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ACRÓNIMOS  

 

ABC – Anti Branqueamento de Capitais; 

BC/FT/PADM – Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e 

da Proliferação de Armas de Destruição em Massa  

CFT – Combate ao Financiamento do Terrorismo; 

CMC – Comissão do Mercado de Capitais; 

COS – Comunicação de Operações Suspeitas; 

CSC – Conheça o Seu Cliente; 

DOS – Declaração de Operações Suspeitas; 

GAFI – Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais; 

PADM – Proliferação de Armas de Destruição em Massa; 

PCA – Presidente do Conselho de Administração; 

UIF – Unidade de Informação Financeira;  

PPE – Pessoas Politicamente Expostas. 
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I. Introdução  

 

1.1 Descrição Geral do Guia  

 

 Título do Documento: Guia – Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa. 

 Assunto: Procedimento Externo. 

 Responsável pela Elaboração: Comissão do Mercado de Capitais (CMC). 

 Responsável pela Revisão: CMC. 

 Período de Actualização: Sempre que for necessário. 

 Controlo de Revisões: 

 

Versão Data Descrição das 

alterações 

Responsável 

V1 Abril de 

2020 

Elaboração CMC 

V2 Fevereiro de 

2023 
Revisão 

CMC 

 

1.2 Objectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento visa elucidar as entidades que se encontram sujeitas à 

supervisão da CMC sobre as obrigações a que estão adstritas, nos termos da Lei n.º 

5/20, de 27 de Janeiro – Lei de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais, 

do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa 

(doravante Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM). Nesta conformidade, os 

principais objectivos são: 

 Fornecer indicações gerais sobre as obrigações impostas pela Lei de Prevenção 

e Combate ao BC/FT/PADM; 

 Auxiliar as entidades sujeitas relativamente ao modo de prevenção e mitigação 

dos riscos de BC/FT/PADM. 
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1.3 Aplicabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Apresentação de conceitos de BC/FT/PADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente Guia aplica-se às entidades sujeitas à supervisão da CMC, ao abrigo do 

disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio, Lei do Regime Geral 

das Instituições Financeiras (adiante “LRGIF”), conjugado com o artigo 23.º do Código 

de Valores Mobiliários – aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto (doravante 

“CódVM”), nomeadamente:  

 Sociedades Corretoras de Valores Mobiliários; 

 Sociedades de Investimento; 

 Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários; 

 Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo; 

 Sociedades Gestoras de Patrimónios; 

 Sociedades Gestoras de Mercado Regulamentado, de Sistema de 

Liquidação, de Câmara de Compensação ou Contraparte Central e de 

Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários;  

 Outras sociedades comerciais que sejam como tal qualificadas por lei. 

 

 Crime de Branqueamento de Capitais (artigo 82.º da Lei de Prevenção e 

Combate ao BC/FT/PADM). 

  

O crime de Branqueamento de Capitais corresponde: 

a) À conversão, transferência, auxílio ou facilitação de alguma operação de 

conversão ou transferência de vantagens obtidas por si ou por terceiro, com o 

fim de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar que o autor ou participante 

da infracção seja criminalmente perseguido ou submetido a uma acção criminal;  

b) À ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou titularidade de bens ou dos direitos relativos a 

esses bens, tendo conhecimento que esses bens ou direitos são provenientes da 

prática, sob qualquer forma de comparticipação das infracções previstas 
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no n.º 4 do artigo 82.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM; 

c) À aquisição, posse ou utilização de bens ou dos direitos relativos aos bens, tendo 

aquele que os adquire, possui ou utiliza, conhecimento de que no momento da 

sua recepção, esses bens são provenientes da prática sob qualquer forma de 

comparticipação das infracções previstas no n.º 4 do artigo 82.º da Lei de 

Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM. 

Os actos a que correspondem a prática do crime de Branqueamento de Capitais são 

puníveis com pena de prisão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

 

 Fases do Branqueamento de Capitais 

 

O Crime de Branqueamento de Capitais comporta, essencialmente, 3 (três) fases, 

nomeadamente: 

 Colocação (Placement) – Consiste na colocação de fundos ilícitos nos circuitos 

financeiros e não financeiros, através de instituições financeiras ou não financeiras, 

designadamente, sob a forma de depósitos em numerário, transferências 

electrónicas, compra de instrumentos financeiros, entre outros meios, com o 

objectivo de evitar a ligação directa dos fundos com o crime.   

 Circulação/Transformação (Layering) – Consiste em efectuar fusão de fundos 

ilícitos com os fundos/quantias lícitas, mediante movimentações ou transacções 

financeiras, com o objectivo de distanciar, definitivamente, os proventos ilícitos 

da sua origem criminosa. 

 Integração (Integration) – nesta fase, os fundos ilícitos são incorporados nos 

circuitos económicos legais e criam a percepção de legitimidade destes mesmos 

fundos. 
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 Crime de Financiamento do Terrorismo (artigo 26.º da Lei n.º 19/17, de 25 de 

Agosto – Lei sobre a Prevenção e Combate ao Terrorismo). 

O crime de Financiamento ao Terrorismo é definido como o fornecimento ou reunião 

de fundos, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, com a intenção de serem 

utilizados, ou com o conhecimento de que serão utilizados, total ou parcialmente, no 

planeamento, na preparação ou na prática de crime de organização terrorista, 

terrorismo ou terrorismo internacional, previstos na Lei sobre a Prevenção e Combate 

ao Terrorismo, por terrorista ou organização terrorista, sendo punido com pena de 

prisão de 5 (cinco)  a 15 (quinze) anos.   

 

As fases do Crime de Financiamento do Terrorismo também compreendem as 3 (três) 

fases do crime de Branqueamento de Capitais. 

 Crime de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa 

(artigo 83.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM).   

 

O Crime de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa é o 

fornecimento ou reunião de fundos, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, 

com a intenção de serem utilizados, total ou parcialmente, no financiamento da 

proliferação de armas de destruição em massa, sendo punido nos mesmos termos 

previstos para o financiamento do terrorismo, isto é, com pena de prisão de 2 (dois) a 

8 (oito) anos. 

 

Por Proliferação de Armas de Destruição em Massa entende-se a transferência e 

exportação de armas nucleares, químicas, biológicas, materiais relacionados e os seus 

meios de entrega.   

 

As fases do Crime de Proliferação de Armas de Destruição em Massa são as mesmas, 

com as devidas adaptações, apresentadas para o Crime de Branqueamento de Capitais.  
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A principal diferença entre os crimes supracitados cinge-se no facto de, no crime de 

Branqueamento de Capitais, os fundos têm sempre origem ilícita, enquanto que nos 

crimes de FT e de PADM os fundos podem ter origem lícita, (ex. doações monetárias 

para instituições de beneficência que são utilizados para apoiar organizações 

terroristas).  

 

De acordo com o estabelecido nas Recomendações do GAFI/FATF, existe um conjunto 

de crimes cujo produto apresenta maior susceptibilidade de estar associado ao 

BC/FT/PADM, nomeadamente: 

 Participação num grupo criminoso organizado e em acções ilegítimas para 

obtenção de fundos, através de chantagem, intimidação ou outros meios;  

 Terrorismo, incluindo o financiamento do terrorismo;  

 Tráfico de seres humanos, incluindo tráfico de órgãos ou tecidos humanos e 

tráfico ilícito de migrantes;  

 Exploração sexual, incluindo a infantil;  

 Tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;   

 Tráfico de bens, incluindo os roubados e furtados; 

 Corrupção;  

 Fraude;  

 Contrafacção de moeda; 

 Pirataria de produtos;  

 Crimes contra o ambiente, incluindo tráfico de espécies protegidas;  

 Homicídio;  

 Ofensas corporais graves;  

 Rapto;  

 Contrabando;  

 Extorsão;  

 Falsificação;  

 Pirataria;   
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 Utilização abusiva de informação privilegiada e manipulação do mercado;  

 Crimes fiscais.  

Os referidos crimes podem ser encontrados no site do GAFI na seguinte hiperligação: 

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recomendations/pdfs/FAFT%20Recome

ndations%202012.pdf 

 

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recomendations/pdfs/FAFT%20Recomendations%202012.pdf
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recomendations/pdfs/FAFT%20Recomendations%202012.pdf
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II. Legislação e Regulamentação aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro – Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento 

de Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de 

Destruição em Massa (doravante Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM); 

 Lei n.º 38/20, de 11 de Novembro – Aprova o Código Penal Angolano; 

 Lei n.º 19/17, de 25 de Agosto – Lei sobre a Prevenção e o Combate ao 

Terrorismo; 

 Lei n.º 1/12, de 12 de Janeiro - Lei sobre a Designação e Execução de Actos 

Jurídicos Internacionais; 

 Decreto Presidencial n.º 2/18, de 11 de Janeiro – Aprova o Estatuto Orgânico da 

Unidade de Informação Financeira, adiante designada por UIF, e do Comité de 

Supervisão; 

 Decreto Presidencial n.º 214/13, de 13 de Dezembro - Regulamento da Lei da 

Designação e Execução de Actos Jurídicos Internacionais;  

 Regulamento n.º 5/21, de 8 de Novembro – Estabelece as Condições para a 

Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo 

(doravante ‘‘Regulamento n.º 5/21’’); 

 Instrução n.º 9/CMC/12-21, de 20 de Dezembro, sobre o Formulário de 

Identificação de Pessoas Designadas  

 Instrução n.º 10/CMC/12-21, de 20 de Dezembro, sobre o Formulário de 

Declaração de Operações Suspeita; 

 Instrução n.º 011/CMC/12-21, de 20 de Dezembro, sobre o Formulário de 

Comunicações de Transacções em Numerário que envolvam Valores Mobiliários; 

 Instrução n.º 012/CMC/12-21, de 20 de Dezembro, sobre a Declaração de 

Origem e Destino dos Activos dos Clientes;  

 Instrução n.º 13/CMC/12-21, de 20 de Dezembro, sobre o Congelamento de 

Fundos e Recursos Económicos. 
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III. Obrigações das entidades sujeitas em sede de BC/FT/PADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM implementou medidas de Prevenção e 

Combate ao BC/FT/PADM, a serem aplicadas pelas entidades sujeitas, no âmbito do 

estabelecimento da relação de negócio e/ou de uma transacção ocasional. 

  

Nestes termos, a Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e o Capítulo II do 

Regulamento n.º 5/21, estabelecem as seguintes obrigações gerais:  

o Obrigação de Avaliação de Riscos;  

o Obrigação de Identificação e Diligência; 

o Obrigação de Recusa; 

o Obrigação de Conservação; 

o Obrigação de Comunicação;  

o Obrigação de Abstenção; 

o Obrigação de Cooperação e Prestação de Informação; 

o Obrigação de Sigilo; 

o Obrigação de Controlo; 

o Obrigação de Formação.  

 

O incumprimento destas obrigações constitui transgressão, nos termos do artigo 72.º 

da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, punível com as multas e sanções 

acessórias previstas nos artigos 73.º e 74.º da mesma Lei. 

 



COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

Página 13 de 31 

Guia de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM 

 

3.1 Obrigação de Avaliação de Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Risco de BC/FT/PADM 

A análise eficiente do Risco de BC/FT/PADM deverá ter por base as características 

específicas de cada entidade, nomeadamente:  

 Natureza, dimensão e complexidade da actividade desenvolvida; 

 Actividades nacionais e internacionais;  

 Áreas de negócios, bem como produtos, serviços e operações disponibilizadas.  

Nestes termos, os riscos de BC/FT/PADM a que as entidades estão expostas variam, de 

acordo com as características supracitadas.  

Factores de risco ligados ao cliente  

Todos os clientes (existentes ou potenciais) podem ser considerados como susceptíveis 

de estarem relacionados com o BC/FT/PADM, contudo, determinados clientes e 

entidades podem assumir um risco acrescido devido a determinadas características. 

Neste sentido, o artigo 9.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM descreve 

os seguintes factores gerais referentes ao cliente, a ter em conta para a avaliação de 

risco: 

 Natureza do cliente (natureza jurídica, estrutura de propriedade); 

 Histórico do cliente; 

 Natureza, dimensão e complexidade da actividade desenvolvida pelo cliente; 

 Países ou áreas geográficas em que o cliente exerça actividade directamente ou 

através de terceiros, pertencentes ou não ao mesmo grupo; 

 Forma de estabelecimento da relação de negócio; 

 Localização geográfica do cliente; 

 Transacções efectuadas;  

 Canais de distribuição dos produtos e serviços disponibilizados.  

Existem clientes que representam maior nível de risco de BC/FT/PADM, como: 

 Clientes que sejam pessoas politicamente expostas; 
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 Clientes cujas actividades sejam conhecidas por estarem associadas a corrupção; 

 Clientes cuja origem dos fundos seja difícil de determinar;  

 Clientes com estruturas complexas ou pouco transparentes, que impeçam a 

identificação dos beneficiários efectivos.  

A entidade sujeita deve rever, periodicamente, a adequação da análise dos factores de 

risco de BC/FT/PADM.  

É legalmente exigível, no mínimo, a revisão anual de avaliação do risco, conforme o 

estabelecido no n.º 2 do artigo 4.º do regulamento n.º 5/21, e mais frequentemente 

quando: 

 A instituição financeira introduz novos produtos e/ou serviços; 

 Sempre que se recusa ou estabelece novas relações de negócio;  

 Efectuar transacções ocasionais com clientes que apresentem maior nível de risco 

ou foi objecto de fusões ou cisões com outras entidades. 

Entretanto, as entidades sujeitas podem definir que a avaliação seja realizada com uma 

periodicidade de até 24 meses, sempre que a natureza, dimensão e complexidade da 

actividade o justifique e a realidade operativa específica ou a área de negócio ou 

produto em causa apresente uma menor exposição a riscos de BC/FT/PADM, devendo 

a justificação ser reduzida a escrito e conservada nos termos previstos no artigo 16.º 

da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e no artigo 34.º do Regulamento n.º 

5/21)  

Quanto à natureza do produto ou serviço, existem produtos e serviços disponibilizados 

ao cliente, susceptíveis de serem utilizados para BC/FT/PDAM. As Instituições 

Financeiras devem, no âmbito da avaliação de risco, questionar se as características de 

determinado produto ou serviço podem ser utilizados para realizar actividades 

relacionadas com tais crimes.  

Relativamente à localização geográfica, alguns países são potencialmente mais 

susceptíveis ao BC/FT/PADM que outros países, tais como países sem legislação 

apropriada de combate a esses crimes.   
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Assim, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei de Prevenção e Combate ao 

BC/FT/PADM, bem como do artigo 4.º do Regulamento n.º 5/21, as entidades devem 

adoptar medidas apropriadas para identificar, avaliar, compreender e mitigar os riscos 

de BC/FT/PADM a que estão expostas ao nível do cliente individual, da transacção e 

da instituição.  

O programa de prevenção e combate ao BC/FT/PADM assenta numa abordagem 

baseada no risco e, como tal, a Instituição Financeira deve identificar as áreas 

potencialmente vulneráveis a serem utilizadas para o BC/FT/PADM, bem como 

estabelecer políticas e procedimentos de prevenção para detectar ocorrências de 

possíveis riscos. 

A instituição deve identificar e avaliar os clientes/transacções, entidades, produtos, 

serviços, localização geográfica e canais de distribuição de produtos e serviços, bem 

como os meios de comunicação utilizados no contacto com os clientes que 

representam um maior risco de BC/FT/PADM. Cabe a cada instituição financeira definir 

a abordagem mais apropriada, considerando a sua vulnerabilidade aos factores 

enunciados. 

As medidas adoptadas devem ser objecto de revisão e são acompanhadas de toda 

legislação de suporte da qual conste todos os dados referentes à avaliação de risco 

realizada. 

A instituição deve, ainda, adoptar medidas para identificar, avaliar, compreender e 

mitigar os riscos de BC/FT/PADM na utilização de novas tecnologias. 
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3.2  Obrigação de Identificação e Diligência 

  
A obrigação de identificação não requer somente que as Instituições Financeiras que 

identifiquem os seus novos clientes, mas também que definam algumas situações em 

que os clientes existentes devem ser identificados (n.º 5 do artigo 11.º da Lei de 

Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento n.º 5/21).  

Estas situações ocorrem quando a Instituição tenha suspeita de envolvimento em 

BC/FT/PDAM ou dúvidas relativamente à autenticidade ou fiabilidade das informações 

prestadas pelo cliente. 

Assim, nos termos do disposto no artigo 11.º da Lei de Prevenção e Combate ao 

BC/FT/PADM, bem como no artigo 8.º do Regulamento n.º 5/21, as entidades sujeitas 

devem efectuar a devida diligência para: 

 Identificação dos seus clientes e, caso aplicável, do beneficiário efectivo ou 

representante; 

 Obtenção de informação sobre o objecto e natureza da relação de negócio; 

 Obtenção de informação sobre a origem e o destino de fundos; 

 Actualização da informação do cliente; e 

 Monitorização contínua da relação de negócio.  

A identificação do cliente deve ocorrer nas seguintes situações: 

 No estabelecimento de uma relação de negócio;  

 Quando se efectue uma transacção ocasional, igual ou superior a USD 15.000,00 

(quinze mil dólares dos Estados Unidos da América);  

 Quando se efectue qualquer transferência electrónica de valor igual ou superior 

a USD 1.000,00 (Mil dólares dos Estados Unidos da América);  

 Quando se efectue transacções ocasionais de qualquer valor que levantem 

suspeitas de poderem estar relacionadas com o BC/FT/PADM; e 

 Quando existam dúvidas quanto à veracidade ou adequação dos dados de 

identificação anteriormente obtidos. 
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A instituição deve dispor de procedimentos regulares de confirmação da actualidade 

dos elementos identificativos, dos meios comprovativos e dos demais elementos de 

informação relacionados com os clientes, os representantes/titulares de poderes de 

movimentação de contas e os beneficiários efectivos.  

A instituição deve, ainda, definir e adoptar procedimentos de identificação simplificada, 

nos casos de risco reduzido, e procedimentos de identificação reforçada, para os casos 

de risco elevado, sendo que, em qualquer dos casos, deve sempre recolher os 

elementos identificativos suficientes para verificar que estão preenchidas as condições 

previstas na Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, tendo em conta os factores 

enunciados.  

A instituição antes de estabelecer uma relação de negócio ou efectuar uma transacção 

ocasional deve proceder à verificação e filtragem de nomes constantes nas listas 

publicadas pela Organização das Nações Unidas, bem como de outros organismos 

(nacionais e internacionais). 

Após a identificação dos clientes, dos representantes/titulares de poderes de 

movimentação de contas e dos beneficiários efectivos, a instituição deve manter um 

acompanhamento contínuo da relação de negócio, a fim de assegurar que tais 

transacções são consentâneas com o conhecimento que a entidade tem das actividades 

e do perfil de risco do cliente. 

Relativamente às "Pessoas Politicamente Expostas" (PPE), residentes dentro e fora do 

território nacional, a instituição deve tomar as medidas necessárias para determinar a 

origem do património, dos fundos envolvidos nas relações de negócio e nas 

transacções ocasionais. 

No que tange às operações de correspondência, a instituição deve certificar-se de que 

as responsabilidades assumidas por cada instituição no âmbito da respectiva relação 

de correspondência constam sempre de documento escrito. 
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3.3 Obrigação de Recusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Obrigação de Conservação 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos do disposto no artigo 15.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM 

e do n.º 5 do artigo 7.º do Regulamento n.º 5/21, sempre que os requisitos de 

identificação não possam ser cumpridos, as entidades devem:  

 Recusar o início de uma relação; 

 Recusar a realização da transacção; e 

 Extinguir a relação de negócio.  

Sempre que não seja possível proceder ao processo de identificação e diligência 

previstos nos artigos 11.º a 14.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, deve 

analisar-se as circunstâncias que a determinaram e, se houver suspeita de que a 

situação pode estar relacionada com BC/FT/PADM, deve-se efectuar as comunicações 

previstas na Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e, quando aplicável, ponderar 

pôr termo à relação de negócio.   

Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento n.º 5/21, caso o cliente entregue 

os elementos cuja falta determinou a decisão de pôr termo à relação de negócio e não 

se verificando qualquer suspeita, pode a entidade proceder ao restabelecimento 

daquela relação, efectuando todos os procedimentos de identificação e diligência 

legalmente previstos.  

 

 

 

Nos termos do disposto no artigo 16.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, 

as entidades sujeitas devem conservar, por um período de 10 (dez) anos, os seguintes 

documentos:  

 Cópias dos documentos ou outros suportes tecnológicos comprovativos do 

cumprimento da obrigação de Identificação e Diligência, devendo incluir a 

conservação dos registos sobre a classificação dos clientes;  

 Registo das transacções, devendo incluir toda a informação original do 

beneficiário da transacção, para permitir a reconstituição de cada operação, 

de modo a fornecer, se necessário, prova no âmbito de um processo criminal; 
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 Cópia de toda a correspondência comercial trocada com o cliente; 

 Cópia das comunicações efectuadas pelas entidades sujeitas à Unidade de 

Informação Financeira (UIF) e outras autoridades competentes; e 

 Registo dos resultados das análises internas, assim como o registo da 

fundamentação da decisão das entidades sujeitas, no sentido de não 

comunicarem estes resultados à UIF ou às outras autoridades competentes. 

 

Os elementos acima descritos, devem ser conservados em suporte electrónico e/ou 

físico, de modo a permitir o fácil acesso aos mesmos pelas autoridades competentes; 

 

Para melhor cumprimento do acima exposto, as entidades sujeitas podem adoptar um 

único arquivo para conservação de toda a documentação referente à presente 

obrigação, ou em alternativa, adoptar um sistema de gestão documental; 

 

O sistema de gestão documental permite a criação do acervo digital dos documentos, 

trazendo maior segurança de armazenamento, bem como precisão e rapidez na busca 

e consulta de documentos, diminuindo, consideravelmente, o tempo de pesquisa.  

 

Os registos devem ser conservados através dos documentos originais, na forma de 

documentos físicos ou através de qualquer outro processo tecnológico (n.º 2 do artigo 

34.º do Regulamento n.º 5/21).  
 

Terminado o prazo referente à presente obrigação, extingue-se a obrigação de 

conservação dos referidos documentos, podendo a entidade desfazer-se dos mesmos, 

de acordo com a política e procedimentos da entidade, excepto quando exista uma 

investigação em curso que implique a possível solicitação dos mesmos ou transacção 

objecto de investigação.  
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3.5  Obrigação de Comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos do artigo 17.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, as 

entidades sujeitas devem, imediatamente, informar à UIF sempre que:  

 Tenham conhecimento ou suspeita de que foi efectuada, está em curso, ou venha 

a ser efectuada, uma operação ligada ao crime BC/FT/PADM ou a qualquer outro 

crime e sempre que sejam feitas transacções em numerário igual ou superior 

aos seguintes valores:  

a) USD 15.000,00 (quinze mil dólares dos Estados Unidos da América), 

em numerário; 

b) USD 5.000,00 (cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), (i) 

quando sejam realizadas trocas entre notas de denominação baixa por 

notas de denominação alta; (ii) quando se realizem trocas de moedas 

diferentes; (iii) sempre que um cliente compra e/ou liquida cheques de 

viagens, ou métodos semelhantes de pagamento; (iv) quando envolva 

valores mobiliários; ou, ainda, quando compreendam 2 (dois) ou mais 

dos seguintes indicadores (v) montante não contado; (vi) Em moeda 

estrangeira; (vii) Não depositados em conta própria; (viii) Que sejam 

transferidos para conta no exterior;  

c) Sejam efectuadas transferências electrónicas por não detentores de 

conta bancária, cujo valor exceda em moeda nacional USD 5.000,00 

(cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) e sejam transferidos 

para países estrangeiros.  

Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, a 

comunicação deve ser efectuada imediatamente, ou seja, assim que a entidade tiver 

conhecimento.   
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3.5.1 Formas de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunicação de operação suspeita, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º da Lei de 

Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, deve ser efectuada em suporte físico ou digital, 

mediante o preenchimento do formulário da Declaração de Operações Suspeitas (DOS).  

 

Para o reporte das comunicações ao abrigo do n.º 3 do artigo 17.º da referida Lei, a 

entidade deverá preencher o formulário da Declaração de Transacção em Numerário 

(DTN).  

Os formulários relativos às declarações supracitadas (DOS e DTN) podem ser 

encontrados no website da UIF, na seguinte hiperligação: 

https://uif.persistec.com/conteudo.aspx?id=16 

A Comunicação ao abrigo do artigo 17.º da Lei de Prevenção e Combate ao 

BC/FT/PADM, pode ser efectuada em suporte físico ou electrónico, para o seguinte 

endereço da Unidade de Informação Financeira: comunicações@uif.ao.  

A identidade de quem fornece as informações ao abrigo da presente obrigação não 

pode ser revelada, sendo que, nos termos do artigo 81.º da referida Lei, é punido com 

pena de prisão de 3 (três) anos ou com pena de multa, quem, ainda que por 

negligência, revelar ou favorecer a descoberta da identidade de quem forneceu as 

informações ao abrigo da obrigação de comunicação. 

https://uif.persistec.com/conteudo.aspx?id=16
mailto:comunicações@uif.ao
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3.6  Obrigação de Abstenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7 Actuação da UIF após comunicação pela entidade sujeita do cumprimento 

da obrigação de abstenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, 

sempre que uma operação seja suspeita ou susceptível de estar ligada ao crime de 

BC/FT/PADM, as entidades sujeitas devem abster-se de executar quaisquer operações 

relacionadas com o cliente.  

Após a abstenção, as entidades sujeitas devem informar, imediatamente, a UIF, as 

razões que fundamentaram as suas suspeitas e solicitar confirmação da suspensão da 

operação desta entidade.  

Todos os factos que fundamentem a suspeita da operação deverão ser documentados. 

Caso seja submetida à UIF uma DOS e o respectivo formulário, a entidade sujeita deverá 

manter e conservar uma cópia dos referidos documentos.  

 

 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 18.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, a 

UIF deverá pronunciar-se sobre a confirmação da suspensão da operação, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados desde a data da recepção da comunicação.  

A UIF deverá decidir no prazo indicado se a operação apresentada é, ou não, suspeita 

fundada e, em função da decisão, autorizar, ou não, para que a entidade sujeita 

prossiga com a operação. Caso a UIF não se pronuncie, dentro do prazo de 3 (três) 

dias úteis, a entidade sujeita poderá executar a operação relativamente à qual tenha 

exercido o dever de abstenção.   
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3.8  Homologação da decisão de suspensão da operação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Obrigação de Cooperação e Prestação de Informação 

  

Após confirmação da suspensão da operação, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º da 

Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, a UIF requer à Procuradoria-Geral da 

República (PGR), a homologação da decisão, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a 

contar da data que confirme a suspensão da operação. 

Caso a PGR não se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 

solicitação da UIF, ou se pronuncie no sentido de não homologação, a UIF informa, 

imediatamente, a entidade sujeita para que a mesma prossiga com a operação.   

Nos termos do artigo 19.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, as 

entidades sujeitas devem cooperar com a UIF, com as autoridades de supervisão e de 

fiscalização e as autoridades judiciárias, fornecendo informações sobre operações 

realizadas pelos clientes, e apresentando documentos sobre as referidas operações.  

As entidades sujeitas devem, também, cooperar com o Comité Nacional de Designação, 

nos termos previstos na Lei n.º 1/12, de 12 de Janeiro, da Designação e Execução de 

Actos Jurídicos Internacionais e no Decreto Presidencial n.º 214/13, de 13 de Dezembro, 

que Regulamenta a Designação e Execução de Actos Jurídicos Internacionais. 

Para o efeito, devem possuir sistemas e instrumentos que lhes permitam responder, 

pronta e integralmente, aos pedidos de informações sobre operações realizadas nos 

últimos 10 (dez) anos.  
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3.10  Obrigação de Sigilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11  Obrigação de Controlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e 

do artigo 32.º do Regulamento n.º 5/21, as entidades sujeitas, bem como os membros 

dos respectivos órgãos sociais, ou que nela exerçam funções de direcção, 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 sobre qualquer DOS que tenham comunicado às autoridades competentes, 

ou que se encontra em curso uma investigação. 

Não constitui violação da obrigação de sigilo, a informação prestada às autoridades 

competentes, no cumprimento das obrigações previstas na Lei. 

 

 

Nos termos do artigo 22.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, as 

entidades sujeitas devem adoptar programas, para garantir o cumprimento das 

obrigações previstas na referida Lei, devendo os referidos programas incluir as 

seguintes políticas, procedimentos e controlos internos:  

 Sistemas de controlo de conformidade, incluindo a nomeação de um responsável 

ao nível da direcção; 

 Procedimentos de averiguação de riscos que garantam critérios exigentes na 

contratação de empregados; 

 Uma estrutura de controlo interno independente para testar o sistema de 

Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM; 

 A definição de um modelo eficaz de gestão de risco com práticas adequadas à 

identificação, avaliação e mitigação dos riscos de BCFTPADM a que a entidade 

sujeita esteja ou venha a estar exposta. 
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3.11.1 Cumprimento da obrigação de Controlo pelos grupos 

financeiros e afins das de instituições não financeiras   

 

  Os grupos financeiros e grupos afins de instituições não financeiras devem desenvolver 

programas de Combate e Prevenção ao BC/FT/PADM a nível do grupo e o programa 

referido, para além de incluir as medidas acima descritas, deve, nos termos dos n.ºs 2 

e 3 do artigo 22.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM incluir: 

 Políticas e procedimentos de partilha de informação exigidos para o 

cumprimento do dever de identificação e de diligência relativo aos clientes e 

para a gestão do risco de branqueamento de capitais, de financiamento do 

terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa 

 Prestação de informação a nível do grupo, relativas às funções de controlo de 

conformidade, auditoria e/ou de Combate ao BC/FT/PADM; 

 Prestação, quando necessário, de informação sobre clientes, contas e 

operações de sucursais e filiais, para efeitos de Combate ao BC e de luta 

contra o FT e da PADM; 

 Garantia de confidencialidade e de boa utilização da informação partilhada. 

 

 

 

O órgão de gestão da entidade sujeita é responsável pela aplicação das políticas, 

procedimentos e controlos internos em matéria de prevenção e combate ao 

BCFCPADM (n.º 1 do artigo 25.º do Regulamento n.º 5/21). 
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3.12 Obrigação de Formação 

  
Nos termos do artigo 23.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e do artigo 

30.º do Regulamento n.º 5/21, as entidades sujeitas devem ministrar, periodicamente, 

formações aos seus colaboradores e membros dos órgãos de gestão, visando o 

cumprimento das obrigações impostas pela referida Lei. 

Para o cumprimento da presente obrigação, a entidade sujeita pode recorrer a 

programas de formações e sensibilização que permitam aos seus colaboradores 

identificar comportamentos e/ou operações suspeitas.  

Note-se que é recomendável que o programa de formação seja eficaz e adequado à 

função desempenhada por cada colaborador. Assim, é essencial a formação do 

Compliance Officer adequada à função desempenhada por este.  

De acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM, 

as entidades sujeitas devem conservar, durante um período de 5 (cinco) anos, cópia 

dos documentos ou registos relativos à formação prestada aos seus empregados e 

dirigentes.  
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3.13 Implementação de Medidas Restritivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos do artigo 24.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM e do artigo 

29.º do Regulamento n.º 5/21, as entidades sujeitas devem adoptar meios e 

mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas 

adoptadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outras entidades, sobre 

o congelamento de bens e recursos económicos e as proibições de realização de 

transacções relacionadas com o terrorismo, proliferação de armas de destruição em 

massa e o respectivo financiamento contra pessoa ou entidade designada. 

Para o efeito, a entidade sujeita dispõe de mecanismos permanentes, rápidos e seguros, 

que garantam uma execução imediata, plena e eficaz das medidas restritivas e 

permitam, pelo menos:  

a) A detecção de quaisquer pessoas ou entidades identificadas em medidas 

restritivas;  

b) O bloqueio ou a suspensão da realização de operações ou conjunto de 

operações, quando a instituição financeira deva dar cumprimento às obrigações 

de congelamento decorrentes das sanções financeiras a que se refere o artigo 

24.º da Lei de Prevenção e Combate ao BC/FT/PADM; e 

c) Comunicar, imediatamente, a autoridade competente, quaisquer bens 

congelados ou outras acções tomadas de acordo com as medidas restritivas. 
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IV. Glossário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autoridades de supervisão e fiscalização para o Sector Financeiro - entidades 

cujas funções visam garantir o acompanhamento e controlo da actividade das 

entidades sujeitas no domínio da prevenção e combate ao BC/FT/PADM, 

nomeadamente:  

i. Banco Nacional de Angola (BNA), relativo às instituições financeiras bancárias 

e instituições financeiras não bancárias ligadas à intermediação financeira, 

moeda e crédito;  

ii. Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), referente 

às instituições financeiras não bancárias ligadas à actividade seguradora e 

providência social; 

iii. Comissão do Mercado de Capitais (CMC), relativo às instituições financeiras 

não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao investimento. 

2. Autoridades Competentes - autoridades públicas em Angola com 

responsabilidades no sistema de prevenção e combate ao branqueamento de 

capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de 

destruição em massa como:  

a) A Unidade de Informação Financeira;  

b) As autoridades com poderes para investigar, promover a acção penal ou 

julgar os autores dos crimes de branqueamento de capitais, dos crimes 

subjacentes associados, do financiamento do terrorismo e da proliferação de 

armas de destruição em massa, a apreensão, congelamento e perda de bens, 

vantagens ou demais produtos de origem criminosa;  

c)  As autoridades que recebam relatórios sobre o transporte transfronteiriço de 

numerário e de instrumentos ao portador negociáveis; 

d)   As autoridades com responsabilidades de supervisão e fiscalização no âmbito 

da prevenção e combate ao BC/FT/PADM; 
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e)   Conservadores e Notários. 

3. Autoridades judiciárias - tribunais, Procuradoria-Geral da República e os órgãos 

de polícia criminal.   

4. Beneficiário Efectivo: 

a) As pessoas que: 

i. Detêm, em última instância, uma participação no capital de uma 

pessoa colectiva e/ou a pessoa singular em cujo nome a operação 

está sendo realizada; 

ii. Exercem, em última instância, um controlo efectivo sobre uma pessoa 

colectiva ou entidade sem personalidade jurídica, naquelas situações 

onde as participações no capital/controlo são exercidas por meio de 

uma cadeia de participação no capital ou através de um controlo que 

não directo; 

iii. Detêm em última instância, a propriedade ou o controlo directo ou 

indirecto do capital da sociedade ou dos direitos de voto da pessoa 

colectiva, que não seja uma sociedade cotada num mercado 

regulamentado, sujeita a requisitos de informação consentâneos com 

as normas internacionais; 

iv. Têm o direito de exercer ou que exerçam influência significativa ou 

que controlam a sociedade independentemente do nível de 

participação. 

b) No caso de entidades jurídicas que administrem ou distribuam fundos, 

a pessoa ou pessoas singulares que: 

i. Beneficiam do seu património quando os futuros beneficiários já 

tiverem sido determinados; 

ii. Sejam tidos como a categoria de pessoas em cujo interesse principal 

a pessoa colectiva foi constituída ou exerce a sua actividade, quando 

os futuros beneficiários não tiverem sido ainda determinados; 
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iii. Exerçam controlo igual ou superior a 20% do património da pessoa 

colectiva. 

5. Cliente - Pessoa singular ou colectiva ou outra entidade jurídica com a qual a 

entidade sujeita estabelece ou estabeleceu uma relação de negócio ou efectue 

uma transacção ocasional. 

6. Compliance officer – Responsável pela implementação e monitorização do 

programa de prevenção ao BC/FT/PADM, sendo simultaneamente responsável 

pela centralização de informação e comunicação de operações susceptíveis de 

BC/FT/PADM à UIF e outras autoridades competentes. 

7. Diligência reforçada – Conjunto de actividades de natureza adicional ou 

reforçada face às medidas de diligência devido ao risco do cliente assumido pela 

entidade sujeita.  

8. Investigação - refere-se à investigação criminal e financeira;   

9. Órgãos de gestão - órgão plural ou singular da entidade sujeita responsável 

pela prática de actos materiais e jurídicos necessários à execução da vontade 

daquela. 

10. Pessoas colectivas - pessoas jurídicas estabelecidas em Angola. 

11. Pessoas Politicamente Expostas – (PPE) indivíduos nacionais ou estrangeiros 

que desempenham ou desempenharam funções públicas proeminentes em 

Angola ou em qualquer outro país ou jurisdição ou em qualquer organização 

internacional. São igualmente tratados como PPE, os membros da família e as 

pessoas muito próximas a PPE.  
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12. Relação de negócio - relação de natureza comercial ou profissional entre as 

entidades sujeitas e os seus clientes que, no momento em que esta, 

efectivamente, se estabelece, se prevê que venha a ser ou seja duradoura. 

13. Transacção ocasional - qualquer transacção efectuada pelas entidades sujeitas 

fora do âmbito de uma relação de negócio já estabelecida. 

14. Unidade de Informação Financeira (UIF) - unidade central nacional de natureza 

pública, autónoma e independente com competência para receber, analisar e 

difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais, do financiamento 

do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como 

cooperar com as congéneres internacionais e as demais entidades competentes 

para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento 

do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, cuja 

organização e funcionamento é definida em diploma próprio.  

 

 

 

 

 

 

 

O presente Guia será actualizado sempre que se mostrar necessário, pelo que as 

entidades sujeitas deverão verificar a actualidade da versão que dispõem, actualizando-

a sempre que necessário. 

O Guia será disponibilizado, na sua versão actualizada, no website institucional da CMC. 

NOTA: O presente Guia não dispensa a consulta da Legislação aplicável.  

 


