os gestores e
detalhes das políticas relevantes, empresariais e do Grupo. Estes são documentos importantes
para você explorar e compreender o Código e os seus requisitos. Leia todos eles, ou leia os
que mais se aplicam à sua função.
Você pode ler mais sobre o compromisso do Grupo com os princípios de boa conduta aqui.
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