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Formação

O branqueamento de capitais e o financiamento 
do terrorismo na perspectiva do advogado

Pelouro: Know Your Customer (KYC)
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1) Sobre a Lei n.º 83/2017

2) Porquê os advogados?

3) As autoridades competentes

4) Abordagem baseada no risco

5) As obrigações decorrentes da Lei n.º 83/2017

6) As entidades e pessoas abrangidas

7) As Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

8) Normas complementares

9) Normas sancionatórias

10) Mecanismos e instrumentos internos RFFa: nova regra interna
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FASE DE “COLOCAÇÃO” 

Introdução dos fundos, produtos 
de uma actividade ilícita, no 

mercado financeiro e económico

FASE DE “CIRCULAÇÃO” 

Distanciamento do 
dinheiro da sua fonte ilegal 

e criminosa

FASE DE “INTEGRAÇÃO LEGÍTIMA” 

Integração no mercado, nomeadamente, 
através da compra de bens de valores 

elevados (e.g. imóveis, acções, artigos de 
luxo, aquisição de sociedades, entre outros)

 A concretização de conduta ilícita passa, frequentemente, pela falsificação da
proveniência dos valores investidos, de maneira a evitar dúvidas sobre a origem desses
valores, usando, principalmente, a produção de facturas, títulos e contratos para o
efeito

 Os advogados :
• Possuem as habilitações, experiência e contactos necessários para levar a cabo

esses processos de reciclagem; e
• Conferem credibilidade e legitimidade à operação, permitindo dissipar possíveis

desconfianças




•


•


•



06/11/2017 5



 Assegurar que os cenários de maior risco beneficiem de “due diligence” e
controlo acrescidos

 São consideradas de maior risco, nomeadamente, as situações seguintes:
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• Países sujeitos a sanções, 
embargos ou medidas 
similares

• Países, territórios e 
regiões com regimes de 
tributação privilegiada

• Pessoas politicamente expostas 
(nacionais e internacionais)

• Entidades cujo beneficiário 
efectivo não pode ser identificado

• Organismos sem fim lucrativo e 
organismos de caridade que não 
sejam monitorados ou 
supervisionados

• Uso de intermediários financeiros 
não supervisionados

• Clientes que requerem serviços de 
forma não convencionais

• Clientes que tem negócios 
com utilização intensiva de 
numerário

• Clientes que não têm moradas ou 
têm várias moradas

• O advogado age como intermediário 
financeiro, recebe e transmite fundos 
por contas controladas por ele

• Serviços visando a ocultar 
indevidamente o beneficiário efectivo 
às autoridades competentes

• Serviços requeridos pelo cliente pelos 
quais o advogado não tem competência

• Transferência de propriedade entre 
partes num período anormalmente 
curto

• Pagamentos por terceiros não 
conhecidos e pagamento dos 
honorários em numerário

• Clientes que propõem pagar honorários 
suplementares quando o serviço não 
exigem reforço de pagamento

Em razão do local Em razão do cliente Em razão do serviço



Dever de identificação e 
diligência

Dever de conservação 

Dever de formação

Dever de controlo

Dever de exame

Dever de comunicação

Dever de abstenção

Dever de recusa

Dever de colaboração

Dever de não divulgação
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Fotografia

Nome completo

Assinatura

Data de Nascimento

Nacionalidade constante do documento de 
identificação

Outras nacionalidades não constantes do 
documento de identificação, se aplicável

Número de identificação fiscal ou número 
equivalente emitido por autoridade estrangeira 
competente

Profissão e entidade patronal, quando existam

Endereço completo da residência permanente e, 
quando diverso, do domicílio fiscal

Naturalidade

Identificação dos representantes dos clientes

Habilitação de tais pessoas a agir em representação dos 
clientes

Denominação

Objecto

Morada completa da sede social e, quando aplicável, da 
sucursal ou do estabelecimento estável, ou dos principais 
locais de exercício da actividade

Número de identificação de pessoa colectiva ou número 
equivalente emitido por autoridade estrangeira 
competente

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 
ou órgão equivalente, e de outros quadros superiores 
com poderes de gestão
País de constituição

Código CAE (Classificação das Actividades 
Económicas), código do sector institucional ou outro 
código de natureza semelhante

Conhecimento satisfatório sobre os beneficiários 
efectivos do cliente

Pessoa singular Pessoa colectiva
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 Os advogados estão, também, obrigados a dar formação
necessária e conhecimento adequado aos seus empregados e
demais pessoas que trabalham e com eles colaboram sobre as
obrigações impostas pela legislação e regulamentação em vigor
nesta matéria
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 O advogado deve definir e assegurar a “aplicação efectiva de políticas e
procedimentos internos que se mostrem adequados ao cumprimento dos
deveres”, através de procedimentos especificados

 Em suma, o dever de controlo visa, especificamente, a exigir do advogado a
identificação e avaliação dos riscos concretos de branqueamento de capitais e
de financiamento de terrorismo, que poderiam ser suscitados no contexto da
sua actividade profissional
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Definição de um modelo de 
gestão de risco

Desenvolvimento de 
políticas, procedimentos e 
controlos em matéria de 

aceitação de cliente

Definição de programas 
adequados de formação 

contínua dos colaboradores 
da entidade

Designação de um 
responsável pelo controlo do 
cumprimento das respectivas 

normas

Desenvolvimento de políticas 
e procedimentos em matéria 

de protecção de dados 
pessoais

A instituição de sistemas e 
processos formais de 

captação, tratamento e 
arquivo da informação



 O advogado deve examinar, com especial cuidado e atenção, de
acordo com a sua experiência profissional, qualquer conduta,
actividade ou operação cujos elementos caracterizadores a tornem,
particularmente, susceptível de poder estar relacionada com a
actividade criminosa

 Os produtos de tal exame devem ser reduzidos a escrito e
conservados
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Informações obtidas no 
decurso da apreciação da 

situação jurídica de 
cliente

Informações obtidas no 
âmbito da defesa ou 
representação desse 

cliente antes, durante ou 
depois de processos 

judiciais

Informações obtidas a 
respeito de processos 

judiciais

Isenção
da obrigação 

de 
comunicação

Sujeição
ao dever de 

comunicação

 A Lei distingue duas situações no âmbito do exercício da advocacia : 

Quando preparam ou realizam 
transacções para seus clientes no 

âmbito, nomeadamente, das 
seguintes actividades:

Compra e venda de imóveis

Gestão de dinheiro, títulos 
ou outros activos do cliente 

Gestão de contas 
bancárias, poupanças ou 
valores mobiliários pelo 

cliente

Criação, operação ou 
gestão de pessoas 

jurídicas ou acordos e 
compra e venda de 

sociedades



 No caso específico dos advogados o cumprimento do dever de comunicação de
operações suspeitas, é assegurado através de um procedimento próprio em duas
fases:
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Envio das informações 
relevantes, pelos advogados 

ao Bastonário da OA

Reenvio, pelo Bastonário, das 
informações relevantes de 

imediato e sem qualquer tipo 
de filtragem à UIF e ao DCIAP 



 O advogado deve abster-se de executar qualquer acto ou operação,
caso souber ou suspeitar que uma operação está relacionada com a
prática dos crimes de branqueamento ou de financiamento do terrorismo

 Se o advogado, dolosamente, “auxiliar ou facilitar operações de
conversão ou transferência de vantagens” incorre, ele próprio, no crime
de branqueamento de capitais, previsto e punido no Código Penal
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 O advogado deve recusar iniciar relações de negócio, realizar
transacções ocasionais ou efectuar outras operações sempre que
os elementos requeridos no âmbito dos deveres de
identificação e de diligência, conforme sus-mencionados, não
forem facultados

 Caso as relações de negócio já estiverem estabelecidas, o advogado
deve pôr termo as mesmas
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 O advogado deve colaborar com as autoridades competentes
(DCIAP, UIF, demais autoridades judiciárias e policiais, autoridades
sectoriais e autoridade tributária e aduaneira), devendo,
nomeadamente, responder aos pedidos formulados pelas ditas
entidades, conceder acesso directo às informações e apresentar os
documentos e registos solicitados
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 O advogado, bem como seus colaboradores, sempre que colaborar
ou comunicar factos no âmbito das obrigações normativas relativas
ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do
terrorismo, não pode avisar o cliente em causa que está a revelar
informações, designadamente no âmbito do seu dever de
comunicação, exame ou colaboração, nem que existe uma
investigação a decorrer sobre ele
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Entidades Financeiras Entidades não financeiras

• Instituições de crédito, de pagamento, de moeda electrónica • Concessionários de exploração de jogo em casinos e concessionários de exploração 
de salas de jogo do bingo, Entidades pagadoras de prémios de apostas e lotarias, 
Entidades abrangidas pelo Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online

• Empresas de investimento e outras sociedades financeiras, 
Sociedades de investimento mobiliário e sociedades de 
investimento imobiliário autogeridas.

• Entidades que não sejam qualificáveis como entidades financeiras e exerçam as 
actividades de (i) mediação imobiliária, (ii) compra, venda, compra para revenda ou 
permuta de imóveis, (iii) arrendamento ou (iv) promoção imobiliária

• Sociedades de capital de risco, investidores em capital de 
risco, sociedades de empreendedorismo social, sociedades 
gestoras de fundos de capital de risco, sociedades de 
investimento em capital de risco e sociedades de 
investimento alternativo especializado, autogeridas

• Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais, constituídos em sociedade 
ou em prática individual.

• Sociedades de titularização de créditos, Sociedades que 
comercializam, junto do público, contratos relativos ao 
investimento em bens corpóreos.

• Advogados, solicitadores, notários e outros profissionais independentes da área 
jurídica, constituídos em sociedade ou em prática individual, quando intervenham 
ou assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias

• Consultores para investimento em valores mobiliários • Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas colectivas ou a centros de 
interesses colectivos sem personalidade jurídica

• Sociedades gestoras de fundos de pensões • Outros profissionais que intervenham em operações de alienação e aquisição de 
direitos sobre praticantes de actividades desportivas profissionais

• Empresas e mediadores de seguros que exerçam actividades 
no âmbito do ramo Vida.

• Operadores económicos que exerçam a actividade leiloeira, incluindo os 
prestamistas, Operadores económicos que exerçam as actividades de importação e 
exportação de diamantes em bruto. 

• Entidades autorizadas a exercer a actividade de transporte, guarda, tratamento e 
distribuição de fundos e valores, comerciantes que transaccionem bens ou prestem 
serviços cujo pagamento seja feito em numerário.
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 A criação de um Registo Central de Beneficiário Efectivo
(RCBE):

• registo constituído por uma base de dados, com informações sobre
beneficiários efectivos de determinadas entidades, gerida, em
Portugal, pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I.P

• Objectivo: organizar e manter actualizada a informação relativa aos
beneficiários efectivos, com vista ao reforço da transparência nas
relações comerciais e ao cumprimento dos deveres em matéria de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo

 Os beneficiários efectivos, para efeitos da Directiva, são pessoas
singulares que detêm, seja de forma directa ou indirecta, a propriedade
das participações sociais ou, por qualquer outra forma, o controlo efectivo
de uma sociedade
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 A lei prevê uma lista de factos ilícitos que constituem contra-ordenações – artigo 169.º da
Lei n.º 83/2017

 A Lei prevê explicitamente as coimas aplicadas em função da categoria do agente
(entidade financeira/não-financeira, pessoa singular/pessoa colectiva).

• O advogado está excluído do disposto relativo às coimas aplicáveis às entidades não-
financeiras, e não se integra em mais nenhuma alínea do disposto relativo às coimas

 A violação, por contabilista certificado, advogado, solicitador ou notário, dos deveres
previstos na presente lei ou na respectiva regulamentação constitui uma infracção de
natureza disciplinar, punível em conformidade com o estatuto da respectiva ordem
profissional e demais legislação e regulamentação aplicáveis. – artigo 183.º da Lei n.º
83/2017

• “A Ordem dos Advogados não vai sancionar os advogados que não comuniquem
situações suspeitas de branqueamento de capitais com que se deparem.” afirmou o
bastonário Guilherme Figueiredo em razão da sobreposição desta obrigação com o
dever de sigilo profissional.
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