B E R M U D A

UMA JURISDIÇÃO LÍDER
EM FIDEICOMISSO FINANCEIRO
As Bermudas foram uma
das primeiras jurisdições
internacionais de confiança
e durante muitas décadas
a ilha tornou-se conhecida
como um domicílio superior
para relações de confiança e
outras estruturas de clientes
privados. Como um centro
financeiro internacional
as Bermuda oferecem
um quadro regulamentar
de alta qualidade bem
como um sistema judicial
respeitado, com cerca de 400
anos de idade, bem como
administradores de fundos

Conectando Negócios

fiduciários, e advogados
de prestigio mundial que
servem a um amplo leque
de clientes de elevado poder
financeiro e corporações
multinacionais. Com efeito,
as Bermudas oferecem uma
vasta gama de vantagens para
quem busca um domicílio
estável e sofisticado.
Escritórios de família
procuram mais do que apenas
serviços de fideicomisso
financeiro, também escolhem
as Bermudas para receber um
pacote completo de serviços

em torno de seu produto
de família. Estas incluem a
gestão de investimentos,
administração e serviços
fiduciários, elementos
filantrópicos, além de acesso
aos prestadores de serviços,
tais como especialistas
em capitais de risco,
auditores e contabilistas
— todos disponíveis em
uma jurisdição única.

UMA REPUTAÇÃO QUE
VOCÊ PODE CONTAR
STEP

EXPERIÊNCIA

A Sociedade de Confiança e Participantes
de Fideicomisso Financeiro e Imobiliário
(The Society of Trust and Estate
Practitioners) (STEP) suporta membros da
indústria fiduciária e confiança em suas
carreiras, proporcionando qualificação e
desenvolvimento profissional e partilha
de conhecimentos e especialização
técnica. STEP, que tem mais de 20,000
membros em 95 países. Bermudas
de passo tem uma adesão activa de
236, incluindo 164 Membros plenos,
51 afiliadas, 20 alunos e um técnico.

Experiencia é a chave para uma relação
com clientes individuais bem sucedida. Os
serviços de fideicomisso financeiro das
Bermudas têm extensa experiência com
estruturas complexas de cliente-privado,
veículos beneficentes/filantrópicas, confianças
comerciais, sociedades limitadas, escritórios
familiares e empresas privadas de confiança.
Curadores de Bermuda, advogados e outros
profissionais prestadores de serviços estão
acostumados a trabalhar com clientes,
conselho jurídico, contabilistas e consultores
profissionais localizados em todo o mundo.

BALT

REPUTAÇÃO

Associação Bermudiana de Admistradores
Licenciados de Fundos Fiduciários (The
Bermuda Association of Licenced Trustees
BALT) é um fórum para os interesses
das partes interessadas e atua como
um órgão de representação para 25
empresas licenciadas pela autoridade
monetária das Bermudas para conduzir a
confiança e negócios relacionados. BALT
faz representações de governo e oferece
submissões e relatórios sobre legislação
de confiança, ética fiduciária, boa prática
e regulamento da indústria.

Desde o início da formação do sector de
negócios internacionais das Bermudas, o
Governo promoveu uma forte relação de
trabalho com o setor privado para atrair
negócios respeitável às Bermudas. A reputação
da indústria de serviços financeiros das
Bermudas é evidente como a ilha é lar de um
dos três primeiros resseguros mercados do
mundo. Bermudas foi a primeira jurisdição
offshore para ser colocado na lista branca
da OCDE como resultado da aplicação das
normas fiscais acordadas internacionalmente.
O governo é dedicado a preservar a reputação
das Bermudas em todos os setores.

TALENTO
Bermudas têm administradores de fundos
fiduciários internacionalmente reconhecidos
e premiados, advogados e profissionais de
serviços. O sector cliente privado é capaz
de desenhar sobre a alta concentração de
ilustres advogados, contabilistas, gestores
de investimento e outros provedores
de serviços para lidar com todas as
necessidades de recursos humanos.

SISTEMA JURIDICO
Como Território Britânico auto-governado,
(British Overseas Territory), as Bermudas
têm o seu próprio Parlamento e sistema
Judicial desde o início século XVII. Embora a
lei de confiança das Bermudas reflete a Lei
commum inglesa e o princípio da equidade,
as Bermudas decretou a legislação que visa
facilitar o uso de relações de confiança para
aplicações modernas comerciais ou cliente
privado. Legislação interna manteve leis de
confiança do Bermuda progressiva e inovadora,

no entanto, jurisprudência do Reino Unido
continua a ser uma autoridade persuasiva,
proporcionando segurança e de conforto para
as famílias internacionais e os seus consultores.
Disposições legislativas recentes têm
aumentado a confiança das Bermudas. Em
particular, a legislação de competências
reservadas de instituidores fez a ilha mais
atraente para internacionais instituidores,
proporcionando flexibilidade, bem como clareza
sobre interesses sobre os interesses e poderes
que podem ser reservados para instituidores
ou concedidas a terceiros. Como resultado,
as Bermuda têm agora a legislação mais
abrangente de competências reservadas de
qualquer jurisdição offshore, enfatizando o seu
papel como um domicílio moderno e sofisticado
para relações de confiança internacionais.
Além disso, as Bermudas são uma de apenas
duas jurisdições para preservar a regra de
Hasting-Bass (como entendido antes de
2013), colocando-o numa base estatutária.
O movimento fornece uma nova ferramenta
flexível que evita litígios hostis, concedendo a
discrição do Supremo Tribunal das Bermudas
para corrigir erros fiduciários com base em uma
lista claramente definida de circunstâncias.
Instituidores e beneficiários, portanto, tem
certeza nas Bermudas que nomeado fiduciários
podem procurar assistência judiciária para
corrigir certos erros que podem ser feitos.

REGULAMENTO
Bermudas goza de uma reputação como
jurisdição de alta qualidade, estável, previsível
e segura. É também globalmente respeitada
em matéria de conformidade e transparência.
As Bermudas têm procurado manter seu
ambiente regulatório bem enraizado em
conceitos de confiança razoável, ao fornecer
as ferramentas e a flexibilidade necessária
ao planejamento para sofisticadas famílias
internacionais e transações comerciais.

ESTABILIDADE
As Bermudas são politicamente e
economicamente estável. Sua infraestrutura
bem desenvolvida e sensato regulamento
relativamente à prestação de serviços de
confiança e neutralidade fiscal faz da ilha um
líder mundial no negócio de confiança.

EMPRESAS DE CONFIANÇA E CONTATOS
EMPRESA

NOME

EMAIL

CONTATO

Abacus Trust Company Limited

John Faiella
Mairi Redmond

john.faiella@bm.pwc.com
mairi.redmond@bm.pwc.com

+1 441 299 7118
+1 441 299 7117

Altree Trust Ltd

Chris Harkness

charkness@altreefinancial.com

+1 441 278 7610

Appleby Services (Bermuda) Ltd

Susan Trott

strott@applebyglobal.com

+1 441 298 3548

BCB Paragon Trust Limited

Deanna Didyk
Sara Schroter-Ross

ddidyk@bcb.bm
sschroterross@bcb.bm

+1 441 299 2886
+1 441 299 2872

Bermuda Trust Company Limited

Glen Madore
Jonathan Dunlop

glen.madore@hsbcpb.com
jonathan.d.s.dunlop@hsbcpb.com

+1 441 299 6471
+1 441 299 6619

Butterfield Trust (Bermuda) Limited

Martin Pollock
James Stooke
Michelle Malpas

martin.pollock@butterfieldgroup.com
james.stooke@butterfieldgroup.com
michelle.malpas@butterfieldgroup.com

+1 441 299 1614
+1 441 278 5875
+1 441 299 3803

Church Bay Trust Co. Ltd.

Nicholas J. Hoskins

nhoskins@wq.bm

+1 441 494 4050

Hal Masters

+1 441 294 3151

Jon Rego

hmasters@clarienbank.com
hal@midsea.bm
jrego@clarienbank.com

Codan Trust Company Limited

Freya Giffen
Alec Anderson
Peter Pearman
Craig MacIntyre

freya.giffen@conyersdill.com
alec.anderson@conyersdill.com
peter.pearman@conyersdill.com
craig.macintyre@conyersdill.com

+1 441 278 7931
+1 441 299 4945
+1 441 299 4996
+1 441 299 4907

Continental Trust Corporation

Colin Hames
Dudley Cottingham
Christopher Morris

cgh@ctc.bm
dcottingham@cml.bm
ccm@cml.bm

+1 441 405 8108
+1 441 292 2487
+1 441 279 6145

Fiduciary Partners Trust Company Limited

Neil Halliday
Hil de Frias
Fozeia Rana-Fahy

nhalliday@mjm.bm
hdefrias@mjm.bm
frana-fahy@mjm.bm

+1 441 294 3640
+1 441 294 3634
+1 441 294 3612

Hamilton Trust Company Limited

Linda Longworth
Betty Dale

llongworth@htcl.bm
bdale@htcl.bm

+1 441 295 6815
+1 441 295 6815

Harbour International Trust Company Limited

Leah Scott JP, MP

lscott@harbour-trust.com

+1 441 295 3792

HSBC Bank Bermuda Limited

Glen Madore
Jonathan Dunlop

glen.madore@hsbcpb.com
jonathan.d.s.dunlop@hsbcpb.com

+1 441 299 6471
+1 441 299 6619

HTM Trust (Bermuda) Limited

Susan Gibbons

sgibbons@htmtrust.bm

+1 441 295 1958

Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited

Charmaine Tucker
Andrea Jackson

c.tucker@lombardodier.com
a.jackson@lombardodier.com

+1 441 299 8754
+1 441 299 8792

Meritus Trust Company Limited

Michelle Wolfe
Randall Krebs

mwolfe@meritustrust.com
rkrebs@meritustrust.com

+1 441 405 9870
+1 441 405 9873

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited

Donna Phillips

dphillips@mfsadmin.com

+1 441 295 1355

R&H Trust Co. (Bermuda) Limited

Francine Mason
Paul Hubbard
Jim Leitch

francine.mason@rawlinson-hunter.bm
paul.hubbard@rawlinson-hunter.bm
jim.leitch@rawlinson-hunter.bm

+1 441 299 1875
+1 441 296 6766
+1 441 299 1321

St. George’s Trust Company Limited

Kevin Gunther
April Thomas

keg@st-georges.com
amt@st-georges.com

+1 441 295 1820
+1 441 294 3031

State House Trust Company Ltd.

Kim White

kwhite@chw.com

+1 441 295 8877

Sterling Trust Limited

Karen Mahoney
Peter Leighton

kmahoney@sterling.bm
pleighton@sterling.bm

+1 441 542 0656
+1 441 542 0659

Westport Trust Company Limited

Declan McKervey
Lanan Bascome

dmckervey@td.bm
lbascome@td.bm

+1 441 279 1258
+1 441 295 7444

Winchester Global Trust Company Limited

Bill Maycock
David Goodwin

wmaycock@wgt.bm
dgoodwin@wgt.bm

+1 441 298 5027
+1 441 298 5012

Zobec Trust Company Limited

Zoe Hanson
Kevin Insley

zkhanson@zobec.bm
kinsley@zobec.bm

+1 441 295 2217
+1 441 295 1393

Clarien Trust Limited

+1 441 333 9005

Sobre o BDA

“O objetivo principal do nosso governo é promover o crescimento da nossa
economia, e nós olhamos para incentivar esta fornecendo o mais alto nível de
serviços aos nossos clientes. O governo das Bermudas é totalmente comprometido
com o objetivo de manter e aproveitando a excelente reputação das Bermudas,
continuando a oferecer soluções inovadoras através de um número crescente de
sectores de actividades e regularmente rever e melhorar processos governamentais,
para garantir a capacidade de resposta às exigências do nosso cliente.”

Dr. E. Grant Gibbons, JP, MP, Ministro do desenvolvimento econômico

“Experiência é a chave para o nosso escritório famíliar privado com sede em
Londres. As Bermudas são internacionalmente reconhecidas pelos seus provedores
de corretores, advogados e serviços para as famílias privadas e têm uma vasta
experiência em estruturas privadas complexas, beneficentes/filantrópicas
confianças, sociedades limitadas e as empresas privadas de confiança. As Bermudas
são construídas sobre um governo e estrutura política estável e foi uma das
primeiras jurisdições confiança internacionalmente utilizada pela nossa família.”

Escritorio de família baseado em Londres

“As Bermudas têm uma competência chave para o trabalho de cliente privado
internacional. O sistema jurídico é comercial e robusto e, com a disponibilidade
dos advogados locais de alto calibre na mão para aconselhar, faz de uma
escolha popular para atender às necessidades de uma clientela exigente.”

Advogado cliente privado de Londres

A Agência de Desenvolvimento
de Negócios das Bermudas
(BDA) incentiva o investimento
direto e ajuda as empresas a
iniciar, re-localizar ou expandir
seus negócios nas Bermudas.
Uma parceria público-privada,
independente, conectamos
potenciais negócios para
profissionais da indústria,
autoridades reguladoras e
contatos-chave no governo de
Bermuda para facilitar a tomada
de decisão jurisdicional.

Serviços de Negócios
Concierge BDA
Nos oferecemos um serviço
de negócios Concierge em
parceria com empresas que
buscam estabelecer operações
na jurisdição. A nossa equipa é
um ponto único de contato para
conectar clientes com indústria,
governo, autoridades reguladoras
e serviços como corretores
de imóveis, escritórios de
advocacia, auditores e peritos de
deslocalização. Nosso Concierge
está também disponível para
empresas existentes de Bermuda.

Considerando a Bermuda como sua base para o negócio?
Contacte-nos para organizar uma consulta inicial, para que
possamos começar as coisas em movimento para você.
Maxwell Roberts Building, 6th Floor
1 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

+ 1 441 292 0632
info@bda.bm
www.bda.bm

