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SISTEMA DE CONTROLO INTERNO  
OBJETIVOS

O Sistema de Controlo Interno (SCI) do Grupo assenta no conjunto de estratégias, políticas, processos, sistemas e procedimentos cujos 

controlos associados visam garantir a sustentabilidade do Banco e das suas filiais no médio e longo prazo, bem como o exercício prudente da 

sua atividade, através dos objetivos ilustrados na figura seguinte:

A composição do modelo de governo do Sistema de Controlo Interno do Grupo é sintetizada na figura seguinte:

MODELO DE GOVERNO

Conselho de Administração

Comissão de Auditoria

Comissão de Remunerações

Comité de Controlo Interno

Auditoria Interna

Risco e Compliance

Outras Áreas
Process Owners

Assegura a independência e autonomia das funções de controlo interno (Risco, 
Compliance e Auditoria) e que estas têm estatuto necessário para influenciar 
significativamente o processo de análise de tomada de decisão do Grupo.

Linhas de reporte diretas com as funções de controlo interno de modo a garantir o 
acesso regular à informação necessária ao exercício das suas responsabilidades 
de supervisão.

Avalia a definição e implementação das políticas de remuneração e fiscaliza a definição 
e aplicação da remuneração dos responsáveis pela assunção de riscos e pelas funções 
de controlo.

Monitoriza a evolução das deficiências de Controlo Interno detetadas, efetuando um 
acompanhamento da evolução dos Planos de Ação definidos.

Assegura que as demais funções dentro da instituição funcionam de acordo com o 
esperado. Deve exercer as suas funções de forma totalmente independente.

Desenvolvem as políticas e metodologias para a gestão dos riscos. Devem ter uma 
intervenção significativa na análise e na decisão quanto à assunção de risco e à 
definição do perfil de risco da instituição. Realizam ações de avaliação de eficácia 
dos controlos da 1.ª linha.

As linhas de negócio, no dia-a-dia, expõem o Banco a um conjunto de riscos, 
competindo-lhes defender a instituição da assunção de riscos indesejados, executando 
os controlos e procedimentos definidos e reportando à 2.ª linha de defesa eventuais 
falhas identificadas.

1.ª linha 
defesa

2.ª linha 
defesa

3.ª linha 
defesa

Desempenho e Operacionais Informação e Reporte Compliance

Existência de informação financeira e 
não financeira completa, pertinente, 
fiável e tempestiva

Adoção de procedimentos 
contabilísticos sólidos

Respeito pelas disposições legais 
e regulamentares e orientações 
aplicáveis à atividade

Cumprimento dos normativos 
internos

Respeito pelas normas e usos 
profissionais e deontológicos, 
Código de Conduta e demais regras 
de relacionamento com clientes

Cumprimento dos objetivos 
definidos no plano estratégico

Realização eficiente das operações

Utilização eficiente de recursos

Salvaguarda de ativos

Identificação, avaliação, 
acompanhamento e controlo 
de riscos
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O Conselho de Administração é o principal responsável 

pelo sistema de controlo interno do Grupo, competindo-

lhe assegurar a sua implementação, robustez e eficácia, 

em cumprimento do normativo interno e externo sobre a 

matéria. De igual modo, é responsabilidade do Conselho de 

Administração acompanhar a informação de gestão relativa 

às deficiências de Controlo Interno, analisar o relatório de 

autoavaliação do sistema de controlo interno e emitir opinião 

global sobre a adequação e a eficácia do sistema de controlo 

interno.

Compete à Comissão de Auditoria a monitorização e a crítica 

construtiva da estratégia do Grupo, devendo apreciar e 

influenciar de modo construtivo as atividades das funções de 

controlo, nomeadamente no que respeita ao seu plano anual de 

atividades, assegurando junto do órgão de administração que 

os responsáveis das funções de controlo interno têm condições 

para atuar com independência, dispondo de uma adequada 

dotação de meios humanos e materiais para desempenharem 

as suas responsabilidades de modo eficaz.

A Comissão de Remunerações assume responsabilidades de 

avaliação e fiscalização das políticas e práticas de remuneração 

de todos os colaboradores, incluindo os membros dos Órgãos 

Sociais, conforme detalhado no capítulo D - ‘Remunerações’ 

do Relatório de Governo Societário.

O Comité de Controlo Interno do Banco, composto por todos 

os membros da Comissão Executiva do Banco, é o órgão com 

responsabilidade pela definição dos critérios e execução 

dos instrumentos de gestão de riscos não financeiros e 

pela monitorização e avaliação contínua da eficácia do seu 

sistema de controlo interno, nomeadamente através do 

acompanhamento das deficiências detetadas.  Em 2021, o 

Comité reuniu mensalmente.

Por outro lado, o modelo de governo do sistema de controlo 

interno do Grupo assenta numa abordagem de três linhas de 

defesa, sendo igualmente composto:

Pela primeira linha de defesa, responsável pela gestão de 

riscos e controlos, que integra, entre outras, a Direção da Rede 

de Lojas — função de front-office, responsável por executar os 

controlos de primeiro nível — e pela Direção de Operações —, 

função de back-office, responsável por uma segunda validação 

(“4-eyes check”) da generalidade dos processos que são 

iniciados, essencialmente, na Rede de Lojas.

Por uma segunda linha de defesa ,  que assegura a 

monitorização dos riscos, aconselhando e dando apoio à 

primeira linha de defesa sobre a identificação de riscos e 

controlos. Integram a segunda linha de defesa o Compliance e o 

Risco, responsáveis pelo processo de monitorização, realizando 

neste âmbito testes periódicos à eficácia dos controlos de 

primeira linha, bem como as áreas de Planeamento e Controlo, 

Segurança e Proteção de Dados, Jurídico e Recursos Humanos.

Por uma terceira linha de defesa, assegurada pela Auditoria 

Interna, função responsável por examinar e avaliar de modo 

independente a adequação e a eficácia das políticas, processos 

e procedimentos que suportam o sistema de controlo interno, 

particularmente através da realização de testes de efetividade 

aos controlos implementados.
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FRAMEWORK

A framework de controlo interno do Grupo assenta em quatro componentes principais:

Governo Interno

Sistema de Gestão de Riscos

Sistema de Informação e Comunicação 

Monitorização

A figura seguinte sintetiza as referidas componentes do sistema de controlo interno adotado pelo Grupo, que melhor se 

detalham de seguida:

Governo Interno

No desenvolvimento da sua cultura organizacional, o Grupo 

implementa metodologias claras de gestão do risco e controlo 

interno que visam, entre outros, garantir um ambiente de 

controlo robusto e envolvendo e responsabilizando todos 

os colaboradores. Os Órgãos de Administração e os Órgãos 

de Fiscalização detêm um papel fundamental na criação de 

condições que permitam o desenvolvimento de um ambiente 

de controlo efetivo e que permita ao Grupo atingir os seus 

objetivos, essencialmente através do comprometimento com a 

integridade e os valores éticos refletidos no Código de Conduta, 

devendo o seu comportamento servir de exemplo para todos os 

colaboradores (“lead by example”) e do exercício de supervisão, 

responsabilização e autoridade na gestão e monitorização da 

gestão de riscos e controlo interno, formalizados na própria 

estratégia, objetivos, políticas, processos e na ação e deliberação 

no dia-a-dia. 

Por outro lado, a Estrutura Organizacional do Grupo, que está 

definida de forma integrada, objetiva, transparente e percetível no 

manual de organização e estrutura, suporta o desenvolvimento da 

atividade do Grupo e a implementação do seu sistema de controlo 

interno, assegurando que a gestão e o controlo das operações são 

efetuados de forma prudente. A estrutura organizacional do Grupo 

assenta numa definição coerente, clara e objetiva das linhas de 

reporte e de autoridade, das competências e responsabilidades 

de cada órgão, unidade de estrutura e função, bem como 
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do grau e âmbito de cooperação entre si e contempla uma 

adequada segregação de funções, assegurando que quaisquer 

situações de potenciais conflitos de interesses são identificadas 

antecipadamente, minimizadas e sujeitas a uma monitorização 

cuidadosa e independente e assenta num número suficiente 

de membros da direção de topo e da gestão intermédia, bem 

como de outros colaboradores, para o desenvolvimento das 

responsabilidades e funções definidas.

Relativamente ao planeamento estratégico, o mesmo é elaborado 

com base em pressupostos adequadamente fundamentados, que 

são objeto de análises de sensibilidade e em informação fiável 

e compreensível, assegurando a sua adaptação tempestiva em 

caso de alterações significativas nos pressupostos, a definição 

de objetivos precisos, claros e sustentáveis para a atividade 

do Grupo, abrangendo os seus principais produtos, atividades, 

A este respeito, importa referir que, em 2021, foi revista a 

taxonomia de riscos adotada pelo Grupo, à luz do disposto no 

Anexo I da Instrução nº 18/2020 do Banco de Portugal, tendo 

em consideração a adaptação das subcategorias à atividade do 

Banco e das suas filiais.

Adicionalmente, assume particular importância o facto de 

o sistema de gestão de riscos do Grupo abranger todos os 

seus produtos, atividades, processos e sistemas e integrar o 

disposto nos planos de recuperação, incorporando políticas 

e procedimentos destinados a assegurar o restabelecimento 

tempestivo de situações de desequilíbrio financeiro do Grupo, 

bem como com o disposto nos demais processos e políticas 

relacionados com a gestão de riscos. 

Sistema de Informação e Comunicação

O Grupo assegura a implementação de mecanismos de captação, 

produção e tratamento da informação, de suporte à gestão, 

tomada de decisão e cumprimento das obrigações perante 

entidades de supervisão. 

A informação e comunicação do Grupo rege-se pelos princípios 

de substância, atualidade, compreensibilidade, consistência, 

tempestividade e fiabilidade e assegura uma visão completa e 

íntegra sobre a sua situação financeira, o desenvolvimento das 

sistemas e processos, a determinação das Políticas de Gestão 

de Risco e o estabelecimento de orientações que suportam o 

desenvolvimento do sistema de controlo interno do Grupo.

Modelo de Gestão de Riscos

O modelo de gestão de riscos delineado pelo Grupo está 

suportado num conjunto de políticas, procedimentos e limites de 

tolerância ao risco apropriados, claramente definidos e aprovados, 

os quais são periodicamente revistos, respeitando o respetivo 

enquadramento regulamentar. 

O modelo de gestão de riscos contempla quatro etapas essenciais, 

designadamente: definição de estratégia de risco, identificação e 

avaliação dos riscos, resposta aos riscos, e monitorização, controlo 

e reporte dos riscos, conforme ilustrado na figura seguinte: 

suas atividades, a execução da estratégia e o cumprimento dos 

objetivos definidos, o seu perfil de risco global, e o comportamento, 

evolução e perfil de risco do mercado onde o Banco e as suas filiais 

estão inseridos.

No que se refere à comunicação, o Grupo possui processos 

formais, transparentes, relevantes e ajustados às suas 

necessidades, garantindo uma comunicação eficaz através da 

organização e facilitando o processo de tomada de decisão.

No âmbito dos processos de gestão do risco e resultantes do 

sistema de controlo interno, são realizados diversos reportes 

com diferentes responsáveis, categorias e periodicidades. 

Destes, destacam-se os reportes do tipo corrente, que deverão 

ser elaborados pelas Direções de Risco e de Compliance com 

base na monitorização dos riscos e eventos de risco, e os do 

tipo cíclico, realizados pelos diferentes Órgãos de Estrutura com 

uma periodicidade predefinida, no âmbito das suas atividades 

e procedimentos específicos sob a égide da gestão do risco e 

controlo interno.

Com efeito, no contexto do controlo interno, dando cumprimento 

ao art.5º da Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal, o Grupo 

passou a remeter ao Banco de Portugal, até ao final do mês de 

dezembro de cada ano, o seu relatório anual de autoavaliação, 

previsto no artigo 4.º, bem como um relatório individual para 

Definição 
da estratégia 

de risco

Identificação
e avaliação
dos riscos

Monitorização,
controlo e reporte

dos riscos

Resposta
aos riscos
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o Banco e cada uma das suas filiais abrangidas pelo Aviso 

n.º 3/2020 do Banco de Portugal. Em 2021 foi assegurada a 

implementação deste Aviso, melhor detalhada no capítulo 

‘Implementação do Aviso n.º 3/2020’, e que incluiu a elaboração 

do referido Relatório, submetido ao Banco de Portugal em março 

(apenas no primeiro exercício) e em dezembro.

Monitorização

O controlo interno do Grupo contempla um conjunto de processos 

cujo principal objetivo passa por garantir a eficácia e/ou eficiência 

dos controlos implementados. Nesse sentido, o sistema de 

controlo interno institui o recurso a controlos como um meio para 

mitigar o risco ou para minorar a ocorrência de certos eventos 

de risco, cujo impacto poderá colocar em causa a atividade do 

Grupo, sobretudo no caso dos que se situem acima do apetite 

ao risco definido. 

De forma a operacionalizar o modelo de controlo interno foram 

definidos os procedimentos destinados a promover uma gestão 

O projeto de implementação do Aviso nº 3/2020, ocorrido entre 

2020 e 2021, foi coordenado pela Direção de Compliance do 

Banco, enquanto empresa-mãe, em estreita colaboração com 

outras áreas do Grupo, em particular as Funções de Controlo 

Interno (Direção de Risco e Direção de Auditoria Interna), a 

Área de Controlo Interno da 321 Crédito e a Direção de Serviços 

Jurídicos e Secretaria Geral do Banco, enquanto empresa-mãe, 

e foi acompanhado de forma muito próxima pelos órgãos de 

administração e fiscalização do Banco e das suas filiais, a fim de 

assegurar a coerência dos sistemas de controlo interno e governo 

corporativo do Grupo.

O trabalho desenvolvido relativamente à adoção do Aviso incluiu 

as seguintes atividades principais:

Realização de Exercício de Gap Analysis

Revisão de estrutura organizativa e responsabilidades

Revisão de normativo interno

Robustecimento dos processos de obtenção, produção e 

tratamento de dados e de circuitos de informação

eficiente e eficaz do sistema de controlo interno, que potencia a 

capacidade do Banco e das suas filiais para atingir os objetivos e se 

adaptar às alterações operacionais e de negócio. Esta metodologia 

define igualmente os procedimentos a respeitar pelas diversas 

áreas na identificação e gestão de deficiências de controlo interno, 

bem como a monitorização dos respetivos Planos de Ação pelas 

áreas de controlo e a atuação da função de Compliance na 

sistematização da informação, de forma a garantir a eficácia do 

sistema de controlo interno.

A informação que resulta da monitorização contínua do Sistema 

de Controlo Interno materializa-se nas deficiências resultantes 

do sistema de controlo interno, as quais, particularmente as que 

têm um impacto material no Banco e suas filiais, são registadas, 

documentadas e comunicadas à gestão de topo, assegurando o 

seu tratamento efetivo e a implementação tempestiva de medidas 

corretivas imediatas. A este respeito, destaca-se a revisão, em 

2021, da metodologia de avaliação das referidas deficiências, à 

luz do disposto no Anexo II da Instrução n.º 18/2020 do Banco 

de Portugal.

Os Relatórios de autoavaliação do Sistema de Controlo Interno do 

Grupo e das entidades que o integram encontram-se resumidos 

no capítulo ‘Resumo do Relatório de Autoavaliação’ em anexo 

ao presente documento, em cumprimento do disposto no artigo 

60º do referido Aviso.
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