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NEWSLETTER 
 PREVENÇÃO E COMBATE  

AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  

E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO:  

O NOVO REGULAMENTO DA  

ORDEM DOS ADVOGADOS 

Nº 59/20 

SUMÁRIO  

Foi publicada, no passado dia 21 de agosto de 2020, a Deliberação 
n.º 822/2020, que aprova o novo Regulamento da Ordem dos Advogados, 
sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financia-
mento do terrorismo. Este novo Regulamento densifica as obrigações que 
decorriam já da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, acrescentando novas 
obrigações que poderão implicar alterações internas na organização dos 
advogados e das sociedades de advogados. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 21 de agosto de 2020, foi publi-

cada, em Diário da República, a 

Deliberação n.º 822/2020, que aprova 

o Regulamento da Ordem dos Advoga-

dos (“OA”) sobre a prevenção e o 

combate ao branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo (adi-

ante: “o Regulamento”), pretendendo 

adaptar e concretizar as obrigações im-

postas pela Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto, especificamente, à atividade de 

advocacia em prática individual ou em 

sociedade. 

Este Regulamento passa a constituir, 

assim, regra especial relativamente às 

disposições previstas pela citada Lei 

n.º 83/2017. No entanto, em caso de 

contradição entre as disposições legis-

lativas e este Regulamento, deverão 

prevalecer as normas emanadas de Lei 

da Assembleia da República. 

A adaptação das disposições legais à 

atividade regulada pela OA têm, tam-

bém, em consideração a transposição 

da Diretiva 2015/849/UE, nomeada-

mente, no que diz respeito ao âmbito 

objetivo de aplicação, em especial, a 

sua interligação com o sigilo profissio-

nal. 

 

O ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Nos termos do Regulamento em apreço, 

o mesmo é aplicável sempre que os ad-

vogados intervenham, ou assistam, por 

conta de um cliente ou em outras cir-

cunstâncias, nas seguintes atividades:  

• operações de permuta e de com-

pra e venda de bens imóveis, 

estabelecimentos comerciais ou 

participações sociais;  

• operações de gestão de fundos, 

valores mobiliários ou outros ati-

vos pertencentes a clientes; 

• operações de abertura e gestão 

de contas bancárias, de pou-

pança ou de valores mobiliários; 

• operações de criação, constitui-

ção, exploração ou gestão de 

empresas, sociedades, outras 

pessoas coletivas ou centros de 

interesses coletivos sem perso-

nalidade jurídica – apenas na 

medida em que as mesmas com-

preendem a constituição de 

sociedades, serviços de domicili-

ação de sociedades e 

desempenho de certas funções 

de administração;  

• operações de alienação e aquisi-

ção de direitos sobre praticantes 
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de atividades desportivas profis-

sionais; e 

• outras operações financeiras ou 

imobiliárias, em representação ou 

em assistência do cliente. 

Nos termos do artigo 4º do Regula-

mento, estão excluídos do seu âmbito 

aplicação, os atos de:  

• consulta jurídica ou de emissão de 

pareceres;  

• patrocínio forense e de represen-

tação judiciária, incluindo em 

comissões dou tribunais arbitrais;  

• informação obtida do cliente ou 

de terceiro visando a prática dos 

atos referidos, antes, durante ou 

após a intervenção em processo 

mediante representação judiciá-

ria ou patrocínio forense. 

O ADVOGADO INTERLOCUTOR  

Para assegurar o cumprimento dos de-

veres previstos neste Regulamento, as 

sociedades de advogados devem desig-

nar, com comunicação ao Bastonário e 

registo pela Ordem dos Advogados, um 

advogado com as funções de interlocu-

tor junto desta entidade.  

 

 

 

A DENSIFICAÇÃO DOS DEVERES  

Os deveres impostos aos advogados, 

enquanto entidades obrigadas, nos ter-

mos da Lei 83/2017, de 18 de agosto, 

passam a ser densificados através deste 

Regulamento, o qual contém, assim, 

verdadeiras normas especiais e que pre-

ferem às disposições de carácter geral. 

Destarte, e em conformidade com o Re-

gulamento, os advogados estão 

vinculados aos seguintes deveres: 

• dever de identificação, que se efe-

tiva através da obtenção de 

informações relativas ao seu cli-

ente, consoante formulários 

aprovados pelo Conselho Geral, 

cujas cópias devem ser arquiva-

das de modo a permanecerem 

seguras e confidenciais. Relativa-

mente ao dever de identificação, 

os elementos exigidos pelo Regu-

lamento são os mesmos exigidos 

pela Lei n.º 83/2017, não ha-

vendo, assim, especialidade no 

que a este dever diz respeito. 

• dever de exame e diligência, que 

impõe que, sempre que suspeite 

que certa operação pode concre-

tizar uma situação de 

branqueamento de capitais ou fi-

nanciamento de terrorismo, 

sejam reforçados os meios de 
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análise da situação que sejam re-

levantes para a eventual obtenção 

de esclarecimentos complemen-

tares sobre: 

− a natureza, a finalidade, a 

frequência, a complexi-

dade, a invulgaridade e a 

atipicidade da conduta, da 

atividade ou das opera-

ções;  

− a inexistência de um obje-

tivo económico ou de um 

fim lícito;  

− os montantes, a origem e o 

destino dos fundos movi-

mentados;  

− o local de origem e de des-

tino das operações;  

− os meios de pagamento 

utilizados;  

− a natureza, a atividade, o 

padrão operativo, a situa-

ção económico-financeira 

e o perfil dos intervenien-

tes; e 

− o tipo de transação, pro-

duto, estrutura societária 

ou centro de interesses co-

letivos sem personalidade 

jurídica que possa favore-

cer especialmente o 

anonimato. 

• dever de comunicação, de opera-

ções suspeitas, que deve ocorrer 

no quadro das operações previs-

tas no artigo 3.º do Regulamento, 

juntamente com os fatores de 

risco previstos nos anexo II e 

anexo III da Lei n.º 83/2017. As-

sim, sempre que o advogado 

saiba ou suspeite, de forma sus-

tentada e documentada, que 

certos fundos ou outros bens, 

provêm de atividades criminosas 

ou estão relacionadas com finan-

ciamento ao terrorismo, tem de o 

comunicar ao seu Bastonário, as-

sim que tenha conhecimento de 

tal facto, sendo que desta comu-

nicação devem constar a 

identificação dos sujeitos envolvi-

dos, os procedimentos de 

diligências promovidas pelo advo-

gado, os elementos 

caracterizadores das operações 

em causa e os fatores de suspeita 

identificados. 

• dever de abstenção, de iniciar ou 

de continuar a relação de negó-

cios com o cliente, quando exista 

conhecimento de, ou seja, previsí-

vel que, os atos praticados pelo 

cliente podem configurar práticas 

ilícitas no âmbito do Regula-

mento. Este dever aplica-se, 

igualmente, quando o cliente re-

cuse o fornecimento de 

elementos de identificação ou 
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quando exista notificação por 

parte do DCIAP a determinar a 

suspensão da operação, caso em 

que o advogado comunica esse 

mesmo facto ao Bastonário. O de-

ver de abstenção não cessa no 

caso de advogados que exercem 

atividade em relação de hierar-

quia (caso dos advogados de 

empresa). 

• dever de cooperação, com o 

DCIAP e a UIF da Polícia Judiciá-

ria, relativamente a solicitações 

específicas de informação e docu-

mentos, que sejam 

expressamente fundamentadas 

no quadro de prevenção do bran-

queamento de capitais e 

financiamento do terrorismo. No 

entanto, esta cooperação deve 

ser apenas efetuada através do 

Bastonário.  

• deveres de confidencialidade e de 

conservação, que estatuem que 

todas as comunicações, corres-

pondências e respetiva 

documentação são confidenciais.  

A TRAMITAÇÃO DA COMUNICA-

ÇÃO DAS OPERAÇÕES 

SUSPEITAS 

Relativamente à tramitação da comuni-

cação de operações suspeitas, 

recebida a comunicação submetida 

para apreciação e tendo em conta as 

normas existentes no Estatuto da OA re-

lativamente ao segredo profissional, o 

bastonário presta informações ao 

DCIAP e à UIF. Em seguida, o advogado 

que tenha formulado a comunicação, 

será, também, notificado por ofício assi-

nado pelo bastonário, relativamente ao 

despacho que tiver recaído sobre a sua 

comunicação e data de transmissão da 

comunicação. 

A ENTRADA EM VIGOR 

O Regulamento entre em vigor no prazo 

de 15 dias após a sua publicação em Di-

ário da República, o que significa que o 

novo Regulamento entrará em vigor no 

dia 11 de setembro de 2020. 

Relativamente, apenas, ao dever de 

identificação, o Regulamento prevê uma 

disposição transitória e que determina 

que os advogados e as sociedades de 

advogados têm, até ao dia 10 de março, 

de conformar os seus registos internos 

com as novas disposições do Regula-

mento, caso exista essa necessidade, e 

considerando que o dever de identifica-

ção previsto no Regulamento se limita a 

copiar a solução já prevista na Lei n.º 

83/2017, e que os advogados e socieda-

des de advogados já têm de cumprir 

desde 2017. 
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Lisboa, 31 de agosto de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Frederico Ferreira da Silva 

Lourenço Paour 
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