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Objetivos

• Definir branqueamento de capitais e conhecer os processos inerentes;

• Enumerar os principais deveres e vulnerabilidades dos técnicos de contabilidade, 

enquanto entidades obrigadas em matéria de PBC/CFT, incluindo a abordagem 

baseada no risco;

• Identificar os principais fatores de risco a que se encontram expostos;

• Identificar red flags em sede de PBC/CFT, identificando fatores de suspeita e 

utilizando as técnicas de exame de operações suspeitas adequadas a cada 

situação; e

• Conhecer as melhores práticas internacionais.
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Noções fundamentais
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É o processo pelo qual se pretende:

• Dissimular a origem dos fundos resultantes de atividades ilícitas, 
dando-lhes uma aparência legal;

• Dissimular as próprias atividades ilícitas que lhes estão na origem;

• Distanciar o agente relativamente às consequências.

Objetivo:

• Transformar a liquidez proveniente dessas atividades em proveitos 
legalmente reutilizáveis.

• O crime de branqueamento está previsto no artigo 368.º-A do 
Código Penal e é punível com pena de prisão de 2 a 12 anos.

5

Branqueamento de capitais

1

2

3
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Ciclo do branqueamento

Recebimento de 

dinheiro “sujo”

colocação

Dinheiro “sujo” integrado 

no sistema financeiro

circulação

Transferência para a 

conta da empresa ’X’

Banco 

Offshore

Compra de bens de 

luxo ou de ativos 

financeiros

circulação

Integração

colocação

Y

X

transferência

Empréstimo à 

empresa “Y”

Pagamento por 

‘Y’ de fatura 

falsa à 

empresa ‘X’
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• As vantagens provenientes de atividades ilícitas são introduzidas no circuito 
económico, nomeadamente através de depósitos em instituições financeiras, 
investimentos em atividades tais como imobiliário, e compra de bens de luxo.

• É nesta fase que os procedimentos são mais vulneráveis e portanto mais 
facilmente detetáveis.
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Ciclo do branqueamento

Circulação IntegraçãoColocação
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• Realização de uma série de transações, mais ou menos complexas, para 
dificultar a deteção e para ocultar a origem real.

• O objetivo é eliminar vestígios sobre a proveniência dos fundos ilícitos, p. ex. 
através de diversas transferências internacionais. 

• São exemplos desta fase:

▫ Transferências bancárias

▫ Conversão de dinheiro em outros meios de pagamento

▫ Aquisição de imóveis.
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Ciclo do branqueamento

Colocação Circulação Integração
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• O dinheiro é definitivamente integrado no património do agente de 
branqueamento.

• Nesta fase as vantagens são reintroduzidas nos circuitos económicos legítimos, 
através de uma troca comum de ativos, uma vez que esses ativos já tem 
aparência legal.

• Nesta fase a deteção do branqueamento torna-se mais complexa.
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Ciclo do branqueamento

Colocação Circulação Integração
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Notas sobre o ciclo do branqueamento 

• Nem sempre se verificam as três etapas;

• Por vezes não seguem a ordem indicada;

• Tipicamente dispersam-se por vários intervenientes que podem coexistir;

• Podem resultar da retenção ou da aquisição de um benefício ilícito, bem como gerar fluxos de origem 
ilícita;

• Não levam necessariamente à utilização do numerário.
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Ciclo do branqueamento
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Crimes subjacentes

Lenocínio

Abuso sexual de crianças ou de menores dependentes

Extorsão

Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas

De acordo com o artigo 368.º-A do Código Penal, o branqueamento está associado a:

Tráfico de armas

Tráfico de órgãos ou tecidos humanos

Tráfico de espécies protegidas

Fraude fiscal

Tráfico de influência

Corrupção
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Know Your Client (KYC)

Identificação

Verificação

A recolha de 

informação acerca do 

cliente e outras 

pessoas relevantes 

serve para criar um 

perfil único de cliente, 

avaliar os fatores de 

risco e perceber 

quem detém e 

controla uma 

entidade.

Os dados do cliente e 

dos indivíduos com ele 

relacionados 

(considerados 

relevantes) devem ser 

verificados através de 

documentos originais 

e de outras fontes de 

informação fidedignas.

Dois conceitos 

centrais da 

diligência para 

conhecer os 

clientes
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Know Your Transaction (KYT)

Art.º 52.º - elementos caracterizadores de operações suspeitas (não exaustivo):

• Natureza, finalidade, frequência, complexidade, invulgaridade e atipicidade da 
conduta, atividade ou operação;

• Aparente inexistência de um objetivo económico ou de um fim lícito associado 
à conduta, atividade ou operação;

• Montante, origem e destino dos fundos movimentados;

• Meios de pagamento utilizados;

• Natureza, atividade, padrão operativo e perfil dos intervenientes;

• Tipo de transação ou produto que possa favorecer especialmente o anonimato.
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• Devido à natureza dos serviços que um contabilista normalmente presta, os 
sistemas de monitorização automática de transações do tipo utilizado 
pelas instituições financeiras não é apropriado para a maior parte dos 
contabilistas.

• Contudo, embora não se espere que os contabilistas investiguem os seus clientes, 
eles podem estar bem posicionados para identificar e detetar mudanças no tipo de 
trabalho ou na natureza das atividades do cliente no decorrer da relação comercial.

Know Your Transaction (KYT) - Continuação
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Know Your Processes (KYP)

As instituições devem assegurar a aplicação efetiva das 
políticas e os procedimentos e controlos que se mostrem 
adequados:

 à gestão eficaz dos riscos de BC/FT a que entidade obrigada 
esteja ou venha a estar exposta;

 ao cumprimento das normas legais e regulamentares em 
matéria de PBC/CFT.

As políticas, procedimentos e controlos deverão ser reduzidos 
a escrito e conservados no âmbito do dever de conservação 
previsto no artigo 51.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.
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Modelo Operativo – Risk-based Approach

Principais elementos de um modelo de risk-based approach:

Identificação 

e avaliação 

de riscos

• Identificação de riscos de BC-FT a que está exposta a entidade, tendo em conta os 

seus clientes, serviços, países de operação e ainda informação publicamente 

disponível sobre riscos e topologias de BC-FT

Gestão e 

mitigação 

de riscos

• Identificação e aplicação de medidas para mitigar e gerir de maneira eficaz e eficiente 

os riscos de BC-FT. 

Monitorização 

contínua

• Implementar políticas, procedimentos e sistemas de informação para monitorizar 

mudanças associadas aos riscos de BC-FT

Documentação

• Documentar avaliações de risco, estratégias, políticas e procedimentos para 

monitorar, gerir e mitigar os riscos de BC-FT.
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Vulnerabilidades associadas aos serviços de 

contabilidade
As funções desempenhadas pelos contabilistas mais suscetíveis de branqueamento 
incluem:

• Aconselhamento fiscal e financeiro;

• Constituição de empresas e trusts;

• Compra e venda de propriedades;

• Execução de transações financeiras;

• Apresentação a instituições financeiras;

• Gestão de empresas e trusts; e

• Serviços de contabilidade associados a contas falsas e evasão fiscal, e uso 
indevido das contas dos clientes dos contabilistas e dos seus serviços 
relacionados com insolvências.
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Principais desafios para os técnicos de contabilidade

• Cultura de Compliance e recursos adequados;

• Variação significativa de serviços e clientes;

• Transparência da estrutura de propriedade das sociedades e de outros tipos

de entidades;

• Risco de criminalidade.
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Identificação de risco e avaliação

• A natureza e extensão de qualquer avaliação dos riscos de BC / FT deve 

ser apropriado ao tipo de negócio, natureza dos clientes e tamanho das 

operações.

• Os riscos de BC / FT podem ser organizados em três categorias: 

país / região geográfica 

risco do cliente e 

transação / serviço e risco associado ao canal de entrega. 

1
2

3
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Identificação de risco e avaliação

Fatores de risco: PAÍS E REGIÃO GEOGRÁFICA1
• Países identificados por fontes idóneas, tais como os relatórios de avaliação 

mútua, de avaliação pormenorizada ou de acompanhamento publicados, como 

não dispondo de sistemas eficazes em matéria de PBC-CFT;

• Países ou jurisdições identificados por fontes credíveis como tendo um nível 

significativo de corrupção ou de outras atividades criminosas;

• Países ou jurisdições sujeitos a sanções, embargos, outras medidas 

restritivas ou contramedidas adicionais impostas, designadamente, pelas 

Nações Unidas e pela União Europeia;

• Países ou jurisdições que proporcionem financiamento ou apoio a 

atividades ou atos terroristas, ou em cujo território operem organizações 

terroristas.
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Lista negra do GAFI (“Call for action”) 

Países

Irão

Coreia do Norte
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Outras jurisdições monitorizadas de acordo com o GAFI 

Países

Albânia

Bahamas

Barbados

Botswana

Camboja

Gana

Islândia

Jamaica

Maurícias

Mongólia

Myanmar

Nicarágua

Paquistão

Panamá

Síria

Uganda

Iémen 

Zimbabué
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Jurisdições Offshore 

• Andorra

• Anguilha

• Antígua e Barbuda

• Antilhas Holandesas

• Aruba

• Ascensão

• Bahamas

• Bahrain

• Barbados

• Belize

• Bolívia

• Brunei

• Costa Rica

• Djibouti

• Dominica

• Emirados Árabes

Unidos

• Gâmbia

• Gibraltar

• Grenada

• Guiana

• Honduras

• Hong Kong

• Ilha de Guam

• Ilha de Kiribati

• Ilha de Man

• Ilha de Niue

• Ilha de Pitcairn

• Ilha de Queshm

• Ilha de Santa Helena

• Ilha de São Pedro e 

Miguelon

• Ilha de Tokelau

• Ilha Norfolk

• Ilha Tristão da Cunha

• Ilha Tuvalu

• Ilhas Bermudas

• Ilhas Cayman

• Ilhas Cocos e Keeling

• Ilhas Cook

• Ilhas do Canal

• Ilhas do Pacífico

• Ilhas Falkland ou Malvinas

• Ilhas Fiji

• Ilhas Maldivas

• Ilhas Marianas do Norte

• Ilhas Marshall

• Ilhas Natal

• Ilhas Palau

• Ilhas Salomão

• Ilhas Svalbard

• Ilhas Turks e Caicos

• Ilhas Virgens Britânicas

• Ilhas Virgens dos EUA

• Jamaica

• Jordânia

• Koweit

• Labuán

• Líbano

• Libéria

• Liechtenstein

• Maurícias

• Mónaco

• Monserrate

• Nauru

• Panamá

• Polinésia Francesa

• Porto Rico

• Qatar

• República Árabe do Yémen

• República de Vanuatu

• Samoa Americana

• Samoa Ocidental

• Santa Lúcia

• São Cristóvão e Nevis

• São Marino

• São Vicente e Grenadinas

• Seychelles

• Suazilândia

• Sultanato de Omã

• Tonga

• Trinidad e Tobago

• Uruguai

Fonte: Portaria n.º 150/2004 de 13 de fevereiro
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Sanções 

Os governos nacionais e as organizações internacionais têm autoridade para impor 

sanções: medidas restritivas sobre as negociações com os atores-alvo como estados, 

indivíduos e Entidades (empresas, organizações, grupos criminosos).

Autoridades Restrições Alvos

Art. 21.º da Lei de PBC-CFT
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Identificação de risco e avaliação

2 Fatores de risco: CLIENTE

• Relações de negócio que se desenrolem em circunstâncias invulgares;

• Clientes residentes ou que desenvolvam atividade em zonas de risco 

geográfico mais elevado, apuradas de acordo com o slide anterior;

• Pessoas coletivas ou centros de interesses coletivos sem personalidade 

jurídica que sejam estruturas de detenção de ativos pessoais;

• Sociedades com acionistas fiduciários (nominee shareholders) ou que 

tenham o seu capital representado por ações ao portador;

• Clientes que prossigam atividades que envolvam operações em numerário de 

forma intensiva;

• Estruturas de propriedade ou de controlo do cliente que pareçam invulgares 

ou excessivamente complexas, tendo em conta a natureza da atividade 

prosseguida pelo cliente.
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Identificação de risco e avaliação

3 Fatores de risco: PRODUTO, SERVIÇO, OPERAÇÃO OU CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

• Produtos ou operações suscetíveis de favorecer o anonimato;

• Pagamentos recebidos de terceiros desconhecidos ou não associados com 

o cliente ou com a atividade por este prosseguida;

• Novos produtos e novas práticas comerciais, incluindo novos mecanismos 

de distribuição e métodos de pagamento, bem como a utilização de novas 

tecnologias ou tecnologias em desenvolvimento, tanto para produtos novos 

como para produtos já existentes.
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Indicadores de branqueamento

Genéricos

• Mudanças frequentes de endereços;

• A contraparte não quer que a correspondência seja enviada para o endereço 
da residência;

• A contraparte mostra uma curiosidade fora do comum nos sistemas internos, 
controlos, procedimentos e reporte;

• A contraparte tem somente uma vaga ideia do montante da operação;

• A contraparte dá explicações pouco realistas, confusas ou inconsistentes da 
atividade ou operações realizadas;

• A contraparte estabeleceu recentemente uma série de novos relacionamentos 
com diferentes instituições.
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Indicadores de branqueamento

Setor financeiro

• Abertura de contas cuja movimentação a crédito é exclusivamente feita por 

depósitos em numerário, nomeadamente em moeda estrangeira;

• Depósitos elevados em numerário, em particular por cidadãos não residentes;

• Clientes que ordenam transferências de montante elevado do ou para o 

estrangeiro, com indicação de pagamento ou recebimento em numerário.

• Clientes que não reclamam nem negoceiam remunerações vantajosas, 

relativamente a depósitos com saldos médios elevados.

• Transferências efetuadas de ou para jurisdições fiscalmente mais favoráveis, 

sem que existam motivos comerciais consistentes com a atividade conhecida 

do cliente.

• Pedidos de empréstimos com base em garantias ou ativos depositados na 

instituição financeira, próprios ou de terceiros, cuja origem é desconhecida e 

cujo valor não se coaduna com a situação financeira do cliente;
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Indicadores de branqueamento

No setor imobiliário

• Partes não demonstram particular interesse nas características da 
propriedade;

• Transações em que as partes não agem em nome próprio e tentam ocultar a 
identidade do cliente real;

• Transações iniciadas em nome de uma pessoa e concluídas em nome de 
outra sem motivo lógico;

• Transações envolvendo dinheiro, notas de banco, cheques ao portador ou 
outros instrumentos anónimos, ou onde o pagamento é efetuado por cheque 
endossado por terceiros;

• Transações envolvendo partes não interessadas na obtenção de um melhor 
preço.
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Indicadores de branqueamento

No setor imobiliário

• Transações envolvendo um contrato privado, sem qualquer intenção de levar 

perante um notário para lhe conferir eficácia, ou onde essa intenção é 

expressa, mas não formalizada;

• Transações da mesma propriedade em momentos muito próximos no tempo 

(p.e: compra e venda imediata de uma propriedade) e que implique um 

aumento significativo ou diminuição do preço comparativamente ao preço de 

compra.
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Impacto do branqueamento de capitais 

Ética e sociedade

• Receber dinheiro com uma origem criminosa é compactuar com criminosos e não 
defender as vítimas. Os piores impactos não ocorrem no nosso país mas sim nos 
países onde estes crimes ocorreram.

Impacto macroeconómico

• A origem dos fundos provém tipicamente de crimes de corrupção, que é o 2.º fator 
que mais atrasa o desenvolvimento de um país.

Liberalização económica

• Controlos mais apertados travam o desenvolvimento.

Sistema financeiro

• A utilização do sistema financeiro para atividades ilícitas afeta a integridade do 
sistema e põe em causa as próprias instituições financeiras.
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Conceito

Consiste na prática de determinados crimes que, pela sua natureza ou pelo 

contexto em que são cometidos, sejam suscetíveis de afetar gravemente o Estado 

ou a população que se visa intimidar, com a intenção de:

• Prejudicar a integridade e a independência nacionais;

• Impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado ou de 

uma organização pública internacional;

• Forçar a autoridade pública a praticar um ato ou a abster-se de o praticar.

(Lei n.º 52/2003)

1

2

3

Terrorismo 

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo                                                         APOTEC 2020



JF 

33

Financiamento do Terrorismo 

Conceito

• Consiste no fornecimento, recolha ou detenção de fundos ou bens, ou ainda 

de produtos ou direitos suscetíveis de serem transformados em fundos, para 

atividades terroristas.

• Os fundos para financiar o terrorismo podem ter origem lícita ou serem 

provenientes de dinheiro já branqueado.

• O crime de financiamento do terrorismo é punível com pena de prisão de 8 a 

15 anos.

• Listas de Entidades Sancionadas
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Financiamento do Terrorismo 

Conceito

A Resolução 1373 da ONU, obriga os Estados Membros a:

a) Criminalizar as ações de financiamento do terrorismo;

b) Negar todas as formas de apoio aos grupos terroristas;

c) Eliminar a concessão de refúgio ou apoio a terroristas, bem como congelar os 

fundos ou bens das pessoas, organizações ou entidades envolvidas em atos 

terroristas;

d) Proibir a prestação de auxílio ativo ou passivo a terroristas;

e) Cooperar com outros países em investigações criminais e trocar informações 

sobre projetados atos de terrorismo.
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Financiamento do Terrorismo 

Porquê estudar o financiamento do terrorismo?

▫ É um ponto vital para combater organizações terroristas

▫ O dinheiro disponível condiciona o tipo de ataques que é possível fazer

▫ Os benefícios que os membros podem obter para si e para as suas famílias 

são menores

▫ Tem muitas semelhanças com o financiamento associado ao crime organizado

▫ Será a mesma coisa? De que ponto de vista?
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Financiamento do Terrorismo 

Estruturas importantes

▫ Offshores

▫ Empresas de fachada

▫ Empresas verdadeiras

▫ Banca eletrónica

▫ Remessas de dinheiro - money services business (MSB)

 Ex.: Western Union, Hawala, etc.
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Indicadores de financiamento do terrorismo 

▫ Transferências de valores elevados;

▫ Grande número de transferências sem razão aparente, sobretudo as que 

tenham como destino ou origem países suspeitos;

▫ Aceitação de cheques de bancos de países suspeitos;

▫ Transferências de ISS para offshores;

▫ Financiamento de ISS com uma ou poucas transferências avultadas em vez de 

muitas e pequenas contribuições espaçadas no tempo;
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Distinção entre branqueamento e financiamento do 

terrorismo 

BC/FT
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Distinção entre branqueamento e financiamento do terrorismo 

Qual é a principal diferença, em termos de fontes de financiamento, entre 

branqueamento e financiamento ao terrorismo?

Branqueamento

• Proveniente de atividades ilícitas – foco na origem

Financiamento ao terrorismo 

• Proveniente de atividades ilícitas ou lícitas…

• …mas o destino é sempre ilícito – foco no destino
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Sumário

• Branqueamento de capitais: operações destinadas a ocultar a origem dos 

bens e rendimentos obtidos ilicitamente, transformando-os em proveitos 

legalmente reutilizáveis;

• Principais crimes subjacentes: corrupção, fraude fiscal e, em geral, os crimes 

económico-financeiros;

• As finalidades do BC-FT não se confundem;

• O BC-FT é um fenómeno mundial de difícil deteção e pouco tipificado, ou seja, 

pode acontecer em qualquer entidade, jurisdição ou operação.
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Obrigações da 

Lei de PBC-CFT

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo                                                         APOTEC 2020



JF 

42

Evolução Histórica

Al Capone

1920

Fev 2012

2019

1989 2004

Jun 20081993 Ago 2017

Jul 2018

Art.º 368 Código 
Penal

Lei n.º 83/2017

Financial Action Task Force

DL n.º15/93, 22 Jan:
BC associado ao tráfico de 

droga Lei n.º 25/2008

Recomendações do 
GAFI

5ª Diretiva 
(2018/843/UE)

Regulamento n.º 
276/2019

2020

Regulamento n.º 
2/2020
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Enquadramento regulatório

Financial Action Task Force – 40+9 recomendações

Portugal

Supranacional

USA Patriot Act

Office of Foreign Assets and Control

Diretivas da UE sobre PBC/CFT

Basel Committee on Banking Supervision

International Association of Insurance 

Supervisors

International Organisation of Securities 

Commissions

Wolfsberg Group

Internacional

Transversal

• Lei n.º 83/2017 – Medidas de PBC/CFT

• Lei n.º 89/2017 – Regime Jurídico do RCBE

• Lei n.º 52/2003 – Lei de Combate ao Terrorismo

• Lei n.º 92/2017 – Pagamentos em numerário

• Lei n.º 97/2017 – Medidas restritivas

• (…)

UK

• Proceeds of 

Crime Act

• Terrorism Act

• JMLSG

Nacional: Estrangeiro

Setorial

• Aviso nº 2/2018 do Banco de Portugal (Banca)

• Regulamento do IMPIC n.º 276/2019 (Imobiliário)

• Regulamento da CMVM n.º 2/2020 (Financeiro)

• Regulamento da ASAE n.º 314/2018 (Outros)

• Regulamento da ASF n.º 10/2005 (Seguros)
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5ª Diretiva de PBC-CFT (Diretiva [UE] 2018/843)

Principais mudanças

• O alargamento do âmbito de aplicação da diretiva para abranger:

▫ tal como auditores, técnicos de contas externos e consultores fiscais, qualquer outra pessoa que 
preste serviços de consultoria financeira;

▫ os agentes imobiliários agindo na qualidade de intermediários no arrendamento de bens imóveis 
cuja renda mensal ultrapassa 10 000 euros;

▫ os comerciantes de obras de arte cujo valor de uma transação é igual ou superior a 10 000 euros;

• Acesso público aos registos dos beneficiários efetivos das empresas

• Cartões pré-pagos e moedas virtuais

▫ O limite para a obrigação de identificação dos titulares de cartões pré-pagos passa a ser de 150 
euros, em vez de 250 euros, e os requisitos relativos à verificação de clientes são alargados.

▫ Os operadores de serviços de câmbios de moedas virtuais (exchanges) e as entidades de 
custódia das carteiras digitais (eletronic wallet providers) passam a estar abrangidos pelas 
regras de prevenção de branqueamento e financiamento do terrorismo;

• Cooperação reforçada entre as UIF, autorizando-as a partilhar mais informações.
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Financial Action Task Force (FATF)

• O Gabinete de Ação Financeira Internacional (GAFI) é um agrupamento 

governamental internacional de carácter informal (não criado por tratado), que tem 

como objetivo desenvolver e promover políticas, nacionais e internacionais, de 

combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

• Promove padrões internacionais e a aplicação efetiva das medidas legais, 

regulamentares e operacionais necessárias a concretizar os seus objetivos.

• Também emite recomendações (que são encaradas como standards 

internacionais), promovendo a avaliação da sua observância e identifica novos 

riscos e métodos para os combater.

• Atualmente, conta com 39 membros, sendo que Portugal é membro desde 1990, 

tendo o seu sistema de BC/FT sido avaliado em 1994, 1999, 2006 e 2017.

FATF’s Guidance for a Risk-based Approach: Accounting Profession
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Entidades Obrigadas

I. Obrigadas

Pessoas coletivas, sobre as quais recai a obrigação de dar cumprimento aos deveres 

preventivos do BC-FT

Entidades financeiras:

• Instituições de crédito

• Empresas de investimento e outras 

sociedades financeiras

• Sociedades de investimento 

mobiliário e sociedades de 

investimento imobiliário autogeridas

• (…)

Entidades não financeiras:

• Concessionários de exploração de 

jogo

• Entidades pagadoras de prémios de 

apostas e lotarias

• Auditores, contabilistas 

certificados e consultores fiscais

• (…)
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Encontram-se vinculadas ao cumprimento de determinados deveres especiais no 

âmbito da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento 

do Terrorismo

É o caso de:

• Outras organizações sem fins lucrativos 

• Entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo , referidas no 

artigo 146º

Os conservadores e os oficiais dos registos encontram-se obrigados ao 

cumprimento dos deveres de comunicação, colaboração, não divulgação e aos 

deveres de exame e abstenção sempre que estejam em causa atos de titulação.

Entidades Obrigadas

II. Equiparadas

III. Auxiliares
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Entidades Supervisoras

Ordem dos Contabilistas 

Certificados:

Relativamente a:

• contabilistas certificados.

CMVM:

Supervisão final relativamente a:

• auditores sobre os quais a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas possua 

igualmente atribuições;

Competência exclusiva: 

• auditores de entidades de interesse público;

• instrução e decisão de processos de contraordenação relativamente a quaisquer 

auditores, incluindo a aplicação de sanções de natureza contraordenacional.

CMVM e OROC:

Relativamente a:

• Auditores nas atividades de supervisão que 

exerçam ao abrigo do Regime Jurídico de 

Supervisão de Auditoria e do Estatuto da OROC.
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Responsável pelo cumprimento normativo (Art.º 16.º)

• Elemento da Direção de Topo sempre que seja adequado à natureza, 

dimensão e complexidade da atividade prosseguida pelas entidades 

Obrigadas;

• Participar na definição e emitir parecer prévio sobre as políticas e os 

procedimentos e controlos;

• Desempenhar o papel de interlocutor das autoridades 

O RCN deve:

• Exercer as suas funções de modo independente, permanente, efetivo e com 

autonomia decisória

• Dispôr da idoneidade, da qualificação profissional 

• Não se encontrar sujeita a potenciais conflitos funcionais
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Deveres Preventivos

Relação de Negócio vs. Transação Ocasional

Os deveres no âmbito da prevenção do branqueamento e do financiamento do 

terrorismo aplicam-se tanto para as relações de negócio como para as 

transações ocasionais.

Aquela que é efetuada pelas 

entidades sujeitas, fora do âmbito 

de uma relação de negócio já 

estabelecida.

Caracteriza-se pelo seu carácter 

expectável de pontualidade, 

independentemente do número 

concreto de operações.

Nos termos da Lei, qualquer relação de 

natureza comercial ou profissional entre as 

entidades sujeitas e os seus clientes que, 

no momento em que se estabelece se 

prevê que venha a ser ou seja duradoura.

Assim, a abertura de uma conta ou o 

estabelecimento de um contrato duradouro 

deve ser entendida como uma relação de 

negócio.
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Deveres Preventivos

De acordo com o previsto na Lei n.º 83/2017, as Instituições Financeiras e os 
seus colaboradores estão sujeitos aos seguintes deveres:

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Procedimentos de identificação e diligência relativamente aos clientes, aos respetivos 

representantes e aos beneficiários efetivos

• Recolha de elementos identificativos e comprovativos

• Identificação de clientes e a compreensão do respetivo negócio (transferências pontuais de 
fundos >1.000 EUR; recorrentes de valor agregado >= 15.000 EUR)

• Identificação dos Beneficiários Efetivos dos seus clientes

• Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
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Deveres Preventivos 

Pessoas Singulares 

Recolha e registo dos seguintes elementos identificativos das 

pessoas singulares (cliente e beneficiário efetivo):

• Fotografia

• Nome

• Assinatura

• Data de nascimento

• Nacionalidade constante do documento de identificação

• Documento de identificação

• NIF

• Profissão e entidade patronal

• Morada

• Naturalidade

• Outras nacionalidades não constantes do documento de 

identificação.

Elementos de identificação
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Deveres Preventivos 

Pessoas Coletivas

Recolha e registo dos seguintes elementos identificativos das 

pessoas coletivas:

• Denominação

• Objeto

• Morada da sede social

• NIPC

• Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos 

de voto de valor igual ou superior a 5%

• Identidade dos titulares do órgão de administração 

• Pais de constituição

• CAE

Elementos de identificação
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Deveres Preventivos 

Meios comprovativos: Pessoas singulares

• Documento válido e com fotografia, do qual conste o nome completo, a data de nascimento, a 
nacionalidade e assinatura (bilhete de identidade, cartão de cidadão ou documento que os 
substitua, passaporte ou autorização de residência em Portugal);

• Documento comprovativo do número de contribuinte;

• Documento comprovativo da morada completa;

• Documento comprovativo da profissão e entidade patronal, quando existam;

• Declaração de cargos públicos que exerçam;

• Identificação da naturalidade;

• Identificação de outras nacionalidades não constantes no documento de identificação.
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Deveres Preventivos 

Meios comprovativos: Pessoas coletivas

• Cartão de identificação de pessoa coletiva;

• Certidão do registo comercial ou, no caso de não residentes em território nacional, de 

documento equivalente;

• Identificação dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor 

igual ou superior a 5%;

• Declaração da pessoa coletiva sobre a identidade dos titulares de participações no 

capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 25% (Beneficiários Efetivos 

Finais) e consultam das informações constantes do registo central do beneficiário 

efetivo.

• Documento que habilita os representantes dos clientes a agir em representação dos 

mesmos.
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Deveres Preventivos

Adequação ao grau de risco

As entidades obrigadas podem adaptar a natureza e extensão dos procedimentos de 

verificação de identidade e diligência, em função dos riscos associados à relação de 

negócio ou à transação ocasional.

Alto

Médio

Baixo

Gestão baseada no risco

Garantir que os 

procedimentos e  

controlos são adequados 

face aos riscos 

identificados para cada 

cliente, com medidas de 

diligência reforçada para 

clientes com perfil de risco 

alto ou PEP.

Fatores de risco

• Tipo de cliente

• Nacionalidade

• País de residência

• Profissão

• Setor de Atividade

• Tipo de produtos 

contratados

• Qualidade PEP

• Beneficiários Efetivos
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Beneficiários Efetivos

Entidades societárias
As pessoas singulares que, em última instância:

1. Detêm a propriedade ou o controlo, direto ou indireto, de uma 
percentagem suficiente de ações ou dos direitos de voto ou de 
participação no capital de uma pessoa coletiva; ou,

2. Exercem controlo, por outros meios, sobre essa pessoa coletiva;
3. A pessoa ou pessoas singulares que detêm a direção de topo, depois de 

esgotados todos os meios possíveis e na condição de não haver motivos 
de suspeita.

Considera-se como indício de propriedade direta/indireta a detenção, por uma 
pessoa singular, de participações representativas de mais de 25 % do capital 
social do cliente.
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Identificação de beneficiários efetivos - Exercício 

Maria João João PedroPaulo Rita

Frutas do Mundo S.A.

Maçã, S.A. Abacate, S.A. 

20%80%

35% 15% 50%

60%40%50%50%

Laranja, Lda.
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Identificação de beneficiários efetivos - Exercício 

Maria João João PedroPaulo Rita

Frutas do Mundo S.A.

Maçã, S.A. Abacate, S.A. 

20%80%

35% 15% 50%

60%40%50%50%

Laranja, Lda.

28% 30%7,5% 7,5%7% 20%

27%
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Beneficiários Efetivos

Trusts
As seguintes pessoas singulares: 

1. O fundador (settlor); 
2. O(s) administrador(es) fiduciário(s) (trustees) de fundos fiduciários;
3. O curador, se aplicável;
4. Os beneficiários ou, se as pessoas que beneficiam do centro de interesses 

coletivos sem personalidade jurídica ou da pessoa coletiva não tiverem ainda 
sido determinadas, a categoria de pessoas em cujo interesse principal o 
centro de interesses coletivos sem personalidade jurídica ou a pessoa 
coletiva foi constituído ou exerce a sua atividade;

5. Qualquer outra pessoa singular que detenha o controlo final do trust através 
de participação, direta ou indireta, ou através de outros meios.
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Deveres Preventivos

As entidades obrigadas podem simplificar as medidas adotadas quando identifiquem um risco 
comprovadamente reduzido.

A adoção de medidas simplificadas só é admissível na sequência de uma avaliação adequada de 
riscos pela própria entidade ou pelas autoridades setoriais.

Consideram-se medidas simplificadas:
• Verificação da identidade do cliente e do beneficiário efetivo após o estabelecimento da relação 

de negócio;
• Redução da frequência das atualizações dos elementos recolhidos no cumprimento do dever de 

identificação e diligência;
• Redução da intensidade do acompanhamento contínuo e da profundidade da análise das 

operações.

Medidas simplificadas
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Deveres Preventivos

Em complemento dos procedimentos normais de identificação e diligência devem ser adotadas 
medidas reforçadas nas operações ou transações ocasionais que envolvam:

• Risco acrescido de branqueamento ou financiamento ao terrorismo;
• Relações com países terceiros de risco elevado;
• Contratação à distância;
• Pessoas politicamente expostas.

Origem do património vs. Origem dos fundos

Medidas reforçadas
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Pessoas Politicamente Expostas

Lei n.º 83/2017 – Pessoas Politicamente Expostas (PEP – Politically Exposed Person)

“ As pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos 

últimos 12 meses, em qualquer país ou jurisdição, (…)  funções 

públicas proeminentes de nível superior (…)

A definição de PEP inclui:

• Membros da sua família próxima (cônjuge, ascendentes, descendentes e respetivos cônjuges) 

• Pessoas reconhecidas como estreitamente associadas (sócio numa empresa, histórico de 

relação comercial conjunta ou outra ligação legal) com o cliente PEP identificado

“
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Pessoas Politicamente Expostas

Qual o motivo pelo qual os PEP 

apresentam um risco acrescido de 

branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo?

A posição que ocupam ou ocuparam 

torna-os vulneráveis a atos de 

corrupção, uma vez que tomam 

decisões que podem envolver 

milhares de milhões de euros. 

Gestão de risco

As entidades obrigadas devem adotar uma 

abordagem baseada no risco, devendo 

implementar as seguintes medidas:

• Obter aprovação da gestão de topo para 

estabelecer relações comerciais com PEP, 

assim como para continuar as mesmas;

• Implementar medidas adequadas à 

determinação da origem da riqueza e dos 

fundos movimentados;

• Fazer diligências reforçadas e monitorização 

permanente da relação com o cliente e da 

sua atividade/transações.?
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Dever de comunicação às Autoridades Judiciárias

• Comunicação de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF) e ao Departamento 
Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)

• Nomeação de um responsável pelo controlo do cumprimento normativo 

• Dever de comunicação à CMVM, relativamente aos auditores, no prazo máximo de 5 dias após a 
sua designação, através dos seguintes endereços de correio eletrónico:

a) sup_continua@cmvm.pt, para as entidades obrigadas de natureza financeira;

b) auditores@cmvm.pt para os auditores. (cf. art. 4.º Regulamento CMVM)
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Deveres Preventivos 

Dever de comunicação (cont.)

Dever de reporte de Auditores (cf. art. 19.º do Regulamento da CMVM)

Os auditores registados na CMVM no último dia do ano civil imediatamente anterior 

devem elaborar e remeter à CMVM a informação prevista no Anexo II do Regulamento, 

até ao dia 28 de fevereiro de cada ano, por referência ao período compreendido entre 1 

de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior.

Ficam isentos os auditores pessoas singulares que no último dia do ano civil do período 

de referência do reporte se encontrem associados em regime de exclusividade a uma 

sociedade de revisores oficiais de contas.
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Dever de não executar qualquer operação que se suspeite poder estar associada à prática 

de atividades criminosas

• Não executar qualquer operação ou conjunto de operações que saiba ou suspeite estar 
associada(o) a fundos ou outros bens provenientes ou relacionados com a prática de 
atividades criminosas ou com o financiamento do terrorismo
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Dever de não realizar operações quando não sejam obtidos os elementos identificativos e 

informação sobre a natureza, o objeto e a finalidade da relação de negócio

• Não iniciar relações de negócio, realizar transações ocasionais ou efetuar outras 
operações, quando não obtenha:

• Os elementos identificativos e respetivos meios comprovativos previstos no dever de 

identificação

• A informação sobre a natureza, o objeto e a finalidade da relação de negócio
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Dever de as entidades obrigadas definirem e aplicarem, de forma eficaz e em 

permanência, as políticas, procedimentos e controlos que se mostrem adequados 

• Definição de um modelo eficaz de gestão de risco - identificação, avaliação e mitigação 
dos riscos

• Desenvolvimento de políticas, procedimentos e controlos

• Tratamento de informação
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Deveres Preventivos 

Dever de 

comunicação

Dever de 

abstenção

Dever de 

identificação 

e diligência

Dever de 

controlo

Outros 

deveres

Dever de 

recusa

Dever de exame, dever de não divulgação, dever de formação e dever de conservação

• Dever de exame de condutas, atividades ou operações suspeitas de violação do previsto 
na Lei BCFT

• Dever de não divulgação ao cliente ou a terceiros sobre investigações ou inquéritos 
criminais que se encontrem em curso

• Dever de formação aos dirigentes e colaboradores

• Conservação da informação por um período de 7 anos
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Dever de conservação

Como se articulam os prazos de conservação previstos na 

Lei de PBC/CFT com os prazos de conservação de outros 

diplomas legais?
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Deveres: Ponto de partida para contabilistas

Um ponto de partida prático para empresas de contabilidade (especialmente empresas pequenas) e contabilistas (especialmente 

profissionais únicos) seria adotar a seguinte abordagem: 

a. Identificar o cliente (e sua beneficiários efetivos, quando apropriado) e obter entendimento da origem de recursos e origem do 

património do cliente, quando exigido, os seus beneficiários efetivos e o propósito da transação/serviço.

b. Conhecer a natureza exata do serviço que vão prestar e compreender como esse trabalho pode facilitar a movimentação ou 

obscurecimento do produto do crime. Quando o contabilista não possui os conhecimentos necessários, não deve realizar as 

trabalhos.

c. Conhecer o racional comercial ou pessoal do trabalho, não sendo, no entanto obrigados a avaliar objetivamente o racional 

comercial ou pessoal, se parecer razoável e genuíno.

d. Estar atento aos red-flags: Se houver motivos razoáveis suspeitar que os fundos são provenientes de uma atividade criminosa 

ou relacionados a financiamento terrorista, devem ser comunicados, documentando o processo de tomada dessa decisão. 

e. De seguida, considerar que ação, se alguma, deve ser tomada (e.g. comunicação de operação suspeita, recusa).

f. Os resultados da ação acima (ou seja, a avaliação abrangente dos riscos de um cliente / transação em particular) ditará o 

nível e a natureza da documentação/informação a recolher (incluindo a origem dos fundos e/ou património).

g. Documentar e registar adequadamente as etapas tomadas de a) a f).
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Consequências do incumprimento

As pessoas coletivas são responsáveis pelas contraordenações cometidas pelas pessoas singulares que 

sejam titulares de funções em nome e no interesse do ente coletivo.

As pessoas  titulares dos órgãos de administração das empresas coletivas que, podendo fazê-lo, não se 

tenham oposto à prática da infração respondem individual e subsidiariamente pelo pagamento das 

coimas e das custas em que aquelas sejam condenadas.

Pessoa coletiva

De € 5.000 a € 1.000.000

Pessoa singular

De € 2.500 a € 1.000.000

Contraordenacionais:

Branqueamento

Pena de prisão de 2 a 12 anos, 

artigo 368.º-A do Código Penal

Financiamento ao terrorismo

Pena de prisão de 8 a 15 anos, 

artigo 5.º-A da Lei 52/2003, de 22 de agosto.

Criminais:

Acessórias:

• Perda do objeto da infração e do benefício económico obtido.

• Interdição do exercício da profissão ou da atividade 

• (…)
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Consequências do incumprimento

Perda de reputação

Perceção adversa da imagem da Instituição por parte de clientes, 

contrapartes, acionistas, investidores, supervisores e opinião 

pública em geral.

!
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Proteção e tratamento de dados

A prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 

são expressamente reconhecidos como um domínio de proteção de um interesse 

público importante, incluindo no que se refere aos tratamentos de dados pessoais 

efetuados com base na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Assim, as entidades obrigadas ficam autorizadas, a realizar os tratamentos de dados 

pessoais necessários ao cumprimento dos deveres preventivos previstos nesse diploma 

legal. 

Este tratamento de dados pessoais efetuados pelas entidades obrigadas tem como 

finalidade exclusiva a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo, não podendo tais dados ser posteriormente tratados para quaisquer outros 

fins, incluindo fins comerciais.   
!
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Sumário

• Impendem sobre as entidades obrigadas os deveres de controlo, identificação 

e diligência, comunicação, abstenção, recusa, conservação, exame, 

colaboração, não divulgação, formação;

• O dever de conhecer o cliente é inalienável;

• Adoção de regras de diligência, exame e monitorização em função do risco é 

uma exigência legal;

• As entidades obrigadas devem ter estes processos concretamente definidos;

• Pesadas penalidades sobre pessoas singulares e coletivas que incumpram 

estes deveres.
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Exercício 1 

• António apresenta-se na AB - Contabilidade e Fiscalidade, Lda. para 

solicitar a prestação de serviços de elaboração de demonstrações 

financeiras em nome da sua empresa agrícola, Beterraba S.A., com sede 

em Lisboa. Esta empresa tem como acionista maioritário a Pepino LLP, 

com sede no Panamá, que por sua vez tem como acionista maioritário a 

Alface Frisada, LLC, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que por sua 

vez é detida por um Fundo de Investimento Grossix Asset Mgmt, com sede 

na Ilha de Man, que por sua vez é detido em 51% por 3 empresas com sede 

em Cayman que são todas propriedade da associação Obras Religiosas 

pela Paz e pelo Dízimo.

• Como classifica este cliente em termos de perfil de risco?

R: Lei n.º 83/2017, Anexo III, nº 1, f)

“Estruturas de propriedade ou de controlo do cliente que pareçam invulgares 

ou excessivamente complexas, tendo em conta a natureza da atividade 

prosseguida pelo cliente”
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Exercício 2 

• A Empresa XPTO, SA, solicitou a prestação de serviços de apoio à 

gestão à AB - Contabilidade e Fiscalidade, Lda. No decorrer da 

relação de negócio estabelecida, Ana, pertencente à AB -

Contabilidade e Fiscalidade, Lda., apercebe-se que os pagamentos 

realizados pelo cliente advêm de terceiros desconhecidos. Quando 

questionado, o cliente recusa-se a apresentar uma justificação.

• Este cliente apresenta um potencial risco de BC/FT? 

R: Lei n.º 83/2017, Anexo III, nº 2, c)

“Pagamentos recebidos de terceiros desconhecidos ou não associados com o 

cliente ou com a atividade por este prosseguida”
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Exercício 3

O Sr. Manuel, um empresário bem sucedido, deteta uma 

oportunidade de negócio (abertura de um hotel), que implica 

o investimento de €15M. No entanto, e apesar de ser bem 

sucedido, não consegue obter um financiamento para o seu 

investimento. Nesse sentido contacta o Banco.

Serão estes fatores indicativos de um potencial risco de 

BC/FT?

R: Trata-se de uma operação “normal” e sem indícios de BC/FT. 
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NOTA IMPORTANTE PARA OS CC: 

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC.

Os certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via 

Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo adicional.



Venha fazer parte do livre associativismo!


