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NEWSLETTER 
 

O COMBATE AO BRANQUEAMENTO 

DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DO 

TERRORISMO NA PERSPECTIVA DO 

ADVOGADO 

Nº25/17 

SUMÁRIO 

Foi publicada, no passado dia 18 de Agosto de 2017, a Lei n.º 83/2017, 

relativa ao combate ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terrorismo, que transpõe parte da Directiva 

2015/849/EU e que revoga a Lei n.º 25/2008 anteriormente vigente 

na matéria. Este novo regime vem reforçar as normas e obrigações 

vigentes, no sentido de consolidar as exigências de avaliação dos 

riscos que ameaçam o sistema financeiro da União Europeia e, bem 

assim, reforçar os deveres de combate ao branqueamento de capitais 

e financiamento de terrorismo, nomeadamente e em especial, quanto 

aos advogados, entre outras entidades abrangidas. 
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INTRODUÇÃO 

Da transposição da Directiva 2015/849, comummente denominada como 4.ª Directiva 

de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 

(“AMLD 4”), foram, na ordem jurídica portuguesa, elaborados dois diplomas jurídicos: 

um sobre: (i) o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 

e outro sobre (ii) a criação de um Regime Jurídico do Registo Central de Beneficiários 

Efectivos, incluindo a troca automática de informação tributária. 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

A AMLD 4 veio impor novas obrigações sobre as entidades abrangidas, nomeadamente 

advogados e outros membros das profissões jurídicas, além de bancos, seguradoras, 

sociedades e investidores de capital de risco, prestadores de serviços de jogo, e agentes 

imobiliários, entre outros.  

As principais alterações introduzidas são, em síntese, as seguintes: 

a. o reforço de uma abordagem baseada no risco, impondo normas de due diligence 

(diligência devida) de intensidade variável consoante o nível de risco da operação 

considerada; 

b. a consagração de exigências mínimas, impostas no exercício de um amplo leque de 

actividades tipificadas; 

c. o reforço da transparência, nomeadamente na identificação dos beneficiários 

efectivos, das entidades e dos trusts legais, exigindo, para o efeito, a criação de um 

registo central nacional dos beneficiários efectivos; 

d. o alargamento do alcance subjectivo dos requisitos de due diligence, mediante a 

diminuição, para € 10.000, do limite do valor das transacções em dinheiro; 

e. o alargamento do conceito de “Pessoas Politicamente Expostas” (PEP) que ficam 

sujeitas a medidas de vigilância reforçadas; 

f. a identificação dos países terceiros (à União Europeia) de risco elevado, que 

constituem ameaça significativa para o sistema financeiro da União Europeia e 

requerimento de controlo adicional para clientes provenientes destes países 
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(através de uma lista adoptada pelo Regulamento Delegado 2016/1675 da Comissão 

Europeia); 

g. o alargamento das entidades abrangidas, nomeadamente a consagração da 

responsabilidade dos prestadores de serviços de jogo: 

h. a consagração de novos meios sancionatórios das autoridades competentes 

relativamente às instituições sujeitas às obrigações de combate ao branqueamento 

de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo: e 

I. a consideração da moeda electrónica como meio de pagamento de risco inferior. 

O ADVOGADO ENQUANTO “ENTIDADE ABRANGIDA” 

De acordo com as recomendações e o modelo do Grupo de Acção Financeira 

Internacional (GAFI), subjacentes e orientadores da AMLD 4, a prática de 

branqueamento de capitais passa por três fases: de colocação, circulação e integração 

legítima (cfr. Figura 1): 

 

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. 

No quadro desta evolução legislativa, encontram-se cada vez mais envolvidas, além das 

entidades financeiras, também entidades não financeiras. 

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)

Figura 1: Fases do procedimento de branqueamento de capitais 
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Neste contexto, os advogados, entre outras profissões, foram considerados, ao lado das 

instituições financeiras e de crédito, como entidades estratégicas e instrumentais no 

combate ao branqueamento de capitais e instrumentais, em face da susceptibilidade de 

os advogados intervirem no referido procedimento. 

O REFORÇO DAS OBRIGAÇÕES DO ADVOGADO  

Os advogados, enquanto “membros de profissões jurídicas independentes”, encontram-

se sujeitos às normas previstas nos diplomas relativos ao combate ao branqueamento 

de capitais e de financiamento do terrorismo, quando participam em operações 

financeiras ou societárias – designadamente quando prestam serviços de consultoria 

fiscal e quando acompanham transacções imobiliárias e mobiliarias, a abertura e a 

gestão de contas bancárias, a criação, a constituição e a gestão de empresas, as 

operações de alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de actividades 

desportivas profissionais – em que existe um risco mais elevado de os seus serviços 

serem utilizados de forma abusiva para os referidos efeitos ilícitos. 

Contudo, em razão do aparente conflito e incompatibilidade de certos deveres 

decorrentes da AMLD 4 com os deveres dos advogados intrínsecos à profissão – 

designadamente as normas deontológicas que visam garantir a protecção do segredo 

profissional, da confidencialidade e da privacidade – foi necessário prever excepções e 

limites aos deveres impostos ao advogado no combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento de terrorismo. 

No entanto, as referidas excepções não isentam o advogado de deveres no âmbito do 

combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, estando o 

mesmo sujeito a tais deveres, de forma proporcional à natureza, à dimensão e à 

complexidade da entidade abrangida. 
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i. O dever de controlo 

O dever de controlo impõe aos advogados a obrigação de 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 

(cfr. Figura 2): 

 

ii. O dever de identificação e diligência 

A nova lei especifica que o dever de identificação exige do advogado a verificação da 

identidade dos clientes (tanto dos novos clientes como dos clientes já existentes), 

devendo este (man)ter prova do cumprimento deste dever antes do estabelecimento da 

relação negocial ou da realização de qualquer transacção ocasional de montante igual 

ou superior a € 15.000, ou de uma transferência de fundos superior a € 1.000. 

Neste sentido, deve o advogado assegurar o conhecimento da identidade do cliente, 

quer seja uma pessoa singular ou uma pessoa colectiva, ou um centro de interesses 

colectivos sem personalidade jurídica, através de vários elementos identificativos 

(cfr. Figura 3): 

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

Figura 2: Medidas relativas à "aplicação efectiva de políticas e procedimentos internos que se mostrem 

adequados ao cumprimento dos deveres" 
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Ainda, na situação de clientes que sejam uma pessoa colectiva, ou um centro de 

interesses colectivos sem personalidade jurídica, o advogado deve obter um 

conhecimento satisfatório sobre os beneficiários efectivos do cliente. 

Em paralelo, é imposto ao advogado um dever de diligência, ou seja, um dever de 

informação acrescida, obrigando o advogado a actualizar as informações que tem sobre 

os clientes já existentes, tendo como objectivo ter na sua posse todos os elementos 

necessários para poder descobrir e, consequentemente, prevenir a prática de 

branqueamento de capitais, assim como ter todos os dados necessários para a 

comunicação de actividades que apresentam um risco acrescido. O grau de “diligência” 

é simplificado ou reforçado consoante determine a entidade sujeita, em função do risco 

associado ao tipo de cliente, à relação de negócio, ao produto, à transacção e à origem 

ou destino dos fundos. 

iii. O dever de comunicação 

A Lei prevê, ainda, que as entidades abrangidas, sempre que saibam, suspeitem ou 

tenham razões suficientes para suspeitar que uma operação, efectiva ou tentada, possa 

Pessoa singular

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

Pessoa colectiva

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

Figura 3: Listagem exemplificativa de elementos identificativos 
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ter como origem uma actividade relacionada com o branqueamento de capitais ou o 

financiamento do terrorismo, devem, logo, comunicar estas suspeitas às autoridades 

competentes (o Departamento Central de Investigação e Acção Penal da Procuradoria-

Geral da República (DCIAP) e a Unidade de Informação Financeira). 

Tal como já referido, devido à natureza da advocacia e dos deveres deontológicos 

impostos aos advogados, principalmente o dever de sigilo, foi necessário adaptar o dito 

dever de comunicação. Neste sentido, a lei distingue duas situações no exercício da 

profissão, às quais aplica regras diferentes quanto ao dever de comunicar suspeitas: 

a. no caso de informações obtidas no decurso da apreciação da situação jurídica de 

cliente ou no âmbito da defesa ou representação desse cliente antes, durante ou 

depois de processos judiciais ou a respeito de processos judiciais, os advogados 

encontram-se isentos da obrigação de comunicar as referidas informações; e 

b. nos restantes casos, acima referidos, os advogados encontram-se sujeitos ao dever 

de comunicação, através do qual devem informar o Bastonário da Ordem dos 

Advogados, que, por sua vez, é responsável por informar “imediatamente e sem 

filtragem” as autoridades competentes. 

A opção legislativa encontra correspondência originária nas Recomendações do GAFI de 

2012, subjacentes à AMLD4, e que aludiam, na Nota Interpretativa à Recomendação 

n.º 23, à possibilidade de transmissão de declarações de operações suspeitas às Ordens 

Profissionais. 

Segundo resulta do preâmbulo da AMLD4, “em conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, um sistema de notificação em primeira 

instância a um organismo de auto-regulação [tal como a comunicação dirigida ao 

Bastonário da Ordem dos Advogados] constitui uma salvaguarda importante de 

protecção dos direitos fundamentais no que diz respeito às obrigações de comunicação 

aplicáveis aos advogados”. Ainda assim, conclui, “Os Estados-Membros deverão 

providenciar os meios e a forma de garantir a protecção do segredo profissional, da 

confidencialidade e da privacidade”. 

iv. O dever de abstenção 

Por outro lado, de acordo com a nova Lei, deve o advogado abster-se de executar 

qualquer acto ou operação, caso souber ou suspeitar que uma operação está 
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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. 

v. O dever de recusa 

Sempre que os elementos requeridos no âmbito dos deveres de identificação e de 

diligência, conforme sus-mencionados, não forem facultados ao advogado, este deve 

recusar iniciar relações de negócio, realizar transacções ocasionais ou efectuar outras 

operações. Deve, ainda, caso as relações de negócio já estiverem estabelecidas, pôr 

termo as mesmas. 

vi. O dever de conservação 

Ademais, o advogado tem um dever de conservação, durante um período mínimo de sete 

anos, de, em síntese, todos os originais, cópias e restante documentação: 

a. relativos à identificação dos clientes, provando que os deveres de identificação e de 

diligência foram devidamente cumpridos; 

b. que fazem prova do cumprimento das exigências normativas na matéria; e 

c. integrados em processos ou ficheiros relativos aos clientes e às suas contas, 

incluindo a correspondência enviada. 

Este dever levanta um problema da compatibilidade com o segredo profissional quando 

surge a necessidade dos referidos documentos serem apresentados pelo advogado às 

autoridades competentes, pois, antes de existirem suspeitas, os documentos 

permanecem confidenciais. 

vii. O dever de exame 

O advogado está, também, sujeito a um dever de exame, que consiste na obrigação de 

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 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
http://www.oa.pt/upl/%7B94afbc6c-d756-4ecc-8253-3e7407376fa7%7D.pdf


 

 
08 

Nº25/17 
O combate ao branqueamento de capitais e financiamento  

do terrorismo na perspectiva do advogado 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

actividade criminosa. Os produtos de tal exame devem ser reduzidos a escrito e 

conservados. 

Esta obrigação, nos mesmos termos que a precedente, apresenta um perigo para o sigilo 

profissional, apenas quando requer comunicação dos dados decorrentes da sua 

aplicação. Por outro lado, também pode ameaçar o princípio da confiança, sendo que 

este implique uma investigação do cliente, sem este ter conhecimento do “exame” feito 

sobre ele e sobre a sua situação, por parte do advogado a quem confiou os seus 

interesses. 

viii. O dever de colaboração 

O advogado tem, também, um dever de colaboração 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. Também, aqui, se levantam dúvidas e dificuldades 

de compatibilização entre este dever e os deveres deontológicos do advogado, 

designadamente o dever de segredo. 

ix. O dever de não divulgação 

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, é obrigado por um dever de não divulgação. 

Nestes termos, não pode avisar o cliente visado que está a revelar informações, 

designadamente no âmbito do seu dever de comunicação, exame ou colaboração, nem, 

numa fase posterior, que existe uma investigação a decorrer sobre o próprio cliente. Não 

só o dever de segredo, mas também o dever de confiança recíproca que pauta a relação 

entre o advogado e o seu cliente se vê abalado. 

x. O dever de formação 

Os advogados estão, também, obrigados a dar formação necessária e conhecimento 

adequado aos seus empregados e demais pessoas que trabalham e colaboram com eles, 

sobre as obrigações impostas pela legislação e regulamentação em vigor nesta matéria. 
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A VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE 

CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO PELO ADVOGADO 

A violação dos deveres previstos nas normas relativas a prevenção do branqueamento 

de capitais e do financiamento do terrorismo implica a responsabilidade contra-

ordenacional da entidade abrangida e obrigada. 

Apesar de o advogado não estar explicitamente excluído da aplicação da norma relativa 

à responsabilidade contra-ordenacional, pois este dispositivo infraccional visa e tem por 

objecto condutas e não entidades, a Lei não prevê, especificamente, a coima a aplicar 

aos casos de violação por parte de um advogado. Com efeito, parece resultar da Lei que 

o advogado está excluído do disposto relativo às coimas aplicáveis às entidades não-

financeiras, e que o mesmo não se integra em mais nenhuma alínea do disposto relativo 

às coimas. 

Neste sentido, parece que a violação dos deveres aplicáveis no âmbito do combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, por parte do advogado, 

apenas constitui uma infracção de natureza disciplinar, punível nos termos do Estatuto 

da Ordem dos Advogados, cuja sanção pode resultar em mera advertência, mas, 

também, na própria expulsão da Ordem. 

Cabe salientar, contudo, que a Directiva 2015/849 não prevê a distinção dos advogados, 

ou de outras profissões jurídicas, na aplicação de sanções. A Directiva, considera, 

apenas, no seu preâmbulo, que os Estados-Membros devem, na fixação das sanções, 

poder “ter em conta as diferenças entre as entidades obrigadas”. 

Esta diferença, entre o texto da Directiva e o da Lei portuguesa pode, pois, suscitar 

legítimas dúvidas quanto a boa transposição da Directiva e, bem assim, quanto à 

legitimidade da não aplicação destas coimas, nomeadamente, ao advogado. 

Sendo certo que, naturalmente, se o advogado estiver envolvido e participar na prática 

do crime de branqueamento, este será, também, penalmente responsabilizado. 

Fazemos eco, por fim, das preocupações manifestadas pelo Bastonário da Ordem dos 

Advogados, que subscrevemos, onde o conflito entre normas constitucionais, infra-

constitucionais e Europeias e, bem assim, a transformação da actividade do advogado 
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mediante a transferência de competências e responsabilidades de que cabem às 

autoridades judiciárias e aos órgãos de polícia criminal para os advogados e, também, a 

derrogação-padrão do dever de sigilo, ainda que através de comunicação dirigida ao 

Bastonário da Ordem dos Advogados. 

Lisboa, 3 de Outubro de 2017 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Jorge S. Lopes de Sousa 

Margot Lopes Martins 
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