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Política de Responsabilidade Social Corporativa
O Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões (doravante “BP VP” ou a Companhia)
pretende, com esta política, demonstrar o compromisso da Companhia com um modelo de ação
eficiente e responsável caracterizado por uma forte vocação social.
Esta Política de Responsabilidade Social Corporativa reconhece a estratégia e os princípios básicos
de atuação da Companhia em matéria de responsabilidade corporativa.
1. Objetivos
A Política de Responsabilidade Social Corporativa deve contribuir para:


Incentivar a concretização dos objetivos estratégicos da BPI VP e do Grupo CaixaBank
através de práticas responsáveis e sustentáveis;



Maximizar a criação de valor para os stakeholders e construir relacionamentos de longo
prazo baseados na confiança e na transparência;



Prevenir, minimizar e mitigar os possíveis impactos negativos derivados da sua atividade;



Contribuir para melhorar a reputação da BPI VP;



Ampliar princípios e práticas responsáveis no seio da sociedade, para que, em conjunto,
se avance e progrida em matérias sociais e ambientais.

2. Âmbito de aplicação
Todas as pessoas que fazem parte da BPI VP devem pautar as suas ações pela boa fé, integridade
e bom senso.
Esta Política, alinhada com a Política de Responsabilidade Social Corporativa da VidaCaixa (que,
por sua vez, está alinhada com a política homóloga do CaixaBank), é aplicável a todos os
colaboradores e membros dos Órgãos Sociais da BPI VP.
3. Missão, Visão e Valores
A BPI VP baseia a sua gestão numa atuação responsável e de eficiência económica, com enfoque
no desenvolvimento socioeconómico das pessoas e do território.
O seu compromisso com uma atuação sustentável, orientada para a geração de valor para si e
para os seus stakeholders, abrange toda a cadeia de valor da organização, desde a origem dos
fundos e recursos até à sua aplicação e investimento.
A missão da BPI VP é satisfazer plenamente as necessidades do maior número de clientes, através
de uma oferta adequada e completa de produtos e de uma qualidade de serviço de excelência,
com o compromisso de acrescentar valor aos clientes, acionistas, colaboradores e à sociedade
em geral.
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A ambição da Companhia é ser líder em Portugal e ser reconhecida pela sua responsabilidade
social, qualidade de serviço, solidez financeira e capacidade de inovação.
A BPI VP desenvolve sempre a sua atividade com base nos valores corporativos de qualidade,
confiança e compromisso social.
A Política de Responsabilidade Social Corporativa da BPI VP insere-se no âmbito da missão, visão
e valores da Companhia. Por esta via, a BPI VP assume como diretrizes para a gestão e
desenvolvimento da sua atividade:


A ação íntegra, responsável e sustentável;



A eficiência económica;



A adoção de uma perspetiva de longo prazo na tomada de decisões;



A inovação permanente que contribua o máximo possível para o desenvolvimento
sustentável das comunidades.

4. Procedimentos de Atuação
4.1 Principio de Atuação e instrumentos de apoio
A BPI VP compromete-se a desenvolver a sua atividade no estrito cumprimento das normas que
lhe são aplicáveis e de acordo com os mais elevados padrões éticos e de conduta profissional,
sempre fiel ao seu compromisso de gerar valor para os seus clientes, acionistas e demais
stakeholders..
Neste sentido, os princípios de atuação da BPI VP, descritos no seu Código de Ética e Conduta,
são o cumprimento das leis e regulamentos em vigor a todo o momento, respeito, integridade,
transparência, excelência, profissionalismo, confidencialidade e responsabilidade social.
A Política de Responsabilidade Social Corporativa respeita estes princípios de atuação e é
coerente com o resto das políticas e normas desenvolvidas pela BPI VP que incorporam os
valores e normas que devem ser observados tanto nas relações profissionais internas na
Companhia como nas relações com os clientes, acionistas e demais stakeholders, em todas as
áreas em que está presente.
Esta Política complementa, para além do Código de Ética e Conduta, outras políticas, normas e
compromissos específicos relacionados com os seus campos de aplicação, bem como na adesão
a iniciativas internacionais em matéria de responsabilidade social corporativa. De entre eles
destacam-se o Pacto Global e os Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável.

4.2 Estratégia geral para a gestão e o bom governance da BPI VP
Um dos objetivos prioritários da BPI VP é garantir a transparência, independência e boa
governação da Companhia de forma a salvaguardar os interesses de todos os stakeholders e ter
a sua confiança.
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Neste quadro, a estratégia e atuação da BPI VP deve basear-se, entre outras, nas seguintes
linhas de conduta:


Respeitar os direitos humanos em conformidade com a sua Política de Direitos Humanos
e sob a orientação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Princípios
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresa e Direitos Humanos, as Diretrizes da
OCDE para Empresas Multinacionais e outros códigos reconhecidos
internacionalmente.
Em particular, a BPI VP proíbe toda a discriminação, assédio, abuso ou tratamento
inadequado por razões de género, raça, cor, nacionalidade, credo, religião, opinião
política, afiliação, idade, orientação sexual, status, deficiência e outras situações
protegidas pelo direito, tanto no que diz respeito aos colaboradores ou membros dos
órgãos sociais, como aos acionistas, clientes, potenciais clientes, fornecedores ou
qualquer pessoa que interaja com a Companhia.



Cumprir com a legislação vigente e privilegiar as práticas de mercado livre, bem como
rever e melhorar regularmente as suas práticas de governo.



Basear a atuação em matéria fiscal nos princípios da responsabilidade, prudência e
transparência, de acordo com a legislação em vigor.



Estabelecer as medidas necessárias para prevenir e evitar, na medida do possível, que
os produtos BPI VP possam ser utilizados para a prática de condutas ilícitas (como o
financiamento do terrorismo, branqueamento de capitais ou crimes financeiros), revêlas periodicamente e colaborar ativamente com reguladores e agentes de segurança
comunicando qualquer atividade suspeita que seja detetada. Para tal, é promovida uma
conduta responsável entre as pessoas que integram a organização, que devem
respeitar e aplicar a Política Anticorrupção e os restantes códigos de conduta e normas
da BPI VP.
Em particular, no que se refere à prevenção ao branqueamento de capitais, os
colaboradores da BPI VP devem colaborar de forma discreta e ativa na prevenção do
branqueamento de capitais, recebendo cursos de formação sobre as suas
responsabilidades nesta matéria.
Gerir de forma prudente e global todos os riscos (financeiros e não financeiros), com
base nos Princípios Gerais de Gestão de Riscos e no Quadro de Apetite ao Risco da BPI
VP. Possuir mecanismos adequados de supervisão dos riscos (financeiros e não
financeiros) incluídos no Mapa de Riscos Corporativos.





Manter um canal interno confidencial de consulta e divulgação dos códigos de conduta
à disposição dos colaboradores.



Promover a integração de critérios sociais e ambientais nas decisões de negócios.



Estimular a transparência na divulgação da informação aos stakeholders da BPI VP,
divulgando a informação de forma clara e concisa, adotando em todos os momentos
práticas de comunicação responsáveis que evitem a manipulação da informação e
protejam a integridade e a honra.

4.3 Compromissos em relação aos principiais stakeholders
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Clientes
A BPI VP coloca os clientes no centro da sua atividade e, consequentemente, trabalha para
acrescentar valor, tanto para os clientes, como para o ambiente em que opera.
Em todas as relações com os clientes, a BPI VP agirá com honestidade e responsabilidade
profissional, trabalhando sempre com foco no cliente, visão de longo prazo e vontade de manter
a sua confiança em todos os momentos.
Com este objetivo, a BPI VP compromete-se a:


Oferecer produtos adaptados às necessidades dos clientes.

Assim, a comercialização dos produtos da Companhia assenta numa política comercial
responsável, que obedece às normas legais. Neste sentido, a BPI VP tem implementado um
modelo que prevê a designação de Grupos de Trabalho específicos, nos quais estão envolvidas
as principais áreas relacionadas com o desenvolvimento e comercialização de produtos. O
Comité de Direção decide sobre todos os aspetos relacionados com a transparência na
conceção e comercialização de produtos de seguros e fundos de pensões, bem como aprova
qualquer novo produto ou serviço que a Companhia conceba e / ou comercialize, após análise
das suas características, dos riscos associados e da sua adequação às normas de transparência
e proteção ao cliente.

Promover a máxima qualidade no serviço prestado, com acompanhamento regular da
satisfação dos clientes e implementar ações de melhoria contínua.

Promover o diálogo ativo com os clientes e fornecer-lhes os canais necessários para que
possam enviar as suas dúvidas e reclamações, oferecendo-lhes uma resposta ágil, personalizada
e de qualidade.

Comunicar de forma transparente e clara para que possam tomar decisões informadas de
acordo com a Política de Governação de Produto da Companhia.


Proteger a confidencialidade dos seus dados.


Manter os mais elevados padrões de segurança e, portanto, promover práticas que
maximizem a segurança dos seus produtos.


Promover o acesso aos produtos da BPI VP pelo maior número possível de pessoas.

Colaboradores
Os colaboradores da BPI VP são o seu principal ativo, e deles dependem o sucesso da
sustentabilidade e da eficiência social e económica da Companhia.
Sob esta premissa, a BPI VP compromete-se a:

Respeitar os direitos laborais reconhecidos na legislação nacional e internacional (as oito
Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho).
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Basear a política de gestão de pessoas no respeito pela diversidade, igualdade de
oportunidades e não discriminação por razões de género, idade, deficiência ou qualquer outra
circunstância, promovendo a diversidade, a inclusão social e um ambiente de trabalho
adequado, igualitário, digno e profissional.

Promover a estabilidade no emprego, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o
seu bem-estar no ambiente de trabalho.


Gerir o talento da organização, para promover o seu desenvolvimento profissional:
o
o
o

Com critérios meritocráticos nos processos de seleção internos.
Promover a atração e retenção de talentos.
Através de Formação.


Estimular o diálogo e a comunicação interna, e medir o grau de satisfação por meio de
inquéritos periódicos.

Sociedade
A BPI VP está consciente do seu papel na Sociedade e colabora com reguladores, organizações
e entidades dedicadas à divulgação e promoção de práticas responsáveis entre os clientes.

Meio Ambiente
A BPI VP assenta a gestão do seu negócio, dos seus projetos, produtos e serviços no respeito e
proteção do ambiente, comprometendo-se com a conservação do meio ambiente e
respeitando a legislação vigente sobre esta matéria.
A este compromisso, inserido na Política Ambiental, a BPI VP acrescenta a sua pretensão de:


Criar produtos e serviços alinhados com um modelo de desenvolvimento sustentável.



Esforçar-se para cumprir com os mais altos padrões ambientais.


Trabalhar para melhorar os processos e operações internas para gerir recursos de forma
eficiente e minimizando o impacto ambiental.


Promover uma atitude responsável entre colaboradores, clientes e sociedade em geral.



Participar de iniciativas internacionais, como a Climate Action 100+ promovida pelos PRIs.

Fornecedores
A BPI VP procura gerir a sua cadeia de fornecedores de forma responsável, conforme estipulado
nas respetivas cláusulas dos contratos.
Para isso, a BPI VP assume os seguintes compromissos:
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Garantir a máxima transparência nas contratações.


Trabalhar com fornecedores que respeitem os direitos humanos e laborais fundamentais
no exercício da sua atividade.

Promover práticas responsáveis entre os fornecedores e a sua cadeia de influência, por
meio de cláusulas contratuais e disseminação de iniciativas sustentáveis.
4.4 Canais de Comunicação, participação e diálogo com os stakeholders
A BPI VP mantém comunicação regular com os seus stakeholders, dispõe de caixas de correio
eletrónico de atendimento e acompanha de perto os clientes mediados pelo BPI através do
diálogo com o Banco.

5. Acompanhamento e supervisão das práticas de responsabilidade corporativa
A aprovação da Política de Responsabilidade Social Corporativa compete ao Conselho de
Administração da BPI VP, que adotará as medidas necessárias à implementação e fiscalização
do desenvolvimento e aplicação da mesma.
A BPI VP compromete-se a disponibilizar informação sobre a aplicação desta Política, de forma
transparente e periódica, através dos seus relatórios públicos e do seu site, bem como de
qualquer outro canal que considere adequado para o efeito.
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