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Artigo 1º - FUNÇÕES 

1. O Provedor do Cliente do Banco Santander Totta SA (o “Banco”) tem por função principal a 

defesa e promoção dos direitos, garantias, expectativas e interesses legítimos dos seus 

Clientes, assegurando, através de meios informais, a satisfação e regularidade plena das 

relações destes com o Banco e a sua dignificação perante o público em geral. 

2. É ainda função do Provedor do Cliente contribuir como “voz do Cliente” para a atividade do 

Banco. 

3. O Provedor do Cliente goza de independência no exercício das suas funções e desempenha-

as com integral imparcialidade e autonomia. 

4. Os serviços e colaboradores do Banco devem prestar ao Provedor do Cliente, em tempo útil, 

o auxílio e cooperação que lhes for solicitado para o bom desempenho das suas funções. 

Artigo 2º - COMPETÊNCIAS 

Compete ao Provedor do Cliente: 

1. Garantir o exercício do direito de reclamação pelos Clientes e por outros legítimos 

interessados por ações ou omissões do Banco. 

2. Criar e manter um canal próprio de comunicação com os Clientes que permita, de modo 

acessível e eficaz, a interação entre estes e o Provedor do Cliente. 

3. Receber, apreciar e responder a exposições, petições e reclamações que lhe sejam dirigidas 

pelos Clientes ou outros legítimos interessados. Compete ainda ao Provedor do Cliente 

responder às comunicações dirigidas à Administração e para ele direcionadas por indicação 

dos Administradores. 

4. Como entidade de recurso, receber, apreciar e responder aos recursos interpostos pelos 

Clientes ou outros legítimos interessados, relativamente a decisões finais desfavoráveis 

emitidas pelo Banco. 
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5. Emitir recomendações sobre casos de reclamações já decididos pelo Banco. 

6. Assinalar e emitir recomendações sobre ações ou omissões do Banco que, no seu entender, 

possam impactar negativamente em Clientes e no público em geral, bem como na marca, 

reputação e imagem do Banco. 

7. Referenciar possibilidades de correções ou melhorias na forma de atuação do Banco que 

possam beneficiar a experiência do Cliente. 

8. Emitir pareceres sobre matérias relacionadas com as suas funções que lhe forem solicitados 

pela Comissão Executiva ou Comités do Banco. 

9. Prestar informação regular sobre a sua atividade, em especial sobre as causas raiz da 

insatisfação dos Clientes. 

Artigo 3º - NATUREZA DAS COMPETÊNCIAS 

1. A competência do Provedor do Cliente é de natureza consultiva, materializando-se pela 

emissão de pareceres e recomendações no âmbito das suas funções. 

2. O Provedor não tem competências deliberativas e não tem poderes de representação do 

Banco, exercendo as suas funções em nome próprio. 

3. As recomendações do Provedor do Cliente são endereçadas à Comissão Executiva ou a 

quem esta indicar e tornam-se vinculativas para os serviços do Banco quando homologadas 

pela Comissão Executiva ou por quem tiver essa competência própria ou delegada. 

4. A natureza consultiva da competência não limita o direito de iniciativa própria do Provedor do 

Cliente. 

5. O Provedor do Cliente tem o poder de instrução na tramitação das reclamações e matérias 

sob seu tratamento, com acesso a toda a informação e prova necessárias para o exercício  
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das suas funções, tendo os serviços do Banco e os seus colaboradores o dever de 

disponibilização da referida informação e de cooperação com o Provedor do Cliente. 

6. As diligências de instrução e demais procedimentos são realizados de modo expedito e 

informal, sem sujeição às regras processuais e na medida do razoavelmente necessário ao 

bom exercício das funções. 

Artigo 4º - PRINCIPIOS E VALORES DE ATUAÇÃO 

1. O Provedor do Cliente atua em conformidade com os seguintes princípios: 

a) Isenção e independência - as apreciações e recomendações são resultado do seu 

conhecimento e discernimento e serão isentas e imparciais relativamente a influências 

externas. 

b) Legalidade – as apreciações e recomendações fundam-se nas normas jurídicas e 

contratuais aplicáveis, no Código de Conduta do Banco Santander Totta, nos demais 

normativos do Banco e em instruções, avisos e recomendações do Banco de 

Portugal. 

c) Equidade – nas apreciações e recomendações poderá recorrer a juízos de razoável 

oportunidade e soluções equitativas e de senso comum. 

d) Fundamentação – as apreciações e recomendações deverão ser sempre 

fundamentadas, ainda que de modo sumário nos casos de menor complexidade. 

e) Simplicidade, economia e celeridade – na sua atividade deverão ser adotados meios 

e procedimentos que, sem prejudicar o acerto e segurança, conduzam a resultados 

percetíveis e conclusivos, fornecidos em tempo útil e garantido uma economia de 

recursos. 
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f) Contraditório – os serviços e colaboradores em causa nas reclamações apresentadas 

deverão ser sempre ouvidos, concedendo a todos os envolvidos o direito de 

expressarem os seus pontos de vista. 

g) Sigilo – aplicam-se em toda a sua extensão as normas do segredo profissional fixado 

no artigo 78º do Regime Jurídico das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(Decreto-Lei 298/92 de 31 de Dezembro). 

2. O Provedor do Cliente atua em conformidade com os seguintes valores do Banco: 

a) A satisfação e recomendação dos Clientes como um fim e critério do exercício do 

Banco; 

b) Primado da lei e da maneira certa de fazer as coisas (right way); 

c) Compromisso em ser Simples, Próximo e Justo; 

d) Contribuir para a prosperidade das pessoas e das empresas; 

e) Ser o melhor sítio para trabalhar; e 

f) Compromisso com o ambiente e sustentabilidade. 

Artigo 5º - NOMEAÇÃO E MANDATO 

1. O Provedor do Cliente é nomeado pela Comissão Executiva do Banco, devendo a escolha 

recair em cidadão de reconhecida idoneidade, prestígio e reputação profissional, com 

comprovado conhecimento da atividade bancária, do Banco e seus valores, com formação 

académica e experiência profissional adequadas. 

2. O mandato do Provedor do Cliente é de um ano, renovável, e não pode ser revogado ou 

suspenso sem ser por justa causa nos termos gerais de direito. 
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3. Sem prejuízo da sua independência funcional, o Provedor do Cliente reporta ao Presidente 

da Comissão Executiva do Banco. 

4. O Provedor do Cliente é auxiliado por um ou mais colaboradores do banco destacados para 

o efeito e a quem se aplica este Estatuto com as devidas adaptações. 

5. Sem prejuízo do disposto no número 2., o primeiro mandato ao abrigo deste Estatuto, 

designado mandato de instalação, inicia-se a 15 de Dezembro de 2021 e caduca a 30 de 

Outubro de 2023. 

Artigo 6º - ARTICULAÇÃO COM A FUNÇÃO DA GESTÃO DE RECLAMAÇÕES 

1. Os órgãos próprios do Banco com atribuições e competências para receber, tramitar, decidir 

e responder às reclamações dos Clientes são independentes do Provedor do Cliente, sem 

prejuízo dos números seguintes e do dever de cooperação mútua em razão das matérias 

comuns. 

2. Nos casos em que as reclamações endereçadas ao Provedor do Cliente ainda não tenham 

sido deduzidas junto do Banco, o Provedor do Cliente encaminha tais reclamações para os 

órgãos próprios de gestão de reclamações, os quais, por competência própria de decisão em 

primeira instância, as apreciarão, decidirão e comunicarão ao Cliente de forma autónoma e 

em nome do Banco, devendo o teor dessa resolução ser comunicada ao Provedor do Cliente. 

3. Igual tramitação em primeira instância será seguida para as reclamações endereçadas à 

Administração que tenham sido cometidas ao Provedor do Cliente nos termos deste Estatuto. 

Artigo 7º - DIREITO DE RECLAMAÇÃO DO CLIENTE 

1. Independentemente de optarem por outros destinatários ou meios diversos, os Clientes e 

outros legítimos interessados podem apresentar reclamações por ações ou omissões do 

Banco ao Provedor do Cliente, que, nos termos destes Estatutos, as tramitará e apreciará. 
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2. Nos termos do artigo 6º destes Estatutos, as reclamações apresentadas diretamente ao 

Provedor do Cliente serão apreciadas e decididas em primeira instância pelos órgãos 

próprios do Banco de gestão de reclamações. Todavia, se o Provedor do Cliente entender 

justificado, emitirá uma recomendação que deverá ser tida em consideração para a decisão 

do caso e que poderá ser obrigatória, se for homologada nos termos deste Estatuto. 

3. As comunicações dirigidas ao Provedor do Cliente devem ser apresentadas por carta, 

formulário eletrónico ou por correio eletrónico, que permitam a sua leitura, impressão e 

conservação, devendo conter a adequada identificação e contacto do reclamante. 

4. Qualquer serviço do Banco que receba uma comunicação endereçada ao Provedor do 

Cliente deve de imediato fazê-la chegar ao próprio. 

5. Para efeitos da intervenção do Provedor do Cliente, não são consideradas reclamações as 

exposições de carácter geral e abstrato, que não tenham por objeto uma situação de facto, 

concreta, real, objetiva, contemporânea e comprovável, em que o reclamante seja parte ou 

titular de direitos ou legítimo interessado. 

6. São indeferidas liminarmente as reclamações que não cumpram os requisitos no número 

anterior e ainda as que forem ininteligíveis, manifestamente infundadas ou de má-fé, 

utilizarem vocabulário impróprio ou sejam mera repetição insistente de outras anteriormente 

já decididas. 

Artigo 8º - DIREITO DE RECURSO DO CLIENTE 

1. As decisões desfavoráveis dos serviços próprios de gestão de reclamações do Banco são 

suscetíveis de recurso interposto pelos reclamantes para o Provedor do Cliente. 

2. São condições de admissão do recurso, a identificação da decisão recorrida, a apresentação 

das razões para a discordância e a indicação da fundamentação para a revisão. 

3. Recebido e admitido o recurso, o Provedor do Cliente instrói o procedimento e aprecia o 

recurso, emitindo uma recomendação de decisão que endereça à Comissão Executiva, ou a  
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quem esta tiver delegado poderes para essa homologação e decisão final, a qual será 

transmitida em conformidade ao reclamante. 

4. Nos casos com menor complexidade, o Provedor do Cliente endereça a recomendação ao 

responsável da área visada na reclamação para os efeitos do número anterior deste artigo. 

5. Ao direito de recurso do cliente, a que se refere este artigo, aplicam-se, com as devidas 

adaptações, o disposto nos números 3, 4, 5 e 6 do artigo anterior. 

6. Os recursos de casos que estejam pendentes em processos ou procedimentos judiciais, 

arbitrais ou administrativos não serão tramitados. 

7. Os recursos devem ser concluídos no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua receção pelo 

Provedor do Cliente. Porém nos casos complexos admite-se que esse prazo seja de 60 

(sessenta) dias. 

8. A decisão final do recurso será comunicada ao recorrente pelo Provedor do Cliente, após 

decisão do Banco sobre a sua recomendação, apresentando os respetivos fundamentos, 

ainda que de modo sucinto. 

Artigo 9º - PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO 

1. Para que os pareceres e recomendações do Provedor do Cliente se tornem vinculativos e 

obrigatórios é necessária a homologação, aprovação e confirmação pela Comissão Executiva 

do Banco ou por quem tenha estes poderes delegados. 

2. A deliberação da Comissão Executiva de não homologação deve ser fundamentada ainda 

que sucintamente. 

3. Os pareceres ou recomendações a serem homologados serão tramitados pela área de 

Governo Interno, que informará o Provedor do Cliente da decisão que sobre eles for proferida. 

4. A apreciação da proposta de homologação tem carácter prioritário. 
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5. A área de Governo Interno assegurará um repositório dos pareceres e recomendações 

tramitados para homologação nos termos deste Estatuto. 

Artigo 10º - RELATÓRIO 

1. Semestralmente o Provedor do Cliente envia à Comissão Executiva um relatório síntese da 

sua atividade, anotando as iniciativas tomadas, a natureza e número das reclamações e 

recursos rececionados, as diligências efetuadas e os resultados obtidos, bem como os alertas 

e recomendações que entenda relevantes no exercício da função. 

2. Anualmente o Provedor do Cliente elabora os contributos solicitados para integrarem os 

relatórios sociais anuais. 

Artigo 11º - TRANSPARÊNCIA 

O presente Regulamento está permanentemente disponível ao público em geral, através do sítio 

www.santander.pt, estando igualmente aí assegurado um conjunto de informações 

complementares, sem prejuízo das demais que poderão ser disponibilizadas por escrito pelo 

Provedor do Cliente sempre que para isso seja solicitado. 

Artigo 12º - NORMA TEMPORÁRIA 

Na pendência do mandato de instalação, conforme o número 5 do artigo 5º destes Estatutos, a 

Comissão Executiva do Banco pode a todo o tempo e por qualquer causa, suspender ou 

modificar a função do Provedor do Cliente ou ainda substituir a pessoa designada para esse 

cargo. 

 

 

 


