
  Entraram no mercado português em 2015. A equipa 
de private banking do Banque de Patrimoines Privés 
em Portugal, uma sucursal do Banque de Patrimoi-
nes Privés Luxembourg, que por sua vez faz parte do 
Crèdit Andorrà Financial Group, é formada por oito 

pessoas e liderada por Nuno Sampaio. O general manager garante 
que no primeiro ano estiveram “100% focados no set-up da ope-
ração, quer ao nível do cumprimento do quadro regulatório, quer 
na contratação da equipa e das infraestruturas”. Foi só a partir de 
2016 que iniciaram a atividade comercial. Agora, estão “numa fase 
de construção e consolidação”, procurando criar o seu “próprio es-
paço no mercado de banca privada em Portugal”.

Exclusividade e personalização
Dedicando-se única e exclusivamente à atividade de wealth mana-
gement, tanto para clientes particulares como para institucionais, o 
banco posiciona-se como uma “boutique wealth manager”, “com 
uma visão holística do património dos clientes”, explica o respon-
sável. “Desenhámos uma oferta de valor baseada na exclusividade 
dos nossos serviços de ‘boutique’, caracterizados pela oferta de 
soluções à medida, personalizadas em função das necessidades e 
perfil de cada cliente”, afirma. O serviço que oferecem tem, por 
isso, como principais características “a independência, qualidade 
do aconselhamento, flexibilidade e adaptação às necessidades do 
cliente”, numa interação “constante” com as diversas equipas do 
Crèdit Andorrà Financial Group a nível internacional. “Tenta-
mos sempre que o cliente tenha um único ponto de contacto prefe-
rencial dentro da instituição”, assegura. 

Com uma arquitetura aberta que permite “filtrar e selecionar 
dentro das múltiplas opções do mercado”, a oferta de produtos ao 
cliente é feita “numa lógica inversa ao que é normal na indústria”, 
diz. “Analisamos as necessidades do cliente e procuramos no mer-
cado as soluções que melhor se adaptam às suas necessidades e à 
sua realidade”, explica.

Confrontado com o peso que representam os fundos de investi-
mento nas carteiras dos clientes, o profissional garante que este va-
lor varia consoante o perfil e a dimensão da carteira. “Nas carteiras 
mais pequenas o peso dos fundos tende a ser mais elevado, até por 
uma questão de diversificação e mitigação de risco. Nas carteiras 
de maior dimensão o peso relativo dos fundos é normalmente mais 
reduzido”. No caso dos unit-linked, estes são de igual modo usa-
dos “de acordo com o perfil do cliente”. 

Quanto às diferenças entre o mercado espanhol e o português, 
Nuno Sampaio admite que são “imensas”. “Não só em termos de 
dimensão do mercado, mas também no tipo de perfil de risco dos 
clientes, proposta de valor para determinado tipo de produtos e, 
sobretudo, no modelo de assessoria de clientes”, explica. 

Futuro: preocupações e desafios 
O responsável revela que as principais preocupações dos clientes 
da entidade são “a preservação de capital, a gestão do risco do seu 
património e, em muitos casos, o planeamento sucessório”. Sobre 
o que os próximos anos reservam ao mercado de banca privada, 
Nuno Sampaio acredita que “modelos de negócio ‘boutique’, 
como é o nosso caso, onde o cliente está no centro de toda a ativi-
dade, terão a capacidade de responder a um dos grandes desafios 
do setor, que é oferecer um serviço de aconselhamento cada vez 
mais profissional, especializado, e adaptado a cada perfil de clien-
te”. Outro grande desafio da banca privada para fortalecer a sua 
especialização é “trabalhar num modelo de digitalização que passe 
por um aconselhamento integral que inclua os benefícios próprios 
desse ambiente digital”. A implementação e exigência da MiFID 
II é outro tema incontornável: “traz enormes desafios à indústria, 
estando a maioria dos bancos ainda num processo de (re)definição 
estratégica quanto ao modelo de negócio que pretendem disponi-
bilizar no futuro”.

“É crucial ter a capacidade de entregar aquilo que se promete. 
Caso contrario, não terá hipóteses de sucesso”, remata. 

“Estamos a tentar criar 
o nosso próprio espaço 
no mercado da banca 
privada em Portugal”
O resPOnsável Pela sucursal em sOlO naciOnal fala dOs desafiOs dO futurO, das 
diferenças entre O mercadO POrtuguês e O esPanhOl e da fase de “cOnstruçãO e 
cOnsOlidaçãO” que atravessa O Banque de PatrimOines Privés em POrtugal.
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À lupa 
Com 25 anos de 
experiência na 
área de banca 
privada e de 
gestão de ativos, 
no currículo conta 
com nomes como 
Banco Santander 
de Negócios 
e Atrium 
Investimentos. 


