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INTRODUÇÃO
1. Antecedentes
A BPI Vida e Pensões (doravante “BPI VP” ou a “Companhia”), em linha com o Grupo CaixaBank, realiza a
sua atividade em estrita conformidade com a lei e de acordo com os mais elevados padrões éticos e de
conduta profissional.
A BPI VP inspira-se nos dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas, que se referem a Direitos
Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e combate à Corrupção. O princípio 2 deste Pacto
estabelece que: "as Empresas devem garantir a sua não participação em violações dos direitos humanos”.
A Companhia reconhece aos países o direito de defenderem e protegerem os seus cidadãos e,
consequentemente, desenvolver, produzir e possuir armas para esse fim, assim como, o financiamento
das mesmas.

2. Objetivo
O objetivo desta Política, em linha com a Política da VidaCaixa (que, por sua vez, está alinhada com a do
CaixaBank) é estabelecer os princípios de ação e distribuição de responsabilidades, que devem reger a
BPI VP e as entidades do Grupo, de forma a evitar exposições a empresas relacionadas com o sector de
defesa, que não cumprem com os princípios estabelecidos pelo Conselho de Administração.

3. Alcance e Âmbito de aplicação
3.1. Alcance
As atividades afetadas pela presente Política são as seguintes:
•

A comercialização de seguros e planos de pensões.

•

A gestão de ativos por conta própria (investimentos da BPI VP enquanto seguradora) e de
terceiros (investimentos em produtos de clientes).

•

Podem ser excluídos desta Política produtos indexados ou produtos nos quais o cliente toma
expressamente as decisões de investimento.

Para a aplicação da presente Política, poderá ser necessário recorrer a consultoria de assessores
independentes e / ou ferramentas externas, que possam prestar uma visão especializada e atualizada.

3.2. Âmbito de Aplicação
A presente política decorre de uma política corporativa que se aplica à VidaCaixa e às suas participadas.
Neste âmbito, a BPI VP elaborou a presente Política de Relação com o Sector da Defesa, tendo em
consideração as particularidades relativas ao seu negócio, legislação e regulamentação aplicáveis,
modelo de governo e organização interna, aplicando um critério de proporcionalidade.
Em concreto, a política da BPI VP:


Tem como base os princípios, estrutura de governo, funções ou outros aspetos descritos na Política
Corporativa;
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Detalha as responsabilidades dos seus órgãos de governo e comités.
Especifica as funções e as responsabilidades das áreas funcionais, que assumirão a responsabilidade
pelo cumprimento da Política nas respetivas áreas organizacionais.

4. Periodicidade e procedimento de atualização
Esta Política será revista periodicamente, para garantir o alinhamento com a gestão de risco em vigor, em
cada momento, no Grupo, com os requisitos legais e regulamentares em vigor e com as recomendações
setoriais que se considerem relevantes.
A revisão da Política poderá implicar uma alteração de qualquer um dos seus capítulos e a nova Política
resultante da revisão deverá ser aprovada em sede de Conselho de Administração.
A mera modificação dos anexos da Política e as modificações tipográficas ou linguísticas dispensam a
aprovação do Conselho de Administração, sendo apenas necessária a aprovação pelo Comité de Direção
da BPI VP.

5. Funções e responsabilidades em relação à aprovação da Política
Função

Responsável

Elaboração e atualização

Direção de Compliance e Assessoria Jurídica

Execução

Direção de Investimentos

Monitorização e controlo

Direção Económico-Financeira – Área de Risco

Aprovação inicial e
atualizações

Órgão de gestão: Comité de Riscos


Revisão e aprovação para apresentação ao Conselho de
Administração: Comité de Riscos

Aprovação final: Conselho de Administração
Arquivo

Direção de Compliance e Assessoria Jurídica

Divulgação

Direção de Meios
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POLÍTICA CORPORATIVA DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA DE DEFESA
1. Princípios de Atuação
1.1 Legislação e documentos de referência
A BPI VP, em linha com o definido a nível do grupo CaixaBank, tem várias Políticas, no âmbito da
Responsabilidade Social e Ambiental, aprovadas pelos seus órgãos de governo:





Código de Ética e de Conduta
Política de Direitos Humanos
Política de Responsabilidade Social Corporativa
Política de Gestão de Risco Ambiental

Estas políticas refletem o compromisso da parte da BPI VP de desenvolver a sua atividade no estrito
cumprimento das normas aplicáveis e de acordo com os mais elevados padrões éticos e de conduta
profissional. Em coerência, considera-se ainda imprescindível a correta avaliação e gestão dos riscos e
impactos sociais e ambientais derivados da sua atividade. Por isso, a BPI VP espera que os seus clientes
cumpram também com elevados padrões em matérias de governo responsável, transparência e
responsabilidade social e ambiental.
Neste âmbito, a BPI VP reconhece as seguintes normas, iniciativas, convenções e instituições:





A Carta Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas.
O Pacto Mundial das Nações Unidas.
Os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e Direitos Humanos.
Principle for Sustainable Insurance (PSI) de UNEPFI (United Nations Environment Programme
Finance Initiative).

A BPI VP usa os critérios incluídos nos acordos internacionais, para definir “armas controversas”, ou seja:






Mina antipessoal: conforme definido na Convenção sobre a proibição da utilização,
armazenamento, produção e transferência de mina antipessoal e sua destruição (1997).
Armas biológicas: conforme definido na Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento,
Produção e Armazenamento de Armas Bacteriológicas e Tóxicas e sobre sua Destruição (1972).
Armas químicas: conforme definido na convenção sobre a proibição do desenvolvimento,
produção, armazenamento e uso de armas químicas e sua destruição (1993).
Bombas de fragmentação: conforme definido na Convenção sobre Munições de Fragmentação
(2008).
Armas nucleares: Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (1968).

1.2 Padrões gerais de aplicação
A BPI VP reconhece o direito dos países de se defenderem e protegerem os seus cidadãos e,
consequentemente, poderá manter relações comerciais com as empresas ligadas ao sector da defesa cuja
atividade seja considerada compatível com as estratégias legítimas de segurança e defesa nacional.
É considerado material de defesa, no âmbito desta Política:



Armas (como pistolas ou outras armas leves, bombas, mísseis ou foguetes), com exceção de armas
de fogo de uso desportivo ou réplicas.
Munições e explosivos quando a finalidade seja o uso militar (incluindo balas, projéteis, torpedos,
granadas, minas, cargas de profundidade, entre outras.
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Componentes especialmente concebidas e equipamentos essenciais para a produção,
manutenção e uso de armas e munições convencionais, bem como software ou hardware
relacionado com as atividades de defesa.
Produtos de dupla utilização: aqueles que podem ser utilizados tanto para fins civis como
militares, quando o seu destino é o uso militar. Para esta definição, a nível de Grupo, é considerado
o regulamento da UE sobre o regime de controle de exportação e material de dupla utilização de
acordo com o Regulamento do Conselho (UE) 428/2009, de 5 de maio de 2009, alterado pelo
Regulamento Delegado (UE) 2016/1969, da Comissão, de 12 de setembro de 2016.

1.3 Exclusões
Como regra geral, as seguintes restrições são estabelecidas:
1.

Não serão oferecidos produtos de seguros e planos de pensões a empresas com as seguintes
características:
Empresas que desenvolvam, produzam, mantenham ou comercializem armas controversas
(incluindo os seus componentes essenciais). Este armamento inclui: minas antipessoais; armas
biológicas; armas químicas; fósforo branco; bombas de fragmentação; munições contendo urânio
empobrecido e armas nucleares. Excecionalmente, neste último caso, os produtos poderão ser
oferecidos a empresas cuja receita anual consolidada na atividade nuclear não ultrapasse 5%,
desde que não desenvolvam nenhum outro tipo de atividade vinculada a outras armas
controversas.

2.

Não se investirá de forma direta no capital ou em títulos de dívida de empresas que fabricam
material de defesa, cuja receita consolidada dependa mais de 35% deste setor ou que
desenvolvam, produzam, mantenham ou comercializem armas (incluindo seus componentes
essenciais) que sejam consideradas controversas (conforme definido no ponto 1.1). Para armas
nucleares, essa percentagem é limitada a 5% e desde que nenhum outro tipo de atividade realizada
seja vinculado a outras armas controversas.
A BPI VP não participará no capital de empresas que fabricam material de Defesa. Caso, como
consequência da participação em fusões ou aquisições de entidades, a BPI VP se torne participante
de uma empresa abrangida por esta política, tomará todas as diligências necessárias para alienar
essa participação no mais curto espaço de tempo possível e de forma compatível com uma gestão
economicamente razoável.

3.

Na gestão de ativos por conta de terceiros:
Excluem-se os investimentos em capital e títulos de dívida de fabricantes de material de defesa
cuja receita consolidada dependa mais de 35% deste setor ou que desenvolvam, produzam,
mantenham ou comercializem armas consideradas controversas (conforme definido no ponto
1.1), incluindo os seus componentes essenciais. Para armas nucleares, essa percentagem é
limitada a 5%. Os mandatos discricionários, bem como o investimento em fundos de investimento
geridos por terceiros, estão excluídos desta Política, embora a BPI VP incentive estes veículos de
investimento a não investirem no referido setor através de processos de due diligence e diálogo
com essas entidades.
Excecionalmente, poderá ser avaliado o estabelecimento de relação comercial ou de investimento
com empresa ou grupo empresarial que possa estar sujeito a essas exclusões, se a finalidade da
relação não for uma atividade relacionada com material de defesa. A aprovação destas exceções
deve obedecer ao modelo de governo definido na BPI VP com uma aprovação favorável do Comité
de Direção.
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2. Modelo de Governo
Dentro da BPI VP, cada órgão ou unidade interna tem responsabilidades distintas em relação aos processos
estratégicos de gestão de riscos, as quais se enumeram de seguida e detalham nas diferentes secções desta
Política.

2.1 Órgãos Sociais
2.1.1

Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões

Ao Conselho de Administração compete implementar um modelo de governo de risco de acordo com o
nível de apetite pelo risco da BPI VP, em linha com o definido a nível de Grupo. Inclui a difusão de uma
cultura de risco sólida, a aprovação do apetite pelo risco articulado com o Risk Appetite Framework (RAF)
e responsabilidades bem definidas para as funções de assunção, gestão e controlo de risco.
Ao Conselho de Administração, como responsável máximo pelo estabelecimento de estratégias e políticas
gerais, compete aprovar esta Política e zelar pelo cumprimento das suas disposições.

2.2 Comités
2.2.1

Comité de Direção

O Comité de Direção da BPI VP avalia e põe em prática decisões relativas ao desenvolvimento do Plano
Estratégico e do Orçamento Anual, bem como aquelas que afetam a vida organizacional da Companhia.
Adicionalmente, aprova mudanças estruturais, nomeações, estratégias e investimentos de negócio.
É responsável pela aprovação de exceções a esta Política ou pela sua submissão ao Conselho de
Administração, bem como pela tomada de decisões, independentemente do sentido das mesmas, na
impossibilidade de consenso na aprovação ou recusa em instâncias inferiores, conforme estabelecido nesta
Política.

2.2.2

Comité de Investimentos

O Comité de Investimentos é responsável por estabelecer e aprovar o posicionamento em matéria de
investimentos, a aprovação e validação das operações realizadas pela Companhia, bem como assegurar a
adequada gestão, monitorização e controlo dos investimentos da Companhia e dos clientes de acordo com
as políticas de investimento definidas e o quadro legal e regulamentar em vigor.
Entre a gestão dos riscos que recaem na alçada deste comité estão os riscos de mercado em sentido amplo,
com foco no risco de crédito, taxa de juro e sustentabilidade.
É responsável por otimizar e rentabilizar a estrutura financeira do balanço da BPI V P, no quadro das
políticas de apetite pelo risco e limites de risco aprovadas pelo Conselho de Administração.

2.2.3

Comité de Risco

O Comité de Risco é o órgão dependente do Comité de Direção responsável pela gestão, controlo e
monitorização de forma global, entre outros, do risco Reputacional, assim como as implicações na gestão
de solvência e consumo de capital.
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Neste âmbito, analisa o posicionamento global face a este risco e estabelece as políticas que otimizam a
sua gestão, monitorização e controlo no quadro dos objetivos estratégicos da BPI VP.
É objetivo específico do Comité de Risco adequar a estratégia da BPI V P em matéria de risco Reputacional
ao estabelecido pelo Conselho de Administração no âmbito desta Política, coordenar as medidas de
mitigação dos incumprimentos e a reação aos primeiros alertas, e manter informado o Conselho de
Administração da BPI VP, através do Comité de Direção, das principais linhas de atuação e da situação desta
Política.
As suas responsabilidades no âmbito deste Política são as seguintes:





Garantir que as ações da BPI VP são consistentes com esta Política, devendo ser informado em
caso de incumprimento da mesma, fazendo uma avaliação do potencial impacto e das ações de
remediação e aprovando, com base na análise efetuada as operações relacionadas com a Defesa.
Avaliar o risco de cumprimento neste âmbito de atuação e decisão, detetando qualquer risco de
incumprimento e, efetuando a sua monitorização e exame de eventuais deficiências de acordo
com os princípios deontológicos.
Rever, aprovar e monitorizar os planos de ação identificados para remediar potenciais deficiências
nos processos de aplicação da Política.

2.3 Principais áreas funcionais
2.3.1

Direção de Investimentos, Direção de Meios e Direção Comercial

Estas são as principais áreas do primeiro nível de controlo dentro do risco Reputacional no que diz respeito
a esta Política. Assim, são responsáveis por identificar, gerir e controlar os riscos da sua atividade e aplicar
as políticas e procedimentos aprovados, e recolher junto dos seus clientes a documentação exigida pelo
Comité de Riscos para efetuar a sua avaliação de riscos. Da mesma forma, asseguram o arquivo desta
documentação, bem como as conclusões das análises efetuadas, no arquivo referente à operação.
Devem assegurar o conhecimento adequado dos critérios de exclusão desta Política nas suas equipas e
limitar a proposta de operações que sejam explicitamente excluídas por esta Política, com ou sem o auxílio
dos mecanismos de identificação automática que venham a ser implementados.
Somente se houver uma dúvida razoável sobre a operação, devem solicitar um parecer ao Comité de Riscos.
Em linha com o parágrafo anterior, os gestores que detetem uma operação com as características acima
mencionadas devem informar todas as instâncias pelas quais a operação pode passar da deteção de um
motivo para a sua eventual recusa nos termos desta Política e, quando receberem o parecer do Comité de
Riscos, o mesmo deverá ser divulgado.

2.3.2

Direção de Investimentos

A Direção de Investimentos deve garantir que a Companhia não investe no capital de empresas que possam
ser incluídas nas exclusões estabelecidas nesta Política.
Somente em caso de dúvida razoável sobre a operação é que se deve solicitar um parecer do Comité de
Riscos, remetendo todas as informações necessárias para a avaliação.
2.3.3

Direção de Meios

A Direção de Meios é responsável pela divulgação desta Política.
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2.3.4

Direção Comercial

A Direção Comercial deve assegurar que a BPI VP não aceita como cliente, as empresas que venham a
constar da lista de empresas excluídas definida nesta Política.
2.3.5

Direção de Compliance e Assessoria Jurídica

A Direção de Compliance e Assessoria Jurídica, no âmbito da qual se encontra o responsável pela Função
Chave de Compliance, é responsável pelo segundo nível de controlo dos riscos Legais e Regulamentares,
Conduta e Reputacional, de acordo com o estabelecido na Política de Controlo Interno da BPI VP.
No âmbito da presente Política tem as seguintes funções:




2.3.6

Assegurar que são estabelecidos mecanismos de controlo e monitorização para garantir a correta
aplicação da presente Política de forma homogénea com o Grupo.
Avaliar e reportar sobre o nível de cumprimento da Política e estabelecer os planos de remediação
necessários para mitigar potenciais debilidades nos processos de aplicação da Política.
Propor ao Comité de Direção qualquer alteração da Política quanto ao alcance, âmbito de
aplicação e princípios que se devem aplicar, de forma a mantê-la atualizada e em linha com a da
VidaCaixa, como etapa prévia à sua aprovação pelo Conselho de Administração.
Área de Gestão do Risco

A Área de Gestão do Risco é responsável, no segundo nível de controlo, pelas matérias que possam surgir
aquando da aplicação desta Política, relacionados com os riscos que se encontram no âmbito da sua
competência.
No âmbito da presente Política tem as seguintes funções:
 Participação na configuração e validação das listas de exclusão que afetam os investimentos.
 Segundo nível de controlo do investimento em empresas excluídas por esta política.
 Reportar ao comité correspondente as operações de investimento que violem esta política.
2.3.7

Direção de Auditoria Interna

A Direção de Auditoria Interna atua como terceiro nível de controlo, supervisionando as ações da primeira
e segunda linhas, com o objetivo de proporcionar uma garantia razoável ao Conselho de Administração e
Comité de Direção sobre:





A eficácia e eficiência dos Sistemas de Controlo Interno para mitigar os riscos associados à
atividade da BPI VP.
Cumprimento da legislação em vigor, com especial atenção aos requisitos dos supervisores e à
adequada aplicação do modelo de gestão e do Risk Appetite Framework definidos.
Cumprimento das políticas e normativos internas e alinhamento com as melhores práticas do
setor, para um adequado Governo Interno da BPI Vida e Pensões.
A fiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais, incluindo a eficácia do
Sistema de Controlo Interno sobre a Informação Financeira (SCIIF).
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3. Processos chave na aplicação da presente Política
3.1 Registo de clientes
No que respeita ao negócio de bancassurance, o registo de clientes é efetuado a partir do Banco BPI e, por
isso, aplicam-se os processos e controlos próprios definidos na Política do Banco BPI.
No âmbito do negócio de Fundos de Pensões, em que o processo de comercialização é efetuado
diretamente pela BPI VP, o processo de aceitação do cliente deve incluir informação suficiente que permita
a identificação dos clientes que exercem ou possam exercer atividades relacionadas com a defesa. Para o
efeito, poderão ser utilizadas, se necessário, bases de dados externas para a deteção dos clientes excluídos
no parágrafo 1.3 desta Política e para a adoção dos critérios internacionalmente aceites pelos organismos
competentes.
As áreas de Negócio devem verificar se nenhum dos critérios de exclusão coincide, com base na lista de
empresas excluídas definida pela BPI VP.
Somente em caso de dúvida razoável sobre um cliente, devem solicitar um parecer ao Comité de Risco.

3.2 Investimento em instrumentos de capital e títulos de dívida para carteira própria ou na
gestão de carteiras por conta de terceiros
As áreas que potencialmente propõem ou monitorizam o investimento em instrumentos de capital e dívida
dessas empresas devem zelar pelo adequado conhecimento dos critérios de exclusão desta Política nas
suas equipas e evitar investimentos explicitamente excluídos por esta Política.
Somente em caso de dúvida razoável sobre um cliente, devem solicitar um parecer ao Comité de Risco.

3.3 Monitorização e controlo da aplicação da Política
Estão estabelecidos mecanismos de controlo necessários para garantir a correta identificação e
monitorização das exposições relacionadas com a defesa, bem como possíveis casos de incumprimento da
Política.
Estes mecanismos devem assegurar a deteção preventiva (por exemplo, mediante alertas) de uma possível
operação excluída de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Política e a posterior monitorização de
qualquer exceção autorizada ou hipotético incumprimento.
Adicionalmente, deve ser objeto de monitorização e reporte interno a visão agregada das exposições que
a BPI VP mantenha com o setor de defesa.
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