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Definição de branqueamento de capitais



As condutas previstas e punidas pelo artigo 368.º -A do Código Penal:



Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de
conversão ou transferência de vantagens (bens) provenientes da
prática, dos factos ilícitos típicos de:
Lenocínio, abuso sexual de crianças, extorsão, tráfico de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas,
tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies
protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, corrupção, venda,
circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos, entre
outros.

Definição de branqueamento de capitais



A aquisição, a detenção ou a utilização de bens, com
conhecimento, no momento da sua receção, de que provêm de
uma atividade criminosa ou da participação numa atividade
dessa natureza.

+
Participação, associação, tentativa, cumplicidade, facilitação de
execução e aconselhamento para a prática dos atos referidos!

Definição de branqueamento de capitais

Definição de branqueamento de capitais

Processo que engloba 3 fases:
1 - Colocação (Placement)
2 - Camuflagem (Layering)

3- Integração (Integration)

Fases do branqueamento de capitais

Colocação – Os bens e rendimentos são colocados nos circuitos
financeiros e não financeiros, através, por exemplo, de depósitos em
instituições financeiras ou de investimentos em atividades lucrativas
e em bens de elevado valor.

Camuflagem – Realização de operações sucessivas de transformação ou
transferência daquele dinheiro de modo a tornar difícil detetar-lhe a
origem e o rasto;

Exemplo: feitas sucessivas transferências para outras
contas ou instituições financeiras de outras pessoas,
frequentemente em outros países.

Integração - Utilização dos bens já reciclados nomeadamente, o
dinheiro em atividades lícitas que podem ir desde a compra de bens
de luxo até ao investimento em atividades económicas.

Definição de financiamento de terrorismo

Fornecimento, recolha ou detenção de fundos com a intenção
de serem utilizados ou sabendo que podem ser utilizados na
preparação ou para a prática de factos através dos
quais organizações terroristas visem:

-Intimidar uma população;
-Obrigar um governo ou uma organização internacional a
praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato.

Artigo 5.º-A da Lei n.º 52/2003 de 22 de agosto - Lei de combate ao
terrorismo

Branqueamento de capitais
Vs. Financiamento do terrorismo

BC

FT

Bens (dinheiro
ou outros)

De onde vem?

Para onde vai?

Sujeitos ou
entidades

A quem
pertencem os
bens?

A quem se
destinam os
bens?

Diplomas legais a considerar:



Lei n.º 83/2017, de 23 de agosto, que estabelece medidas de
natureza preventiva e repressiva de combate ao BC/FT e que
revogou a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho;



Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do
Registo Central do Beneficiário Efetivo;



Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto, que obriga à utilização de meio
de pagamento específico em transações que envolvam montantes
iguais ou superiores a € 3000;



Lei n.º 97/2017, de 23 de agosto, que regula a aplicação e a
execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das
Nações Unidas ou pela União Europeia e estabelece o regime
sancionatório aplicável à violação destas medidas.


As entidades sujeitas à supervisão da ASAE em matéria de
prevenção do BC/FT estão obrigadas ao cumprimento.

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto



Revogou a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho



Entrou em vigor no dia 17/09/2017



Alargou a lista entidades obrigadas



Alargou a lista de infrações contraordenacionais



Agravou as coimas abstratamente aplicáveis (limite máximo)


PS - € 2.500,00

a

€ 250.000,00

€ 1.000.000,00


PC - € 5.000,00

a

€ 500.000,00

Subalíneas i) e ii) da alínea d) do artigo 170.º da Lei 83/2017

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
Entidades obrigadas



São “entidades obrigadas” aquelas que se encontram
vinculadas ao cumprimento de determinados deveres gerais,
no âmbito da Prevenção e Combate ao Branqueamento de
Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, expressamente
estabelecidos no artigo 11.º da Lei 83/2017.

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
Entidades não financeiras obrigadas - Art. 4.º


a) Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas
ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica;



b) Outros profissionais que intervenham em operações de alienação
e aquisição de direitos sobre praticantes de atividades desportivas
profissionais;



c) Operadores económicos que exerçam a atividade leiloeira,
incluindo os prestamistas;



d) Operadores económicos que exerçam as atividades de importação
e exportação de diamantes em bruto;



e) Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte,
guarda, tratamento e distribuição de fundos e valores, prevista na
alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio;



f) Comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo
pagamento seja feito em numerário.

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
Entidades equiparadas a obrigadas - Art. 5.º b)

ii)

Entidades gestoras de plataformas de financiamento
colaborativo, nas modalidades de donativo e com
recompensa;

iii) Organizações sem fins lucrativos.

Regulamento dos deveres gerais e
específicos de prevenção e combate ao
branqueamento
de
capitais
e
ao
financiamento do terrorismo

Artigo 102.º da Lei n.º 83/2017
PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE

As autoridades setoriais (ASAE) fiscalizam ou supervisionam
o disposto na presente lei e nos respetivos diplomas
regulamentares de aplicação setorial de acordo com os
riscos de branqueamento de capitais e de financiamento
do terrorismo existentes

Na sua atividade de fiscalização baseada no risco, as Autoridades
(ASAE) atuam de harmonia com o princípio da proporcionalidade
e têm em consideração, entre outros, os seguintes aspetos:
A dimensão, a natureza, o nível e a complexidade das
entidades obrigadas e das atividades por estas prosseguidas

Regulamento dos deveres gerais e específicos de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo


A Lei 83/2017 prevê a necessidade de regulamentação
sectorial de forma a adaptar os deveres e as obrigações
previstos neste diploma legal às concretas realidades
operativas a que se aplica.



Objetivo da ASAE:


Igualdade vertical


Diferenciar as entidades obrigadas, sob a sua tutela inspetiva,
consoante o tipo de entidade, a dimensão e a exposição ao risco da
mesma;



Exigências diferentes quanto ao cumprimento e à demonstração do
cumprimento das normas legais e regulamentares.

Regulamento dos deveres gerais e específicos de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo
Diferenças entre o Regulamento n.º 314/2018 e o projeto de
Regulamento, colocado em discussão pública através do Aviso n.º
3447/2018, de 15 de março:
Do “Follow the money”
ao
“Know Your Costumer”
E
“Costumer Due Diligence”

Regulamento dos deveres gerais e específicos de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo
Deveres:


a) Dever de controlo;



b) Dever de identificação e diligência;



c) Dever de comunicação;



d) Dever de abstenção;



e) Dever de recusa;



f) Dever de conservação;



g) Dever de exame;



h) Dever de colaboração;



i) Dever de não divulgação;



j) Dever de formação.

Dever de controlo





Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, as entidades
obrigadas devem definir e adotar políticas e procedimentos
que permitam controlos que se mostrem adequados:
À gestão de risco

e ao


Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis,
em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo, nos termos dos artigos 12.º e
seguintes da Lei.

Dever de controlo



As políticas e os procedimentos e controlos devem ser
proporcionais à natureza, dimensão e complexidade da
entidade obrigada e da atividade por esta prosseguida,
envolvendo nomeadamente:

a) A definição de um modelo eficaz de gestão de risco, com
práticas adequadas à identificação, avaliação e mitigação
dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento
do terrorismo a que entidade obrigada esteja ou venha a
estar exposta;
b) O desenvolvimento de políticas, procedimentos e controlos
em matéria de aceitação de clientes e de cumprimento do
quadro normativo aplicável.

Dever de controlo



Modelo eficaz de gestão de risco:
Deve ter em atenção a atividade desenvolvida e respetivos
riscos/exposição ao risco que comporta, considerando,
designadamente:

Volume de negócios;
Número de empregados;
Zonas geográficas em que opera;
Meios de pagamento e procedência dos mesmos;
Nacionalidades dos clientes;
Realização de negócio através de agentes de representação.

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas


Afixação de avisos sobre os limites de pagamento em
numerário;



Existência de alertas em sistema informático (ex.: programa
de faturação) sobre a proveniência/origem dos clientes,
sempre que o cliente seja proveniente ou original de país
terceiro de risco elevado;

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas


Existência em sistema informático de links para consulta das
listas de países terceiros de risco elevado, bem como das
medidas restritivas aplicadas a países/entidades/pessoas;
(Poderá ser substituído pela impressão periódica das listas)
Disponibilizadas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) e pela Comissão de
Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de
Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, respetivamente disponíveis
em http://www.fatf-gafi.org e http://www.portalbcft.pt.
A lista de medidas restritivas está igualmente disponível no sítio
institucional da ASAE.

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas



Existência em sistema informático de link para consulta da
lista de Indicadores de Suspeição Genéricos e/ou
Específicos; (Poderá ser substituído pela impressão e
disponibilização aos trabalhadores das listas)

Indicadores de suspeição – Portal BCFT

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas



Existência
de
normas/procedimentos
internos
para
identificação de clientes, p.e. através da disponibilização aos
funcionários de formulários impressos para cumprimento do
dever de identificação;



No caso de entidades com mais do que um estabelecimento
físico – Procedimento que permita detetar situações em que
um cliente está a efetuar compras em mais do que um
estabelecimento com uma periodicidade anormal (no mesmo
dia ou num período temporal reduzido);

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas



Definição de procedimento que permita detetar se o cliente
é PEP (Politically Exposed Person) ou titular de outros
cargos políticos ou públicos;



Definição de procedimento e pessoa responsável pela
comunicação de operação suspeita ao DCIAP e UIF, bem
como, sempre que aplicável, de responsável pelo
cumprimento normativo;

Dever de controlo – Procedimentos e
políticas



Existência de alerta informático para a coincidência de
dados (ex.: telefone, morada) entre clientes diferentes e
sem aparente conexão.

Dever de identificação e diligência
Art. 5.º do Regulamento e 23.º da Lei





Exigível para:
Estabelecimento de relações de negócio;
Realização de transações ocasionais de montante igual ou
superior a € 15.000,00, independentemente de a transação
ser realizada através de uma única operação ou de várias
operações aparentemente realizadas entre si.

Dever de identificação e diligência

E sempre quando:
c) Se suspeite que as operações, independentemente do seu
valor e de qualquer exceção ou limiar, possam estar
relacionadas com o branqueamento de capitais ou com o
financiamento do terrorismo;
d) Existam dúvidas sobre a veracidade ou a adequação dos dados
de identificação dos clientes previamente obtidos.

Dever de identificação e diligência

Formulário próprio



A identificação de clientes é efetuada através do
preenchimento obrigatório, de maneira clara e legível, do
modelo 1 publicado em anexo ao Regulamento,
disponibilizado para utilização no domínio da internet da
ASAE, onde deverá constar igualmente a descrição
pormenorizada do bem que é transacionado ou do serviço
prestado, de maneira a tornar eficaz a rastreabilidade das
operações realizadas e respetivos intervenientes.

Dever de identificação e diligência

Forma de proceder à identificação



O preenchimento do modelo 1 e a anexação de documentos
comprovativos relevantes deverão ser realizados online no
domínio da internet da ASAE, devendo, após o
preenchimento, ser impresso o modelo e recolhida a
assinatura do cliente ou representante, sendo conservada
toda a documentação, nos termos do artigo 9.º e colocada à
disposição da ASAE.

Dever de identificação e diligência

Forma alternativa de proceder à identificação



Em alternativa, poderá o modelo 1 ser manualmente
preenchido,
anexando-se
os
documentos
que
o
complementem, sendo conservados, nos termos do artigo 9.º
e remetidas cópias à ASAE em formato digital.



A remessa prevista no número anterior tem caráter
trimestral, devendo ocorrer até ao último dia dos meses de
março, junho, setembro e dezembro, com o envio dos
documentos para o endereço de e-mail:
identific-bcft@asae.gov.pt

Identificação de beneficiário efetivo

Art. 6.º do Regulamento
Sempre que se tenha conhecimento de que o cliente possa
não estar a atuar por conta própria, as entidades obrigadas
obtêm informação sobre quem são os respetivos beneficiários
efetivos.

Identificação de beneficiário efetivo

Definição de beneficiário efetivo:



A pessoa ou pessoas singulares que, em última instância,
detêm a propriedade ou o controlo do cliente e ou a pessoa
ou pessoas singulares por conta de quem é realizada uma
operação ou atividade.

Art. 2.º/1 h) da Lei 83/2017

Identificação de beneficiário efetivo

Preenchimento de formulário



As entidades obrigadas, na concretização de:
Relação de negócio

ou
Transação ocasional de montante igual ou superior a

€ 15.000,00
Procedem ao preenchimento do modelo 2 do anexo II
publicado em anexo ao Regulamento, para efeitos de
identificação do beneficiário efetivo.
Art. 6.º do Regulamento.

INDICADORES GENÉRICOS

Indicadores de suspeição
Tipo de cliente e seu comportamento:
- Apresenta-se no estabelecimento com uma quantidade significativa de
dinheiro em numerário;
- Adquire o bem para uso pessoal através da uma empresa quando este
tipo de transação é incompatível com a atividade normal da empresa;
-Clientes que, sem aparente relação entre si, apresentem moradas ou
dados de contacto (número de telefone, número de fax, endereço de
correio eletrónico ou outros) comuns;
- Mostra relutância ou se recusa a disponibilizar documentos originais ou
de valor equivalente.

Aspetos relacionados com o produto/bem/ serviço ou a transação:
- Clientes que, no mesmo dia ou num período temporal reduzido, efetuem
operações em diferentes estabelecimentos da entidade obrigada.
- Clientes que negoceiam uma compra pelo valor de mercado ou acima
desse valor, mas solicita que conste na documentação um valor inferior,
sendo a diferença paga de forma camuflada.

Aspetos de natureza geográfica (origem do cliente ou dos meios de
pagamento):
Pagamento de elevada quantia em numerário, sendo o restante pago de
forma incomum (através de um terceiro, cheque de banco situado em offshores, ou de cartão de crédito de instituição localizada em zona off-shore
em países não cooperativos na luta contra o branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo)

Dever de comunicação



Sempre que saibam, suspeitem ou tenham razões suficientes
para suspeitar que certos fundos ou outros bens,
independentemente do montante ou valor envolvido, provêm
de atividades criminosas ou estão relacionados com o
financiamento do terrorismo, as entidades obrigadas devem
informar de imediato



O Departamento Central de Investigação e Ação Penal da
Procuradoria-Geral da República (DCIAP)

e


A Unidade de Informação Financeira, nos termos dos artigos
43.º e 44.º da Lei 83/2017.

Dever de abstenção



As entidades obrigadas abstêm-se de executar qualquer
operação ou conjunto de operações, presentes ou futuras,
que saibam ou que suspeitem poder estar associadas a fundos
ou outros bens provenientes ou relacionados com a prática
de atividades criminosas ou com o financiamento do
terrorismo, nos termos do artigo 47.º e seguintes da Lei.

Dever de recusa



As entidades obrigadas recusam iniciar relações de negócio,
realizar transações ocasionais ou efetuar outras operações,
quando não obtenham os elementos identificativos e os
respetivos meios comprovativos previstos para a
identificação e verificação da identidade do cliente, do
seu representante e do beneficiário efetivo, nos termos do
artigo 50.º da Lei 83/2017.

Dever de conservação



As entidades obrigadas conservam toda a documentação
recolhida e produzida para cumprimento do disposto na Lei.



No caso de documentos relativos ao dever de identificação:
Prazo: 7 anos

Artigo 51.º da Lei 83/2017 e artigo 9.º do Regulamento.

Dever de exame



Sempre que detetem a existência de quaisquer condutas,
atividades ou operações cujos elementos caracterizadores as
tornem suscetíveis de poderem estar relacionadas com
fundos ou outros bens que provenham de atividades
criminosas ou que estejam relacionados com o financiamento
do terrorismo, as entidades obrigadas examinam-nas com
especial cuidado e atenção, intensificando o grau e a
natureza do seu acompanhamento, nos termos do artigo 52.º
da Lei 83/2017.

Dever de colaboração



As entidades obrigadas prestam, de forma pronta e cabal, a
colaboração que lhes for requerida pelo DCIAP e pela
Unidade de Informação Financeira, bem como pela ASAE, nos
termos do artigo 53.º da Lei n.º 83/2017.



Quem se recusar a acatar as ordens ou os mandados legítimos
das autoridades setoriais, emanados no âmbito das suas
funções, ou criar, por qualquer forma, obstáculos à sua
execução, incorre na pena prevista para o crime de
desobediência qualificada.

Art.º 159.º da Lei 83/2017

Dever de não divulgação


As entidades obrigadas, bem como os membros dos
respetivos órgãos sociais, os que nelas exerçam funções de
direção, de gerência ou de chefia, os seus empregados, os
mandatários e outras pessoas que lhes prestem serviço a
título permanente, temporário ou ocasional,
não podem revelar ao cliente ou a terceiros quaisquer
informações sobre os procedimentos que foram, estão a
ser ou serão aplicáveis, em matéria de prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo.



Crime - Divulgação ilegítima de informação – Art.º 157.º da
Lei 83/2017

Dever de formação



As entidades obrigadas adotam medidas proporcionais aos
respetivos riscos e à natureza e dimensão da sua atividade
para que as pessoas cujas funções sejam relevantes para
efeitos da prevenção do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo tenham um conhecimento
adequado das obrigações decorrentes da Lei e do
Regulamento.

Dever de formação
Quem deve receber formação?
Considera-se que são relevantes na prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo, designadamente as pessoas responsáveis por
áreas como:


Atendimento ao público e promoção de negócios;



Angariadores ou comerciais;



Os respetivos dirigentes.
As entidades obrigadas deverão conservar documentos (admitindo-se
o formato digital) comprovativos da realização e conteúdo
programático das ações de formação, por um período de 7 anos.

Guia de Orientação

Guia de Orientação

Guia de Orientação
Não pretende ser nem poderá ser entendido como substituto das
normas legais e regulamentares.

Trata-se de um documento que visa auxiliar as entidades
obrigadas, sob tutela da ASAE, a melhor entender os riscos
inerentes ao BC/FT, bem como as políticas e os procedimentos
que poderão ser adotados para mitigar esses riscos.
É um documento dinâmico, sujeito a atualizações.

Guia de Orientação
-

Apresentação da temática;

-

Exemplos de fatores que poderão indiciar um risco elevado
de BC/FT, bem como de setores de atividade com maior
exposição ao risco e fatores de menor exposição;

-

Enumera e explica dos deveres resultantes da Lei e do
Regulamento;

-

Apresenta exemplos de procedimentos adequados para
mitigar o risco de BC/FT;

-

Avança com a previsão de medidas simplificadas.

Guia de Orientação
Medidas simplificadas:

Quando identifiquem um risco comprovadamente reduzido de
BC/FT nas relações de negócio, nas transações ocasionais ou nas
operações que efetuem, as entidades obrigadas poderão, nos
termos do artigo 35.º da Lei n.º 83/2017, simplificar as medidas
adotadas ao abrigo do dever de identificação e diligência.

Guia de Orientação
Medidas simplificadas genéricas:



Nas situações em que, nos termos do artigo 23.º e
seguintes da Lei n.º 83/2017 e no artigo 5.º do
Regulamento n.º 314/2018, haja obrigação de dar
cumprimento ao dever de identificação e diligência, se o
cliente for uma pessoa coletiva ou equiparada que
pertença ao Governo, à Administração direta e indireta do
Estado, a uma empresa pública ou uma autarquia local, o
dever de identificação e diligência poderá ser cumprido
com dispensa do preenchimento do formulário específico
da ASAE e da consequente remessa.

Guia de Orientação
Medidas simplificadas específicas - Prestamistas:



Relativamente à venda de âmbito profissional de metais
preciosos a entidades, para efeitos de fundição dos
mesmos, o dever de identificação e diligência previsto no
artigo 23.º e seguintes da Lei n.º 83/2017 e no artigo 5.º
do Regulamento n.º 314/2018, poderá ser cumprido com
dispensa do preenchimento do formulário específico da
ASAE e da consequente remessa.

- Requisito - a entidade/pessoa que procede à compra desses
metais preciosos desenvolva atividade de ensaiador-fundidor
devidamente autorizada nos termos do Regime Jurídico da
Ourivesaria e das Contrastarias

Guia de Orientação
Medidas simplificadas específicas - Prestamistas:



Quanto ao ato de mútuo garantido por penhor, o
cumprimento do dever de identificação e diligência
previsto no artigo 23.º e seguintes da Lei n.º 83/2017 e no
artigo 5.º do Regulamento n.º 314/2018, através do
preenchimento do formulário específico da ASAE e da
consequente remessa, poderá ser realizado apenas no
momento do resgate do artigo ou, quando a amortização
for parcial, quando a soma das amortizações atinja o
montante de € 15.000,00.

Obrigado pela atenção!

José Dantas
ASAE-UNIIC

