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PERFIL  

 

O Bison Bank é uma instituição 

bancária sediada em Portugal 

detida na totalidade pela Bison 

Capital Financial Holdings (Hong 

Kong) Limited, constituída em 

Hong Kong, a qual, por sua vez, 

é detida pela Bison Capital  

  

 

 

Holding Company Limited. 

O Banco resultou da aquisição da 

licença bancária completa do 

Banif – Banco de Investimento, 

S.A., em meados de 2018, uma 

instituição financeira sediada em 

Portugal e estabelecida em 2000. 

 

SOBRE 

 

O Bison Bank é um banco 

europeu, totalmente detido por 

capital privado chinês de Hong 

Kong, e que está particularmente 

vocacionado em fornecer uma 

ampla e especializada gama de 

serviços de Wealth Management 

 

 

  

, Banco Depositário e Custódia 

e Banca de Investimento, a 

Clientes individuais e 

institucionais, alavancado numa 

ligação estratégica entre o 

mercado europeu e o mercado 

asiático. 

 
O DESAFIO  

 

Centralização, 

normalização e 

digitalização integral dos 

processos de gestão de 

Normativo interno, de 

Controlo Interno e 

Auditoria, de Controlo de 

Reportes e de produção de 

informação de gestão. 

 
A IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

• Gestão Documental 

• Dashboards e 

Notificações 

• Controlo Interno, Auditoria 

e Risco Operacional 

• Controlo de Reportes 

• Gestão de Fornecedores 
 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

• Resposta ao exigente controlo de 

documentos normativos e 

regulamentares (revisão, gestão de 

versões, segurança, tipificação, etc.); 

• Facilidade de acesso e pesquisa, 
permitindo ao utilizador encontrar 
qualquer documento (ou 
documentos relacionados) muito 
rapidamente; 

• Distribuição tempestiva de 

informação, através de email ou 

dashboard, pelos diversos 

colaboradores, respeitando a 

hierarquia do Banco; 

• Criação, planeamento e 
monitorização de relatórios de 
gestão através de qualquer área de 
controlo do Banco. 



                                                                 
                                                                                
 
 

 
 

 

 

 

A VISÃO DO CLIENTE 

A Ambidata® está sempre focada na necessidade do cliente, demonstrando complementarmente um espírito de equipa e de parceria totalmente baseados 

na compreensão das nossas necessidades, na apresentação de resultados alinhados com as nossas expectativas e na obrigatória criação de valor.  

Antonio Henriques 

Executive Board Member 

 

 

 


