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O Branqueamento de Capitais pode ser definido como a utilização e transformação de produtos do 
crime para dissimular a sua origem ilícita com o objectivo de legitimar os proventos resultantes da 

actividade criminosa.

Branqueamento de Capitais: Definição



Fases do Branqueamento de Capitais 

Colocação

• Introdução de bens, produtos ou capitais que se pretendam branquear no 
sistema económico-financeiro. 

• Essa fase não se limita a colocação de dinheiro no sistema financeiro.

Dissimulação

• Realização de um conjunto de transacções, como transferências ,conversões, 
movimentações para afastar o paper trail.

• Recurso a Empresas de fachada, empresas fictícias, entidades em offshore. 

Integração

• O agente aplica abertamente na economia legítima os recursos branqueados 
através de compra de activos, aquisição de imóveis, jóias ou metais preciosos 
e outros artigos de luxo.

Fases do Branqueamento de Capitais



O Branqueamento de Capitais pode prejudicar a solidez do sector financeiro de um país, 
bem como a estabilidade das instituições financeiras. 

As instituições financeiras estrangeiras podem optar por limitar as suas operações com as
instituições situadas em paraísos de branqueamento de capitais, sujeitar estas operações a
um exame mais detalhado, aumentando os seus custos, ou simplesmente fazer cessar
quaisquer relações de correspondência ou de concessão de crédito.

Consequências: em especial para os países em desenvolvimento



Perda de negócios lucrativos             

Problemas de liquidez causados pela 
retirada de fundos

Cancelamento de acordos de 
correspondência de serviços financeiros

Custos de investigação e  aplicação de 
multas

Apreensão de activos, declarados 
perdidos a favor do Estado

Prejuízos em empréstimos

Diminuição do valor das acções das 
instituições financeiras

Retracção do investimento privado 
estrangeiro

O risco de reputação da instituição 
envolvida



Grupo de Acção Financeira Internacional - GAFI

Criado  com o objectivo de desenvolver políticas e  promover acções de combate ao branqueamento 
de capitais.

O GAFI adoptou um conjunto de 40 (quarenta) recomendações, sobre o Branqueamento de Capitais,
que constituem um sistema abrangente de Combate ao Branqueamento de Capitais, assentes nos
seguintes pressupostos:

Medidas Regulatórias, Cooperação e Enforcement (cumprimento da lei).

Combate e Prevenção



Em Outubro de 2001, fruto dos ataques terroristas de 11 de Setembro, o GAFI adoptou inicialmente 8 
(oito) Recomendações contra o financiamento do terrorismo, posteriormente alargadas para 9 (nove) 
recomendações especiais;

Em 2012 as Recomendações do GAFI foram revistas e actualizadas para abordagem de novas 
ameaças emergentes.

Combate e Prevenção



OICV/IOSCO

Organização 
internacional das 

Comissões de Valores 
Mobiliários. A IOSCO 
aprovou os seguintes 

instrumentos:

Resolução de Outubro de 
1992 sobre o 

Branqueamento de 
Capitais

Guia sobre o 
Branqueamento de 

Capitais para os 
Organismos de 

Investimento Colectivo

OICV/ IOSCO
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Combate ao Branqueamento de Capitais



Regulamentação 
da CMC

Regulamento n.º 4/16, de 
2 de Junho sobre a 

Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de 

Capitais e Financiamento 
ao Terrorismo

Instrução n.º 
001/CMC/08-2014, 

sobre o Formulário de 
Identificação de 

pessoas designadas

Instrução n.º 
002/CMC/08-2014, 

sobre o Formulário de 
Declaração de 

Operações Suspeitas

Instrução n.º 
006/CMC/7-2016, sobre 

o Congelamento de 
Fundos e Outros 

Recursos Económicos

Regulamentação da CMC



Alertas (red flags) no Regulamento n.º 4/16, de 2 de Fevereiro

Clientes e beneficiários efectivos:

Clientes que revelem uma preocupação fora do comum relativamente à confidencialidade das transacções processadas através da 
instituição.

Operações e serviços:

Operações que envolvam transacções em numerário de forma intensiva e sem explicação plausível;

Operações de aquisição de activos de valor significativo e que, num curto prazo e sem razão aparente, procedam à sua venda ou
amortização;

Localização geográfica:

Estados com deficiências estratégicas no domínio da prevenção do branqueamento de capitais ou do financiamento ao terrorismo,
identificados pelo Grupo de Acção Financeira em documento publicado por este organismo;

Estados sujeitos a sanções, embargos ou outras medidas restritivas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.



De lege 
ferenda

Preparação da 
Instrução sobre a 

Declaração da 
origem e destino 

dos fundos

Preparação da 
instrução sobre o 
Questionário de 
Auto-Avaliação



Benefícios de uma jurisdição em compliance

Combate ao crime e à corrupção;

Maior estabilidade para as instituições financeiras;

Incentivo ao desenvolvimento económico.



O Branqueamento de Capitais é uma realidade que evolui com a sociedade;

O sucesso ou insucesso do combate ao branqueamento de capitais está intrinsecamente
ligado à flexibilidade/inflexibilidade das normas preventivas e repressivas
anti-branqueamento de capitais;

A natureza da economia, a eficácia da actuação das autoridades de supervisão e dos
órgãos aplicadores da lei, concorrem para uma conjuntura de êxito ou fracasso no combate
ao branqueamento de capitais e criminalidade subjacente.

Conclusões



Muito Obrigado!!


