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I.

Nota Introdutória

1. No período compreendido entre 3 de dezembro de 2019 e 16 de janeiro de 2020,
estiveram em consulta pública  “Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 3/2019”1
 os seguintes projetos regulamentares do Banco de Portugal em matéria de prevenção
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (“BC/FT”):


Projeto de Instrução relativa a fatores de risco reduzido e elevado de BC/FT e à
adoção de medidas específicas de identificação e diligência, simplificadas ou
reforçadas (doravante, “Projeto de Instrução de SDD e EDD”);



Projeto de Instrução que define os moldes e termos de envio do reporte sobre
a atividade desenvolvida, em território nacional, por entidades financeiras com
sede noutro Estado-Membro da União Europeia, que operem em Portugal ao
abrigo do regime de livre prestação de serviços, para fins de prevenção do BC/FT
(doravante, “Projeto de Instrução do Reporte LPS”);



Projeto de Instrução alteradora da Instrução do Banco de Portugal n.º 5/2019,
de 30 de janeiro, no sentido de permitir a inclusão no Relatório de Prevenção
do BC/FT (“RPB”) de informações respeitantes aos procedimentos específicos
para dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2015/847, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo às informações sobre o
ordenante e o beneficiário que devem acompanhar as transferências de fundos,
para efeitos de prevenção do BC/FT (doravante, “Projeto de Instrução de
alteração do RPB”).

2. No âmbito da Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 3/2019 participaram um total
de dez entidades (doravante “Entidades Consultadas”), nas quais se incluem entidades
financeiras e suas associações representativas, bem como entidades de natureza não
financeira, tendo sido apresentados comentários ou sugestões que no total ultrapassam
a centena.
3. Findo o período de consulta, haverá que proceder à publicação do respetivo relatório e
do texto final dos diplomas regulamentares a que se reporta.

1

Conforme pode ser consultado em https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-deportugalno-32019-projetos-regulamentares-em-materia-de-0.
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4. Todavia, em alternativa à publicação de um único relatório, optou-se por proceder à
publicação faseada de três relatórios autónomos, um por cada diploma regulamentar a
aprovar.
5. Já foram publicados, no dia 6 de março de 2020, o Primeiro Relatório da Consulta Pública
do Banco de Portugal n.º 3/2019, relativo à consulta do Projeto de Instrução de
Alteração do RPB2, bem como o texto final do diploma regulamentar a que se refere – a
Instrução n.º 6/2020 – e posteriormente, a 24 de setembro, o Segundo Relatório da
Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 3/2019, relativo à consulta do Projeto de
Instrução do Reporte LPS3, bem como o texto final do diploma regulamentar a que se
refere – a Instrução n.º 25/2020.
6. Publica-se agora o Terceiro Relatório da Consulta Pública do Banco de Portugal n.º
3/2019, relativo à consulta do Projeto de Instrução de SDD e EDD, bem como o texto
final do diploma regulamentar a que se refere, dando-se assim por concluída a
publicação dos diplomas regulamentares objeto da referida consulta pública.
7. No que concretamente se refere ao Projeto de Instrução de SDD e EDD, foram recebidos
contributos de seis Entidades Consultadas, devidamente identificadas no Ponto II do
presente Relatório, importando ainda referir que nenhuma delas manifestou reservas
quanto à publicação dos contributos apresentados.
8. Os contributos apresentados pelas Entidades Consultadas constam do quadro de análise
incluído no Ponto III do presente Relatório. Cumpre, porém, explicitar que a
apresentação, nesta sede, dos referidos contributos não se limitou a uma mera
transcrição dos comentários individualmente efetuados. Em alguns casos, por facilidade
de exposição, aqueles contributos são apresentados de forma agregada ou resumida.
Em todo o caso, dá-se nota de que, por razões de transparência, juntamente com este
Relatório, se procede à publicação integral dos contributos recebidos (no Anexo I),
naturalmente, apenas na parte relativa ao Projeto de Instrução sob apreciação.
9. Pelas razões expostas no quadro de análise dos contributos recebidos, incluído no Ponto
III do presente Relatório, alguns dos contributos apresentados pelas Entidades
Consultadas justificaram a introdução de alterações de natureza substantiva na
proposta de texto regulamentar, tal como submetido a consulta pública. Para maior
clareza, enunciam-se infra, embora em traços gerais, as principais alterações:
2https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/primeiro_relatorio_cp_3_2019.pdf.
3

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/instrucoes/426303543_10.docx.pdf
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Alínea d) do n.º 5 do artigo 5.º

Passa agora a especificar-se que a decisão de revisão manual dos graus de risco
atribuídos automaticamente deve competir ao responsável pelo cumprimento
normativo ou a outro colaborador da entidade financeira que não esteja diretamente
envolvido no relacionamento comercial com o cliente.



N.os 2 e 4 do artigo 6.º

Alterou-se o n.º 2 do artigo 6.º em ordem a deixar claro que a previsão dos regimes
constantes do Capítulo III do Projeto de Instrução de SDD e EDD não só não afasta a
possibilidade de aplicação das demais medidas simplificadas previstas na Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto (doravante, “Lei n.º 83/2017”) e no Aviso do Banco de Portugal
n.º 2/2018, de 26 de setembro (“Aviso n.º 2/2018”), como não preclude igualmente a
adoção de outras medidas simplificadas que sejam definidas pelas entidades financeiras
ao abrigo do regime previsto na subalínea vi) da alínea b) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso
n.º 2/2018. Foi ainda alterado o n.º 4 do artigo 6.º da versão do Projeto de Instrução de
SDD e EDD submetido a consulta pública (atual n.º 5 do artigo 6.º), para passar a prever
expressamente que a norma se pretende aplicável também aos casos de alargamento
do objeto da relação de negócio motivado pela prestação de novos produtos que não se
enquadrem no escopo das medidas simplificadas previstas nos artigos 7.º e 8.º do
Projeto de Instrução de SDD e EDD.



Alínea b) do n.º 2 e alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º e alínea b) do n.º 1 do artigo
8.º

Para aproveitarem do regime simplificado previsto nos artigos 7.º e 8.º, as entidades
financeiras devem considerar o risco associado ao país onde o prestador de serviço de
pagamento se encontra sedeado ou estabelecido, garantindo que o quadro normativo
e de supervisão aplicável em tal jurisdição é compatível com o nacional. Tal avaliação
tem, portanto, por referente o país da sede ou estabelecimento e não o concreto
prestador de serviços de pagamento, como poderia sugerir a redação inicial daqueles
preceitos submetida a consulta pública. Tendo isto presente, de forma a deixar clara a
intenção subjacente a tal regime, alteram-se as normas da alínea b) do n.º 2 e da alínea
b) do n.º 3 – atuais alínea a) e subalínea i) da alínea b) do n.º 2 –, ambos do artigo 7.º e
a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º.
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N.º 4 do artigo 10.º e artigo 14.º

Tendo-se concluído pela existência de uma sobreposição entre o n.º 4 do artigo 10.º e o
regime vertido artigo 14.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD, ambos aplicáveis no
contexto da prestação de serviços de Private Banking, eliminou-se aquela primeira
norma.



Alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 13.º.

Pela previsão das alíneas b) e c) do artigo 13.º pretende-se garantir que determinado
produto, serviço, operação ou canal de distribuição apenas possa ser disponibilizado ou
utilizado, consoante os casos, relativamente a determinadas jurisdições ou clientes. O
sentido é, pois, o de “limitar” e não de “restringir”, pelo que se alterou a respetiva
redação.



N.º 4 do artigo 15.º

Alterou-se o corpo da norma do n.º 4 do artigo 15.º do Projeto de Instrução de SDD e
EDD, por forma a deixar claro que o elenco aí previsto assume uma natureza meramente
exemplificativa.



Alínea c) do ponto 1 do Anexo I

Acedendo-se na necessidade de concretizar os elementos de conexão com jurisdições
associadas a um risco mais elevado de financiamento de terrorismo, clarificou-se como
indicadores de risco nesta sede a nacionalidade ou a passagem por tais territórios,
aproveitando-se ainda o ensejo para, em linha com a alínea d) do ponto 3 do Anexo II
da Lei n.º 83/2017, englobar igualmente as jurisdições que providenciam outras formas
de apoio a terroristas ou atos terroristas.


Subalínea v) da alínea b) do ponto 2 do Anexo I

Eliminou-se como fator de risco potencialmente mais reduzido os produtos que
permitem a definição de limites em função do valor armazenado ou do número ou
montante dos pagamentos, carregamentos e reembolsos que podem ser efetuados,
porquanto a previsão deste fator poderia suscitar dúvidas quanto à sua articulação com
os requisitos do artigo 8.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD, com prejuízo para a
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certeza e segurança jurídicas, sendo certo que encontra, em certa medida, acolhimento
na alínea e) do n.º 2 do Anexo II da Lei n.º 83/2017.



Alíneas d) e e) do ponto 2 do Anexo I

O Banco de Portugal acedeu na inclusão dos serviços de iniciação do pagamento e de
informação sobre contas no elenco do Anexo I, como serviços associados a um risco
potencialmente mais reduzido de BC/FT, clarificando-se desta forma a possibilidade de
as entidades financeiras, para lá do regime prescrito no artigo 7.º do Projeto de
Instrução de SDD e EDD, adotarem outras medidas simplificadas que se mostrem
adequadas aos riscos (reduzidos) concretamente identificados e se encontrem previstas
na Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 ou sejam definidas pelas próprias entidades ao
abrigo do regime fixado pela subalínea vi) da alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso
n.º 2/2018.



Alínea e) do ponto 2 do Anexo II

Clarificou-se o fator de risco previsto na alínea e) do ponto 2 do Anexo II que, por
demasiado abrangente na versão submetida a consulta pública, poderia suscitar dúvidas
quanto ao seu teor e alcance, prevendo-se agora expressamente que a ausência de
delimitação geográfica na utilização de um dado produto relevará, para este efeito, nos
casos que em tal não seja necessário para a execução das finalidades específicas do
produto, inexistindo, pois, justificação para o efeito.


Alínea j) do ponto 2 do Anexo II

Por forma a clarificar o respetivo escopo, introduz-se na alínea j) do n.º 2 do Anexo II
menção expressa aos produtos de moeda eletrónica ou outros instrumentos pré-pagos
uma vez que, subjacente à previsão desse fator de risco sempre esteve a intenção de
nele incluir especialmente aqueles instrumentos, posto que tal utilidade nem sempre é
pressuposta por tais produtos e tem sido entendida, nas diversas fontes de informação
da especialidade (cfr. o artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018), como uma característica à qual
tem sido associada um potencial risco acrescido de BC/FT.

10. O Projeto de Instrução de SDD e EDD foi submetido a Parecer da Comissão Nacional de
Proteção de Dados, tendo o mesmo motivado a alteração do n.º 1 do artigo 7.º do
Projeto de Instrução de SDD e EDD, com o intuito de melhor delimitar os dados
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suscetíveis de recolha pelas entidades financeiras no âmbito da prestação dos serviços
de iniciação do pagamento e de informação sobre contas a que se refere o artigo.
11. Adicionalmente, entendeu o Banco de Portugal dever introduzir outras alterações ao
Projeto de Instrução de SDD e EDD. Todavia, cumpre salientar que, embora não
revistam um caráter puramente formal, considera-se que tais alterações – identificadas
infra – configuram por norma: i) meras especificações que sempre decorreriam da
aplicação, em termos gerais, de disposições da Lei n.º 83/2017 e do Aviso n.º 2/2018,
assumindo um propósito meramente clarificador; ou ii) alterações que beneficiam as
próprias entidades visadas, uma vez que representam uma simplificação ou
desoneração face ao regime inicialmente submetido a Consulta Pública.



Alínea d) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 3.º, alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º, alínea
d) do n.º 3 do artigo 14.º e alínea j) do n.º 1 e alínea k) do ponto 2 do Anexo II

Procedeu-se à clarificação da definição de “private banking”, identificando-se
expressamente outra forma de prestação de serviços bancários e de outros serviços
financeiros a indivíduos que possuem um elevado património líquido: o recurso a
veículos de gestão de ativos (“asset management vehicles”). Pese embora já se
encontrasse abrangida pela definição geral, entendeu-se que a sua expressa previsão
beneficiaria a definição em termos de clareza e segurança jurídicas. Com o mesmo
intuito clarificador, introduziram-se pequenas alterações na definição, tendentes a
delimitar de forma exata o universo de familiares (“membros próximos da família”) e de
entidades detidas relevantes para este efeito (i.e., entidades controladas por indivíduos
que possuem um elevado património liquido). Paralelamente, acrescentou-se um novo
n.º 3 ao artigo 3.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD, esclarecendo-se que, para o
efeito da aplicação da Instrução – note-se, não apenas no contexto do Private Banking,
mas também de outras normas (cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º do Projeto de
Instrução de SDD e EDD) –, relevam as definições de “membros próximos da família” e
de “pessoas reconhecidas como estreitamente associadas” previstas, respetivamente,
nas alíneas w) e dd) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, sendo aplicáveis,
consoantes os casos, por referência a qualquer cliente, representante ou beneficiário
efetivo, mesmo que relativamente aos mesmos não tenha sido identificada a qualidade
de “pessoa politicamente exposta” ou de “titular de outros cargos políticos ou públicos”.
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Posto isto, por desnecessária, eliminou-se a parte final da alínea d) do n.º 1 do artigo
10.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD. Aproveitou-se, ainda, para clarificar o
disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 14.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD
porquanto se considerou que a redação submetida a consulta pública, quando
confrontada com a definição de private banking supra referida, poderia suscitar dúvidas
quanto ao seu sentido e alcance.



Artigo 6.º

Alterou-se o n.º 1 do artigo 6.º para clarificar, em abono da segurança e certeza jurídicas,
que a adoção pelas entidades financeiras das medidas simplificadas previstas no
Capítulo III do Projeto de Instrução de SDD e EDD não afasta a necessidade de dar
cumprimento às demais obrigações consagradas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º
2/2018 que ao caso caibam. Assim, por exemplo, a norma do n.º 7 do artigo 35.º da Lei
n.º 83/2017 dispensa a necessidade de expressa previsão, nos artigos 7.º e 8.º do
Projeto de Instrução de SDD e EDD, da obrigatoriedade de as entidades financeiras
manterem um acompanhamento das operações e relações de negócio de modo a
permitir a deteção de operações não habituais ou suspeitas, posto que tal obrigação
decorre já expressamente da Lei.
Não obstante, em complemento do que antecede, motivado pelo mesmo ímpeto
clarificador, aditou-se uma nova norma ao artigo 6.º  atual n.º 3 , para reiterar a
necessidade de, para lá do acompanhamento previsto no n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º
83/2017, as entidades financeiras

adotarem de mecanismos que lhes permitam

verificar, numa base contínua, a manutenção do risco comprovadamente reduzido de
BC/FT que legitima a adoção das medidas simplificadas previstas no Projeto de Instrução
SDD e EDD. O disposto nesta norma afigura-se, aliás, como o passo necessário à
aplicação do disposto na norma seguinte (atual n.º 4 do artigo 6.º), de onde a sua
previsão não representa uma maior onerosidade para as entidades financeiras, servindo
o referido propósito clarificador.
Clarificou-se ainda o âmbito do n.º 3 do artigo 6.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD
na versão submetida a consulta pública (atual n.º 4), pela menção expressa também ao
representante e ao beneficiário efetivo do cliente, alinhando-se a previsão desta norma
com o disposto no artigo 27.º do Aviso n.º 2/2018, que sempre seria aplicável.
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Por fim, alterou-se o n.º 4 do artigo 6.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD na versão
submetida a consulta pública (atual n.º 5), eliminando-se a palavra “da totalidade” que,
por redundante, não necessita de ser mencionada, posto que a norma já refere
expressamente a necessidade de adoção dos procedimentos de identificação e
diligência que sejam devidos, nos termos da Lei n.º 83/2017 ou do Aviso n.º 2/2018.



Artigos 7.º e 8.º

Face à versão submetida a consulta pública, os artigos 7.º e 8.º sofreram alterações que
visaram essencialmente, e por um lado, simplificar a redação, com ganhos para a
respetiva interpretação e, por aí, para a certeza e segurança jurídicas; e, por outro lado,
harmonizar as respetivas disposições, sobretudo, com o disposto no artigo 6.º do
Projeto de Instrução de SDD e EDD. Neste sentido, o artigo 7.º passa a prever apenas
dois números, concentrando-se no n.º 2 as especificidades aplicáveis no caso de
prestação de serviços de iniciação do pagamento e de informação sobre contas em
alíneas autónomas, ao passo que o artigo 8.º fica reduzido a um único número.
No caso dos serviços de iniciação do pagamento, em resultado das alterações
introduzidas ao artigo 6.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD, máxime ao n.º 1 e ao
n.º 3 (vide supra), eliminaram-se as normas das alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 7.º, na
versão submetida a consulta pública, de onde os meios comprovativos a recolher e os
mecanismos a adotar, respetivamente, pelas entidades financeiras para o efeito da
aplicação deste regime serão os definidos nos termos da Lei n.º 83/2017, do Aviso n.º
2/2018 e da Instrução de SDD e EDD a aprovar (cfr. artigo 6.º).
Por sua vez, no que concerne aos serviços de informação sobre contas, haverá que
destacar o seguinte:
a) Em linha com as alterações que serão introduzidas às Orientações sobre
fatores de risco e medidas de diligência simplificada e reforçada, sob a
referência JC/GL/2017/37 (doravante, "Orientações")4 (cfr. artigo 4.º do
Projeto de Instrução de SDD e EDD)  que passarão a incluir orientações
aplicáveis à prestação de serviços de iniciação do pagamento e de informação
sobre contas , prevê-se agora expressamente  na atual subalínea ii) da
alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD  a
4

Neste sentido, veja-se a versão revista das Orientações submetida a consulta pública e disponível em
https://eba.europa.eu/eba-consults-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors.
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necessidade de as entidades financeiras conhecerem a qualidade em que o
cliente intervém nas contas que lhe estão associadas, sempre que uma nova
conta seja adicionada ao serviço de informação sobre contas. Tal previsão é
não apenas a decorrência necessária do disposto no artigo 4.º do Projeto de
Instrução de SDD e EDD, como se afigura uma medida sine qua non à
verificação pressuposta pelo n.º 3 do artigo 6.º do Projeto de Instrução de SDD
e EDD, na versão atual, da manutenção (ou não) de um quadro de risco
reduzido de BC/FT legitimador da adoção das medidas simplificadas previstas
neste artigo 7.º;
b) Na decorrência das alterações introduzidas ao artigo 6.º do Projeto de
Instrução de SDD e EDD, máxime ao n.º 1 e ao n.º 3 (vide supra), eliminou-se a
alínea c) do n.º 2 do artigo 7.º, posto que os mecanismos a adotar pelas
entidades financeiras para o efeito da aplicação deste regime serão os
definidos nos termos da Lei n.º 83/2017, do Aviso n.º 2/2018 e da Instrução de
SDD e EDD a aprovar (cfr. artigo 6.º).
Ademais, a previsão do (novo) artigo 17.º no Projeto de Instrução (vide infra),
determinou a eliminação do (mais exigente) n.º 4 do artigo 7.º do Projeto de Instrução
de SDD e EDD, na versão submetida a consulta pública, uma vez que estes documentos
já estão sujeitos a parecer do responsável pelo cumprimento normativo, nos termos da
alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 83/2017.
Por fim, as alterações ao artigo 7.º acima referidas aproveitam igualmente, na parte
aplicável, ao regime previsto no artigo 8.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD.
Adicionalmente, o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD
justificou, ainda, a eliminação, por redundância com o disposto naquela norma, do n.º
2 do artigo 8.º do Projeto de Instrução de SDD e EDD, na versão submetida a Consulta
Pública.



Artigo 10.º

Em consonância com o disposto no corpo do n.º 1 do artigo 10.º do Projeto de Instrução
do SDD e EDD, que refere expressamente a recolha de informação pela entidade
financeira sobre os clientes, representantes e beneficiários efetivos, procedeu-se a uma
simplificação das diversas alíneas elencadas naquela norma, em ordem a eliminar
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referências que, por redundantes, seriam suscetíveis de prejudicar a interpretação do
sentido e alcance das normas.
Ademais, por identidade de razão com o disposto no n.º 1, alterou-se o n.º 3 e o n.º 4
do mesmo artigo, eliminando-se a referência a “clientes” no primeiro e passando a
referir-se expressamente na segunda norma que as situações de risco relevantes para o
efeito da aplicação do artigo 10.º do Projeto de Instrução do SDD e EDD são aferidas por
referência aos clientes, representantes e beneficiários efetivos. Consequentemente,
procedeu-se a uma simplificação das diversas alíneas elencadas naquela norma, em
ordem a eliminar referências que, por redundantes, seriam suscetíveis de prejudicar a
interpretação do sentido e alcance das normas.
Introduziram-se, ainda, alterações ao n.º 2 do artigo 10.º do Projeto de Instrução de SDD
e EDD, passando a prever-se – em consonância com uma abordagem baseada no risco
– que o tipo e número de fontes de informação idóneas e credíveis adotadas ao abrigo
da alínea b) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017 deve ser definido pelas entidades
financeiras em função das garantias de autenticidade que tais fontes ofereçam e dos
riscos acrescidos concretamente identificados.


Alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º

Por uma questão de simplificação e coerência com a inserção deste artigo no elenco das
medidas reforçadas, eliminou-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º a menção ao “risco
baixo”, considerando-se suficientemente claro que a redação do preceito somente refira
a limitação da utilização a determinadas tipologias de clientes.


N.º 3 do artigo 15.º

Reformularam-se algumas das alíneas do n.º 3 do artigo 15.º do Projeto de Instrução de
SDD e EDD, de forma a deixar mais claro o pretendido em cada norma, pelo aditamento
de um maior número de exemplos do tipo de elementos a considerar.



Artigo 17.º

Acrescentou-se um novo artigo no qual se prevê, no seu n.º 1, que as avaliações,
procedimentos, mecanismos e demais medidas adotadas pelas entidades financeiras ao
abrigo da presente Instrução devem ser reduzidos a escrito e integrados nos
documentos elaborados em observância do n.º 4 do artigo 12.º e da alínea c) do n.º 3
12

do artigo 14.º, ambos da Lei n.º 83/2017, em termos que demonstrem detalhadamente
a respetiva adequação.
Por sua vez, o n.º 2 deste novo artigo prevê o dever de conservação de todos os
documentos, registos e análises recolhidos ou elaborados no âmbito do cumprimento
do Projeto de Instrução de SDD e EDD, cuja aplicabilidade sempre resultaria do disposto
no artigo 51.º da Lei n.º 83/2017 e 40.º do Aviso n.º 2/2018.



Alíneas b), k), l) e m) do ponto 1 e ponto 4 do Anexo II

Tendo sido identificada sobreposição com alguns indicadores de suspeição elencados na
Carta Circular difundida pelo Banco de Portugal ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo
120.º da Lei n.º 83/2017 e do n.º 2 do artigo 41.º e da alínea e) do n.º 5 do artigo 72.º,
ambos do Aviso n.º 2/2018, optou-se por reformular a previsão da alínea k) do ponto 1
do Anexo II, conferindo-lhe um pendor mais direcionado para a violação de disposições
relevantes do quadro normativo de BC/FT não apenas de foro criminal, e eliminar o
disposto nas alíneas l) e m) da mesma disposição.
Por último, foram introduzidas ligeiras alterações em fatores de risco com relevância
geográfica, de forma a assegurar a consistência interna entre os mesmos e a inexistência
de sobreposições com a lei habilitante.

12. Refira-se, por fim, terem sido introduzidas outras alterações ao Projeto de Instrução
de SDD e EDD, de teor meramente formal, destinadas a corrigir pequenos lapsos ou
gralhas pontualmente identificados.
13. Em anexo a este Relatório (Anexo II), apresenta-se o texto final da Instrução relativa a
fatores de risco reduzido e elevado de BC/FT e à adoção de medidas específicas de
identificação e diligência, simplificadas ou reforçadas, a publicar no Boletim Oficial do
Banco de Portugal.

13

II.

Lista de entidades que contribuíram para o processo de consulta

Entidades Consultadas
Associação Portuguesa de Bancos (“APB”)
ABC Legal – Sociedade de Advogados, RL (“ABC Legal – Sociedade de Advogados”)
Banco Primus, S.A. (“Banco Primus”)
Ernst & Young, S.A. (“Ernst & Young”)
Montepio Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“Montepio Crédito”)
Mónica Garcia Lemos
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III.
Preceitos do
Projeto
submetido a
consulta

Comentários
gerais

Análise dos contributos remetidos pelas Entidades Consultadas

Autores dos
contributos

APB
Ernest &
Young

Sumário das respostas recebidas

Comentários do Banco de Portugal

Alterações ao projeto5

“Consideramos que, no plano da
coerência sistemática, seria útil a
congregação, num único diploma, e, em
concreto, no âmbito do Projeto de
Instrução, de listas não exaustivas dos
fatores e tipos indicativos de risco
potencialmente mais baixo e elevados,
incorporados na Lei n.º 83/2017, de 18
de agosto e no Aviso 02/2018,
obviando-se, assim, a consultas a
diplomas diversos para a obtenção de
uma visão global da matéria”.

A previsão de indicadores de risco em
diplomas distintos apresenta-se como
uma realidade incontornável face, por
um lado, à necessidade de dar
cumprimento às obrigações de
transposição da Diretiva (UE) 2015/849
do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 20 de maio de 2015, relativa à
prevenção da utilização do sistema
financeiro
para
efeitos
de
branqueamento de capitais ou de
financiamento
do
terrorismo
(doravante, “Diretiva (UE) 2015/849”)
através de instrumento legal e, por
outro lado, ao objetivo essencial de
adequar, na extensão legalmente
permitida, o regime nacional de

[Sem alterações]

“Sugerimos que os fatores de risco
fossem todos compilados no aviso n.º
2/2018 (à semelhança do que existia no
aviso n.º 5/2013) evitando a dispersão
legislativa, uma vez que, existem
5

Que tenham sido diretamente motivadas pelos contributos recebidos das Entidades Consultadas.
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fatores de risco identificados no aviso prevenção do BC/FT às diversas
n.º
2/2018,
que
são
agora realidades setoriais a que se aplica.
complementados pela instrução”.
Neste sentido, e em primeiro lugar,
refira-se que as listas não exaustivas
dos fatores e tipos indicativos de risco
potencialmente mais baixo e mais
elevado constantes dos Anexos II e III,
respetivamente, da Lei n.º 83/2017, de
18 de agosto (doravante, “Lei n.º
83/2017”) transpõem para a ordem
jurídica nacional os Anexos II e III da
Diretiva (UE) 2015/849.
Não obstante, justificado pelo aludido
propósito de moldar o quadro legal à luz
das especificidades dos setores a que se
dirige, a Lei n.º 83/2017 em particular
na alínea b) do n.º 3 do artigo 35.º e na
alínea b) do n.º 5 do artigo 36.º, habilita
as autoridades setoriais a identificarem
outras
situações
de
risco
potencialmente mais reduzido ou mais
elevado para lá das legalmente
consagradas.
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Não obstante, nesta matéria e em
termos gerais, no Aviso do Banco de
Portugal n.º 2/2018, de 26 de setembro
(doravante, “Aviso n.º 2/2018”) a opção
seguida foi a de prever um conjunto de
aspetos a serem considerados pelas
entidades financeiras na avaliação, com
base nos fatores e tipos indicativos de
risco legalmente previstos, de situações
de risco (comprovadamente) reduzido.
Nessa medida, e sem prejuízo da
previsão de regimes específicos, como o
do artigo 29.º (operações de crédito),
não resultam daquele diploma
regulamentar fatores ou tipologias de
risco adicionais face à Lei n.º 83/2017.
Conforme exposto na Nota Justificativa
que acompanhou a Consulta Pública do
Banco de Portugal n.º 3/2019, pelo
presente projeto de Instrução, visa-se,
desde logo, auxiliar as entidades
financeiras na identificação de
situações de risco mais reduzido ou
mais elevado, pela previsão de (outros)
fatores ou tipos indicativos de risco
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potencialmente mais reduzido e mais
elevado, entretanto identificados pelo
Supervisor, na sequência, por exemplo,
da difusão de fontes de informação de
relevo ou das interações com o setor,
consoante os casos. Constitui, por isso,
um instrumento essencial na prevenção
do BC/FT no que especificamente se
refere ao setor financeiro, sendo certo
que a sua natureza regulamentar e
objeto específico permitem, para lá da
aludida adequação do quadro legal,
acompanhar a pari passu futuras
evoluções que se registem neste
domínio, ao permitir a sua atualização
de forma relativamente expedita.

Artigo 1.º

Alíneas a) e b) do artigo 1.º
“Nas alíneas a) e b), seria de aditar que
as listas, que se visa complementar, são
ABC Legal - “não exaustivas” relativamente aos
Sociedade de fatores e tipos indicativos de risco
Advogados potencialmente mais reduzido ou
elevado, constantes, respetivamente
dos anexos II e III à Lei n.º 83/2017, de

Alíneas a) e b) do artigo 1.º
O Banco de Portugal acede na alteração
das alíneas a) e b) do artigo 1.º nos
termos sugeridos pela Entidade
Consultada, os quais estão em linha
com as designações dos Anexos II e III
da Lei n.º 83/2017.

Artigo 1.º
Objeto
A presente instrução complementa:
a) A lista não exaustiva dos fatores e tipos
de risco potencialmente mais reduzido
constantes do Anexo II da Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto (doravante,
“Lei n.º 83/2017”), e define o concreto
conteúdo de medidas simplificadas de
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18 de agosto, conforme as designações
que aí constam.
Nestes termos, sugere-se a seguinte
redação:
“A presente Instrução complementa:
a) A lista não exaustiva dos fatores e
tipos
indicativos
de
risco
potencialmente
mais
reduzido
constantes do Anexo II da Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto (doravante,
“Lei n.º 83/2017”) e define o concreto
conteúdo de medidas simplificadas de
identificação e diligência, além das
previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
do Banco de Portugal n.º 2/2018, de 26
de setembro (doravante, “Aviso n.º
2/2018”), dando cumprimento ao
disposto no n.º 3 e na subalínea v) da
alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º e nas
alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 72.º,
ambos do Aviso n.º 2/2018;
b) A lista não exaustiva dos fatores e
tipos
indicativos
de
risco
potencialmente
mais
elevado
constantes do Anexo III da Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto e define o

identificação e diligência, além das
previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
do Banco de Portugal n.º 2/2018, de 26
de setembro (doravante, “Aviso n.º
2/2018”), dando cumprimento ao
disposto no n.º 3 e na subalínea v) da
alínea b) a) do n.º 4 do artigo 28.º e nas
alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 72.º,
ambos do Aviso n.º 2/2018.
b) A lista não exaustiva dos fatores e tipos
de risco potencialmente mais elevado
constantes do Anexo III da Lei n.º
83/2017 e define o concreto conteúdo
de medidas reforçadas de identificação
e diligência, além das previstas na Lei
n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018,
dando cumprimento ao disposto no
artigo 30.º e na alínea c) do n.º 5 do
artigo 72.º, ambos do Aviso n.º 2/2018.
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concreto conteúdo de medidas
reforçadas de identificação e diligência,
além das previstas na Lei n.º 83/2017 e
no Aviso n.º 2/2018, dando
cumprimento ao disposto no artigo 30.º
e na alínea c) do n.º 5 do artigo 72.º,
ambos do Aviso n.º 2/2018.”

Artigo 2.º

Comentário geral
“Embora o âmbito de aplicação do
projeto de instrução em consulta
pública, tal como definido no seu artigo
2.º, pretenda abranger todas as
entidades financeiras, constantes do
artigo 3.º da Lei n.º 83/2017, a bem ver,
se for considerado, em especial, o
ABC Legal –
disposto nos artigos 7.º, 8.º, 11.º, 12.º
Sociedade de
13.º e 15.º do projeto, torna-se possível
Advogados
notar que um considerável segmento
das entidades financeiras acaba por não
ser alcançado, restando-lhes somente a
adoção
de
outras
medidas
simplificadas, conforme previsto no n.º
2 do artigo 6.º do projeto.
Sendo inteiramente apreensível e
justificado o especial enfoque sobre

Comentário geral
Como decorre do n.º 1 do artigo 6.º, ao
abrigo da habilitação conferida pelo n.º
6 do artigo 35.º da Lei n.º 83/2017e pela
alínea v) da alínea a) do n.º 4 do artigo
28.º do Aviso n.º 2/2018, o Banco de
Portugal define no Capítulo III do
presente Projeto de Instrução o
concreto conteúdo das medidas
simplificadas que, preenchidos os
pressupostos fixados, poderão ser
aproveitadas
pelas
entidades
financeiras no âmbito da prestação os
serviços de iniciação do pagamento ou
de informação sobre contas (artigo 7.º)
e de utilização de moeda eletrónica
(artigo 8.º).

[Sem alterações]
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determinadas áreas da atividade
financeira, cremos que a instrução em
projeto poderia ser mais ambiciosa,
dirigindo-se a um leque mais vasto de
entidades financeiras, em especial, as
vocacionadas
para
o
crédito
especializado, para as quais a
definição/tipificação a priori de
medidas simplificadas e reforçadas,
bem como a consagração de fatores de
risco potencialmente reduzido e
elevado, para o seu específico sector,
poderia significar um acréscimo de
segurança e uma garantia de
conformidade com o quadro legal e
regulamentar aplicáveis.”

A opção de definir medidas de diligência
simplificada para os produtos ou
serviços referidos no presente Projeto
de Instrução prende-se com o
reconhecimento de que estes estão,
tipicamente, associados a um menor
risco de BC/FT, pelas características
intrínsecas do próprio serviço (como no
caso dos serviços de iniciação de
pagamento e de informação sobre
contas, em que os prestadores de
serviços de pagamento não entram, em
momento algum, na posse dos fundos
do cliente e, para os produtos de moeda
eletrónica, a imposição de limites de
carregamento, utilização e reembolso),
a par da verificação de determinados
mitigadores que concorrem para a
existência de uma situação de risco
reduzido.
Conforme dispõe o n.º 2 do artigo 6.º do
Projeto de Instrução, a previsão destes
regimes não belisca, porém, a
admissibilidade de as entidades
financeiras adotarem outras medidas
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simplificadas
que
se
mostrem
adequadas aos riscos (reduzidos)
concretamente identificados e se
encontrem previstas na Lei n.º 83/2017,
no Aviso n.º 2/2018, ou sejam definidas
pelas próprias entidades ao abrigo do
regime fixado pela subalínea vi) da
alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso
n.º 2/2018 (cfr. o n.º 2 do artigo 6.º do
Projeto de Instrução).
Ademais, nos termos do seu artigo 5.º,
o Projeto de Instrução exemplifica ainda
outros fatores ou tipos indicativos de
risco potencialmente mais reduzido e
elevado para além dos previstos na Lei
n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018.
Desta forma, o Projeto de Instrução
contribui também para auxiliar as
entidades financeiras na identificação
de outras situações de risco
potencialmente reduzido ou elevado
eventualmente elegíveis para a
aplicação de medidas simplificadas ou
reforçadas (cfr. o n.º 4 do artigo 5.º do
Projeto de Instrução). Fatores e tipos
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indicativos que, conforme se poderá
constatar, são aplicáveis no contexto de
diferentes atividades, por aí relevando
para
as
diferentes
entidades
financeiras.
Aqui chegados, e tendo presente o
comentário a que cabe dar resposta,
haverá que chamar à colação o regime
simplificado previsto no artigo 29.º do
Aviso
n.º
2/2018o
qual
é
especificamente aplicável no contexto
das operações de crédito, bem como à
previsão,
ainda
que
a
título
exemplificativo, de fatores e tipos
indicativos de risco abstratamente
aplicáveis àquela atividade (veja-se, por
exemplo, subalínea ix) da alínea b) do
n.º 2 do Anexo I ou a alínea f) do n.º 2
do Anexo II, ambos do Projeto de
Instrução), de onde não poderá colher a
opinião manifestada pela Entidade
Consultada de ausência de disposições
legais e regulamentares especialmente
direcionadas ao setor do crédito.
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Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º
“Relativamente à definição de “contas
jumbo” – artigo 3.º, n.º 1, alínea a) -,
consideramos que o conceito proposto,
pela sua amplitude, parece poder
(literalmente) englobar toda e qualquer
conta Nostro e Vostro, pelo que seria
útil dispor de clarificação adicional
suficientemente
delimitadora
do
âmbito pretendido.“

Artigo 3º

APB

Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º
A definição de “conta jumbo” objeto da
disposição
em
apreço
releva
especialmente para os efeitos de
aplicação do artigo 11.º do Projeto de
Instrução e visa abranger as contas que
sejam tituladas pela própria entidade
financeira com o propósito de agregar e
gerir fundos por conta de múltiplos
terceiros (clientes ou contrapartes) e
com diferentes origens.
Não se confundem, por isso, com as
contas Nostro e Vostro a que refere a
Entidade Consulta, que relevam no
âmbito
das
relações
de
correspondência, desde logo, porque
não são contas tituladas pela própria
entidade financeira onde se encontram
abertas. Tratando-se de contas Nostro e
Vostro, estão em causa contas tituladas
pelas
entidades
financeiras
respondentes junto das entidades
financeiras correspondentes.

[Sem alterações]
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APB

APB

Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º
"Igualmente no que concerne à
definição de “conta jumbo"", seria útil
uma maior concretização do que se
deverá entender por utilização “… por
conta
dos
seus
clientes
ou
contrapartes”, tendo em vista mitigar o
risco de eventuais abordagens
inconsistentes ou dúvidas no âmbito da
sua aplicação por parte do diversos
players do mercado."

Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º
A utilização subjacente ao conceito de
contas jumbo prende-se com a gestão
interna de fluxos financeiros, para
realização
de
operações
de
processamento e settlement, por
exemplo, no âmbito das transferências
de fundos ou da gestão de ativos ou
património dos seus clientes (private
banking) que as entidades financeiras
realizem.

Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º
“Relativamente à definição de
«Jurisdições associadas a um risco mais
elevado de BC/FT», constante da alínea
b) do n.º 1 do artigo 3.º do Projeto
regulamentar,
seria
importante
explicitar quais as listagens oficiais com
os respetivos links a que se refere, além
das já definidas em “países terceiros de
risco elevado”.”

Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º
O preceito constante da alínea b) do n.º
1 do artigo 3.º visa incluir, em acréscimo
aos “países terceiros de risco elevado”
(na aceção da alínea bb) do n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 83/2017), outras
jurisdições que, com base na avaliação
efetuada pela própria entidade
financeira, apresentem um risco mais
elevado de BC/FT.

[Sem alterações]

[Sem alterações]

Para
esta
aferição
relevam,
nomeadamente, os fatores de risco
potencialmente
mais
elevado
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identificados na Lei n.º 83/2017, no
Aviso n.º 2/2018 e na Instrução cujo
projeto se aprecia, bem como nas
fontes de informação identificadas no
artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018 incluindo,
nas Orientações sobre fatores de risco e
medidas de diligência simplificada e
reforçada,
sob
a
referência
JC/GL/2017/37
(doravante,
"Orientações") – vide, entre outras, as
Orientações 22 e seguintes (cfr. artigo
5.º do Projeto de Instrução).

APB

Alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º
"No que refere ao conceito de “pooled
account” – artigo 3.º, n.º 1, alínea c) -,
seria importante a concretização de
tipologias de contas desta natureza,
para maior certeza aplicativa do regime
pelas entidades obrigadas.

Alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º
O Banco de Portugal confirma que, à luz
da definição de pooled account
constante do Projeto de Instrução, a
mesma englobará, entre outras, as
“contas
cliente”
tituladas
por
advogados nos termos do artigo 102.º
do Estatuto da Ordem dos Advogados e
A título exemplificativo, importaria as contas tituladas por sociedades
clarificar se uma “conta-cliente”, da gestoras, utilizadas no âmbito da gestão
qual seja titular um advogado (cfr. dos ativos dos seus clientes.
artigo 102.º do Estatuto da Ordem dos
Advogados), ou uma conta de que seja

[Sem alterações]
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titular uma sociedade gestora utilizada
no âmbito da gestão dos ativos dos seus
clientes (em particular, no quadro da
gestão discricionária de carteiras),
poder-se-ão reconduzir à definição de
“pooled account”.

Mas mesmo nestes casos, não obstante
os respetivos titulares serem “entidades
obrigadas” nos termos da Lei n.º
83/2017, não pode o Banco de Portugal
concordar com o entendimento da
Entidade Consultada de que a obrigação
constante do nº 1 do artigo 12.º do
Notamos que, em caso afirmativo, Projeto de Instrução configure um
estaremos, em ambos os casos supra encargo redundante ou excessivo para
enunciados, perante situações em que as entidades financeiras.
os titulares das contas são “entidades
obrigadas” nos termos da Lei n.º De facto, ainda que não exerçam
83/2017, de 18 de agosto. Nesses controlo sobre a conta, é dos clientes
termos, e caso o conceito de “pooled (do cliente da entidade financeira) a
account” incluísse também tais titularidade dos fundos que a integram.
situações, estar-se-ia, então, a impor à Nesse sentido estes são efetivamente
entidade (obrigada) financeira um comparáveis a beneficiários efetivos,
encargo redundante que, na prática, justificando a aplicação, quanto a eles,
passaria a ter de “tratar como de procedimentos de identificação e
beneficiários efetivos os clientes do diligência.
cliente titular de uma “pooled account”,
sendo-lhe
exigível,
nesse Note-se, porém, que também nestes
enquadramento, aplicar medidas de casos, em situações de risco
identificação
e
verificação
da comprovadamente reduzido, poderão
identidade, de acordo com o risco as entidades financeiras aplicar medidas
concretamente
identificado,
em simplificadas, nos termos da Lei n.º
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conformidade com o nº 1 do artigo 12.º 83/2017, do Aviso n.º 2/2018 e da
do Projeto sob consulta pública.
Instrução cujo projeto se aprecia.
Atentas as considerações supra
efetuadas, entende-se que o efeito
jurídico e prático supra assinalado
deveria ser evitado, tanto mais que, na
globalidade do regime, as situações
supra identificadas sempre seriam
subsumíveis ao âmbito de aplicação de
medidas de identificação a “Outras
situações de risco potencialmente mais
reduzido”, mais concretamente, as
previstas na alínea c) do n.º 2 do Anexo
I do Projeto sob consulta. "

Nesse sentido, e conforme sinalizado
pela Entidade Consultada, a alínea c) do
n.º 2 do Anexo I do Projeto de Instrução
inclui, entre os fatores de risco
potencialmente mais reduzido, as
pooled accounts que sejam tituladas por
clientes que cumpram os requisitos
previstos na alínea c) do n.º 1 do Anexo
II da Lei n.º 83/2017, apurados nos
termos do disposto do Anexo II do Aviso
n.º 2/2018 e que demonstrem estar em
condições de disponibilizar, de
imediato, informações e documentos
relativos aos seus próprios clientes, em
cumprimento
de
medidas
de
identificação e diligência compatíveis
com as previstas na Lei n.º 83/2017 e no
Aviso n.º 2/2018.
Pelo exposto, em particular a
circunstância de os respetivos titulares
serem
entidades
obrigadas
ao
cumprimento de deveres preventivos
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do BC/FT, será de admitir que as contas
identificadas pela Entidade Consulta
poderão, em abstrato, configurar
situações de risco potencialmente
reduzido nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Projeto de Instrução.
Em todo o caso, saliente-se que a
circunstância
de
lhe
serem
potencialmente aplicáveis medidas
simplificadas, não determina a exclusão
daquelas contas do conceito de pooled
accounts, mas apenas a aplicação
procedimentos de identificação e
diligência adequados ao seu risco
específico.
Refira-se, por fim, que este regime está
em linha com o disposto nas
Orientações – vide Orientação 109.

APB

Alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º
"Relativamente ao conceito “elevado
património líquido”, solicitamos que
seja facultada clarificação adicional

Alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º
O Projeto de Instrução não incluiu no
leque de definições constante do artigo
3.º a explicitação do conceito de

[Sem alterações]
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relativamente ao critério relevante para
efeitos de determinação do património
líquido de uma pessoa singular,
esclarecendo, entre outros elementos
relevantes
para
a
delimitação
normativa do conceito em apreço, se
deverá ser considerada apenas a
liquidez imediata ou se deverá ser
igualmente considerado o valor dos
bens (móveis e imóveis) descontado
dos compromissos financeiros da
pessoa singular (i. e., nível de
endividamento e ónus que incidam
sobre o património).
Igualmente, notamos a necessidade de
ser clarificado a partir de que valor
deverá
ser
considerado
que
determinado Cliente detém um
“elevado”
património
líquido,
revelando-se necessário definir um
limiar objetivo – ou critérios
orientadores objetivos para a sua
definição ou determinação objetiva –,
tendo em vista assegurar necessária
consistência e harmonização de

“individuo que possui um elevado
património líquido” (high net worth
individual) (“HNWI”).
Assim é, em primeiro lugar, porque se
considera que o sentido semântico do
texto utilizado é de per si auto
explicativo. Por outro lado, as normas
do Projeto de Instrução nas quais esta
expressão é utilizada, ao invés de
compelirem à existência de uma
definição, permitem que o seu sentido
seja apreendido através da simples
interpretação com recurso às regras
próprias da hermenêutica jurídica. No
mais, e conforme assumido em nota
capeadora que acompanha a consulta
pública dos projetos normativos em
apreço, o presente Projeto de Instrução
foi
largamente
inspirado
nas
Orientações, sendo certo que este
documento das Autoridades Europeias
de Supervisão (doravante, “ESAs”) vem
reforçar a clarificação da expressão,
porquanto permite o conhecimento do
contexto
em
que
é
usada,
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práticas e critérios entre entidades
obrigadas,
evitando
tratamento
diferenciados em função da entidade
obrigada com o qual o Cliente se
relacione, com as inevitáveis distorções
daí decorrentes.
Considerando as questões supra
enunciadas, solicitamos que seja
expressamente consagrado o conceito
de “património líquido”, bem como
expressamente quantificado o conceito
normativo
“elevado”
ou,
na
impossibilidade de consagração de um
critério regulamentar expresso no
corpo de própria Instrução, que seja
facultada orientação suficientemente
densificadora dos conceitos em apreço,
permitindo a aplicação consistente das
mesmas pelas entidades obrigadas. "

inclusivamente através do recurso à
técnica exemplificativa no quadro de
soluções hipotéticas.
Diferentemente, tendo em conta,
designadamente, que clientes de
património líquido elevado, por norma,
procuram serviços de private banking, e
o entendimento desta expressão
poderia ser conspícuo considerando as
diferentes realidades operativas das
entidades financeiras destinatárias
desta Instrução, optou-se por introduzir
uma definição do que se deverá
entender por private banking para os
efeitos da identificação de serviços
relevantes em matéria de prevenção do
BC/FT.
No Projeto de Instrução, os serviços de
private banking estão definidos como a
“prestação de serviços bancários e de
outros serviços financeiros a indivíduos
que possuem um elevado património
líquido e às respetivas famílias e
empresas, incluindo quaisquer veículos
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que tais indivíduos utilizem para a
detenção de ativos (“asset holding
vehicles”)”. Neste ponto, dá-se nota de
que, pelas razões expostas no ponto 11
da Parte I do presente Relatório de
Consulta, procedeu-se à clarificação da
definição de “private banking”,
identificando-se outra forma de
prestação de serviços bancários e de
outros serviços financeiros a indivíduos
que possuem um elevado património
líquido, apesar de já se encontrar
abrangida pela definição geral [i.e.,
passa agora a referir-se expressamente
os veículos de gestão de ativos (“asset
management vehicles”)].
Considera o Banco de Portugal que
através de uma lógica funcional de
identificação do segmento alvo da
prestação
destes
serviços
é
perfeitamente possível delimitar o
conjunto de clientes de elevado
património líquido da entidade.
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Nessa medida, as disposições do Projeto
de Instrução aplicáveis a HNWI serão
desde logo aplicáveis a clientes que a
entidade financeira considere elegíveis
para efeitos da prestação de serviços de
private banking. Destarte, são as
concretizações (tipologia de serviços
oferecidos) que a própria entidade
financeira tenha determinado no
âmbito dos seus procedimentos
internos que desde logo concorrem indiretamente e por aplicação do
regime relativo a private banking - para
a identificação de um determinado
cliente como um HNWI.
Não obstante, impera esclarecer que
não é a circunstância de a entidade
financeira não categorizar formalmente
os serviços que presta como private
banking, que afasta a obrigatoriedade
de aplicação do respetivo regime. Este
será desde logo aplicável à factualidade
que habitualmente caracteriza o
conceito de private banking, ainda que
não formalmente organizada sob esta
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égide pela entidade financeira. Entre
outros, sempre devem considerados
para este efeito, serviços de assessoria e
gestão de património, produtos
personalizados e/ou mais complexos,
tratamento de exclusividade e/ou
confidencialidade.
Em complemento e para permitir uma
completa demarcação do escopo das
disposições que lhe são aplicáveis,
sempre se dirá que um cliente,
independentemente de lhe serem ou
não prestados serviços de private
banking (ou serviços habitualmente
caracterizem o conceito de private
banking), deve ser considerado como
HNWI (e nessa medida sujeito às
disposições aplicáveis a este tipo de
clientes) quando o seu património
líquido é superior a um determinado
valor. Assim pode suceder, por
exemplo, se o cliente em causa utilizar a
relação de negócio com a entidade
financeira apenas para concessão de um
crédito imobiliário de pequeno valor.
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Não obstante, no âmbito dos
procedimentos de identificação e
diligência aplicados, a entidade toma
conhecimento sobre o elevado valor do
património líquido do cliente (o risco
inerente à relação privilegiada que se
desenvolve para captura do cliente para
outros produtos justifica a consideração
cumulativa deste fator).
Quanto a este ponto, cumpre esclarecer
que inexiste no panorama internacional
uma definição oficial ou mesmo única
de HNWI. Em todo o caso, a
determinação deste valor de referência
cabe à entidade financeira, de acordo,
nomeadamente, com a sua realidade
operativa, e a sua exposição e apetite ao
risco. Adicionalmente, e considerando a
ligação intrínseca deste conceito com o
contexto onde é aplicável (um
determinado valor é dito alto ou baixo,
sobretudo em resultado de um exercício
de
comparação),
a
realidade
socioeconómica
Portuguesa
deve
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igualmente contribuir para a sua
delimitação.
Por fim, salientamos que, pese embora
se encontre previsto no âmbito das
medidas
aplicáveis
às
pessoas
politicamente expostas e titulares de
outros cargos políticos ou públicos,
poderá relevar para este efeito o
conceito de “património” previsto na
alínea i) do n.º 1 do artigo 39.º da Lei n.º
83/2017.

Artigo 5.º

Alínea d) do n.º 5 do artigo 5.º
“No tocante ao número 5 do artigo 5.º,
cremos que os graus de risco deveriam
ser apenas passíveis de revisão manual
pelo Responsável pelo Cumprimento
ABC Legal – Normativo (“RCN”), nos casos em que o
Sociedade de mesmo é designado. Nos casos em que
Advogados a designação do RCN não seja
obrigatória, cremos que a revisão
manual deveria estar reservada ao
órgão de administração.
Nestes termos, sugere-se a seguinte
redação:

Alínea d) do n.º 5 do artigo 5.º
Acolhemos o comentário apresentado
pela Entidade Consultada, entendendo
o Banco de Portugal que tal decisão
deve competir ao responsável pelo
cumprimento normativo ou a outro
colaborador da entidade financeira que
não esteja diretamente envolvido no
relacionamento comercial com o
cliente, pelo que se alterou a norma em
conformidade.

Artigo 5.º
[…]
5. [Sem alterações]
[…]
d) A decisão de revisão manual dos
graus
de
risco
atribuídos
automaticamente
é
sempre
fundamentada e documentada
compete ao responsável pelo
cumprimento normativo ou a
outro colaborador da entidade
financeira
que
não
esteja
diretamente
envolvido
no
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Artigo 6.º

“(…)
5. Na ponderação dos fatores de risco,
as entidades financeiras garantem que:
a) As considerações económicas ou
relativas à obtenção de lucros não
influenciam a notação do risco;
b) A ponderação não conduz a uma
situação em que é impossível que
qualquer relação de negócio seja
classificada como de risco elevado;
c) A criação automática de graus de
risco é passível de revisão manual;
d) A revisão manual dos graus de risco
atribuídos automaticamente é da
competência do responsável pelo
cumprimento ou do órgão de
administração, caso aquele não tenha
sido designado.”

Por fim, cumpre esclarecer a Entidade
Consultada que, por força do n.º 1 do
artigo 7.º do Aviso n.º 2/2018, que
regulamenta o artigo 16.º da Lei n.º
83/2017, a designação pelas entidades
financeiras de um responsável pelo
cumprimento normativo é sempre
obrigatória, não conhecendo tal regra
nos termos da Lei e do Aviso, exceção de
qualquer ordem. Tal não obsta, porém,
à possibilidade de cumulação da função
de controlo do cumprimento do quadro
normativo e de outras funções, nos
termos permitidos nos n.os 5 e 6 do
artigo 7.º do Aviso Portugal n.º 2/2018.

Comentário geral

Comentário geral

relacionamento comercial com o
cliente, sob a supervisão daquele.

Em face da clarificação introduzida pela
previsão do novo artigo 17.º (Dever de
conservação), aproveita-se, ainda, para
eliminar a referência à necessidade de
“documentação” da decisão, porque
redundante.
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ABC Legal – “Poderiam
aditar-se,
enquanto
Sociedade de medidas simplificadas, entre outras, as
Advogados seguintes:
a) Presumir a natureza e o propósito da
APB
transação ocasional ou da relação de
negócio quando a operação de crédito
se destina a um fim contratual
especificado;
b) (…).”

Conforme resulta do n.º 1 do artigo 6.º
do Projeto de Instrução, o Capítulo III
concretiza o disposto no n.º 6 do artigo
35.º da Lei n.º 83/2017 e na subalínea v)
da alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do
Aviso n.º 2/2018 que habilitam o
Banco de Portugal a definir, por
Instrução, o concreto conteúdo das
medidas simplificadas que se mostrem
adequadas a fazer face a determinados
riscos reduzidos de BC/FT  no contexto
da prestação de serviços de iniciação do
pagamento e de informação sobre
contas (artigo 7.º) e de utilização de
moeda eletrónica (artigo 8.º).
Sinaliza-se, porém, que a previsão
destes regimes específicos em nada
belisca a admissibilidade de as
entidades financeiras adotarem outras
medidas simplificadas que se mostrem
adequadas aos riscos (reduzidos)
concretamente identificados e se
encontrem previstas na Lei n.º 83/2017,
no Aviso n.º 2/2018, ou sejam definidas
pelas próprias entidades ao abrigo do

Artigo 6.º
[…]
2. O disposto no presente Capítulo não
obsta à adoção de outras medidas
simplificadas previstas na Lei n.º
83/2017, no Aviso n.º 2/2018 ou que
sejam definidas pelas entidades
financeiras ao abrigo do regime previsto
na subalínea vi) da alínea a) do n.º 4 do
artigo 28.º do Aviso n.º 2/2018,
incluindo para as situações indicativas
de risco baixo previstas na Lei n.º
83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e no
Anexo I à presente Instrução.
[…]
3. Sempre que, nos termos do disposto no
artigo 28.º da Lei n.º 83/2017 e no
artigo 27.º do Aviso n.º 2/2018, a
análise de risco casuisticamente
efetuada à relação de negócio ou à
transação ocasional justifique um
acrescido grau de conhecimento do
cliente, do seu representante ou do
beneficiário efetivo, as entidades
financeiras:
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regime fixado pela subalínea vi) da
alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso
n.º 2/2018 (cfr. o n.º 2 do artigo 6.º do
Projeto de Instrução). E isto, note-se,
quer no âmbito dos serviços acima
referidos, quer no contexto da
disponibilização de outros produtos ou
serviços financeiros.
Aqui chegados, no que concerne à
sugestão apresentada pela entidade
consultada, haverá que chamar à
colação o elenco exemplificativo de
medidas simplificadas previsto no n.º 4
do artigo 35.º da Lei n.º 83/2017, em
particular, a sua alínea d):
“A ausência de recolha de
informações específicas e a não
execução de medidas específicas
que permitam compreender o
objeto e a natureza da relação de
negócio, quando seja razoável
inferir o objeto e a natureza do tipo
de transação efetuada ou relação de
negócio estabelecida”.

[…]
4. O alargamento dos serviços ou
produtos prestados pela entidade
financeira ao cliente, além dos
abrangidos pelas medidas simplificadas
previstas nos artigos seguintes, não
obriga ao estabelecimento de uma nova
relação de negócio, mas determina a
aplicação
da
totalidade
dos
procedimentos de identificação e
diligência devidos nos termos da Lei n.º
83/2017, do Aviso n.º 2/2018 e da
presente Instrução, em momento
anterior à disponibilização dos novos
serviços ou produtos.
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Salvo melhor opinião, considera-se que
a medida sugerida pela entidade
consulta é abstratamente subsumível
na norma acima transcrita, de onde a
possibilidade da sua aplicação já
resulta, posto que cumpridos os
requisitos legais e regulamentares
aplicáveis, da previsão da aludida alínea
d) do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º
83/2017. Por essa razão, o Banco de
Portugal considera não ser de acolher a
proposta da entidade consultada.
Não obstante, altera-se o n.º 2 do artigo
6.º do Projeto de Instrução em ordem a
deixar claro que a previsão dos regimes
constantes do Capítulo III do Projeto de
Instrução não só não afasta a
possibilidade de adoção de outras
medidas simplificadas que sejam
definidas pelas entidades financeiras
abrigo do regime previsto na subalínea
vi) da alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do
Aviso n.º 2/2018 como não preclude
igualmente a possibilidade de aplicação
das demais medidas simplificadas
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previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
n.º 2/2018.

Comentários gerais
“Deveriam prever-se as situações
mencionadas no artigo 32.º/3 da Lei n.º
83/2017, isto é, a comprovação dos
elementos
identificativos
dos
beneficiários efetivos com base em
declaração emitida pelo cliente ou por
quem legalmente o represente”.

Comentários gerais
Nos casos em que se verifique um risco
comprovadamente reduzido de BC/FT,
o n.º 3 do artigo 32.º da Lei n.º 83/2017
habilita as autoridades setoriais a, caso
assim o entendam, permitirem a
comprovação
dos
elementos
identificativos
dos
beneficiários
efetivos com base em declaração
“Poderiam
aditar-se,
enquanto emitida pelo cliente ou por quem
medidas simplificadas, entre outras, as legalmente o represente, nos termos
seguintes:
que
forem
definidos
por
a) (…)
regulamentação.
b)
Comprovar
os
elementos
identificativos
dos
beneficiários Ao abrigo da habilitação especialmente
efetivos com base em declaração conferida por esta norma, o n.º 3 do
emitida pelo cliente ou por quem artigo 22.º do Aviso n.º 2/2018 fixa os
legalmente o represente.”
termos em que é admissível a
comprovação
dos
elementos
identificativos
dos
beneficiários
efetivos em conformidade com o
disposto no n.º 3 do artigo 32.º da Lei
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n.º 83/2017portanto, com base em
declaração emitida pelo cliente ou por
quem legalmente o represente. Sem
prejuízo dos demais aspetos de regime
aplicáveis, o referido n.º 3 do artigo 22.º
do Aviso n.º 2/2018 determina que a
aplicação daquela medida de diligência
simplificada depende da verificação
cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) a redução a escrito pela entidade
financeira, em momento anterior ao
estabelecimento da relação de negócio,
das circunstâncias que atestam a
verificação no caso de uma situação de
risco de BC/FT comprovadamente
reduzido; b) a informação obtida em
cumprimento do disposto no n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de
agosto, não ofereça dúvidas quanto à
sua atualidade e exatidão; e c) o cliente
esteja estabelecido em país ou
território de risco baixo e que
implementa mecanismos de obtenção
de informação sobre beneficiários
efetivos consistentes com o artigo 32.º
da Lei n.º 83/2017.
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Em face do exposto, não será de
acolher a pretensão da entidade
consultada, posto que a mesma já
resulta da aplicação, em termos
conjugados, do n.º 3 do artigo 32.º da
Lei n.º 83/2017 e do n.º 3 do artigo 22.º
do Aviso n.º 2/2018.
N º 3 do artigo 6.º
“(…) parece-nos que o n.º 3 se limita a
repetir o teor do artigo 27.º do Aviso n.º
2/2018 do BdP, com a adição do
advérbio “casuisticamente”, pelo que
não fará muito sentido. Como tal,
propunha-se, ao invés, a concretização
das alíneas a) e b) do referido artigo
27.º, com a seguinte redação:
“Para efeitos da alínea a) do artigo 27.º
do Aviso n.º 2/2018, as entidades
financeiras, entre outras informações
ou elementos adicionais, solicitam:
a) Informações sobre o enquadramento
da relação de negócio ou da transação
ocasional na atividade do cliente;

N.º 3 do artigo 6.º (atual n.º 4 do artigo
6.º)
Sem prejuízo de se concordar com
entendimento
manifestado
pela
Entidade Consultada no que se refere à
replicação, grosso modo, no n.º 3 do
artigo 6.º do Projeto de Instrução, do
disposto no artigo 27.º do Aviso n.º
2/2018, o Banco de Portugal entende
ser de manter a sua previsão posto que
a mesma visa reforçar que a adoção das
medidas simplificadas previstas nos
artigos 7.º e 8.º do Projeto de Instrução
não afasta, antes pressupõe, a
necessidade de as entidades financeiras
identificarem e avaliarem os riscos
associados à (concreta) relação de
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b) Relatórios de gestão e contas;
c) Relatórios de atividade;
d)Documentação de natureza comercial
ou operacional tida como pertinente.”

negócio ou transação ocasional e de
adotarem
quanto
a
ela
os
procedimentos de verificação da
identidade e de diligência que se
mostrem adequados face ao risco
identificado. Acede-se, apesar disso, na
eliminação no texto da norma proposta
do
emprego
do
advérbio
casuisticamente que, por redundante,
não altera o sentido da norma como
apontado.
Aproveita-se, ainda, para alinhar a
previsão desta norma com o disposto
no referido artigo 27.º do Aviso n.º
2/2018, incluindo-se, para lá do cliente,
a referência aos seus representantes e
beneficiários efetivos. Cumpre, porém,
salientar que tal alteração ao Projeto de
Instrução não representa qualquer
alargamento no âmbito dos deveres das
entidades financeiras, posto que a
aplicação do disposto no artigo 27.º do
Aviso n.º 2/2018 no âmbito do regime
previsto no presente Projeto de
Instrução já seria pressuposta,

44

assumindo nesta sede uma função
meramente clarificadora, nos termos
acima explicados.
No que se refere à proposta da Entidade
Consultada de concretização do
disposto na alínea a) do artigo 27.º do
Aviso n.º 2/2018, o Banco de Portugal
entende não ser de acolher a mesma, a
qual, de resto, extravasa o escopo
pretendido para o projetado diploma
regulamentar (cfr. artigo 1.º).
Na previsão da referida alínea a) do
artigo 27.º do Aviso n.º 2/2018, o Banco
de Portugal tomou a clara opção no
sentido de atribuir às entidades
financeiras
uma
margem
de
discricionariedade ao nível da definição
da natureza e extensão dos elementos
informativos a solicitar ao abrigo
daquela norma, que será de manter. Em
linha com uma abordagem baseada no
risco, caberá a cada entidade financeira
definir,
em
função
do
risco
concretamente identificado, a natureza

45

e extensão dos procedimentos de
verificação da identidade e de diligência
a aplicar.
Destarte, e ainda que não se vislumbre
especial interesse na previsão de uma
lista nos termos propostos pela
Entidade Consultada, tal não significa,
naturalmente, que os elementos de
informação elencados, de forma
exemplificativa, pela Entidade Consulta
não possam, em função das
características do caso concreto, servir
ao cumprimento da referida norma.
N.º 4 do artigo 6.º
“Consideramos útil que seja esclarecido
se, perante uma relação de negócio em
que o cliente contrate um dos serviços
abrangidos pelas medidas simplificadas,
a entidade estará dispensada de repetir
os procedimentos de identificação e
diligência, recolhidos ab initio, na sua
máxima extensão, e objeto de
atualização posterior de acordo com os
procedimentos internos aplicados pela

N.º 4 do artigo 6.º (atual n.º 5 do artigo
6.º)
Os regimes simplificados previstos nos
artigos 7.º e 8.º do referido Projeto
aproveitam, em exclusivo, às relações
de negócio ou transações ocasionais
que
as
entidades
financeiras
estabeleçam
ou
efetuem,
respetivamente, para prestação dos
serviços de iniciação do pagamento, de
informação sobre contas ou que se
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entidade e orientados para uma relacionem com a utilização de moeda
abordagem baseada no risco”.
eletrónica – neste sentido, veja-se a
alínea a) do n.º 2 e a alínea a) do n.º 3
do artigo 7.º e a alínea a) do n.º 1 do
artigo 8.º do Projeto de Instrução.
Nessa medida, e conforme postula o n.º
4 do artigo 6.º do Projeto de Aviso
(atual n.º 5 do artigo 6.º), um
alargamento dos serviços prestados
para além dos acabados de referir tem
como consequência a aplicação, em
momento
anterior
à
sua
disponibilização, dos procedimentos de
identificação e diligência devidos nos
termos da Lei n.º 83/2017 e do Aviso n.º
2/2018.
Diversamente, a questão colocada pela
entidade consultada prende-se com as
hipóteses em que, no contexto de uma
relação de negócio (pré-)estabelecida 
para a prestação de outros produtos ou
serviços  venha a ocorrer a
contratação de um dos serviços
abrangidos pelas medidas simplificadas
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dos artigos 7.º e 8º do Projeto de
Instrução. Num cenário, como o
descrito pela entidade consultada, em
que no estabelecimento da relação de
negócio
foram
observados
os
procedimentos de identificação e
diligência “na sua máxima extensão”,
haverá que concluir, com base num
argumento a maiori, ad minus, no
sentido da dispensa da entidade
financeira na sua repetição. Necessário
será,
naturalmente,
conforme
sinalizado pela própria entidade
consultada, que a entidade financeira
se assegure da atualidade, exatidão e
completude da informação, nos termos
previstos no artigo 40.º da Lei n.º
83/2017, e do artigo 34.º do Aviso n.º
2/2018.
N.º 4 do artigo 6.º
“Igualmente, seria relevante obter
clarificação adicional sobre se a
contratação de novos serviços,
implicará,
necessária
e
automaticamente, a aplicação da

N.º 4 do artigo 6.º (atual n.º 5 do artigo
6.º)
A aplicação dos procedimentos de
identificação e diligência previstos na
Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e,
após publicação, na Instrução cujo
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totalidade dos procedimentos de
identificação e diligência, para além dos
já executados por relação de negócio, o
que não nos parece proporcional”.

projeto ora se aprecia, toma por
referente o estabelecimento de uma
dada relação de negócio ou a realização
de uma dada transação ocasional, tal
como definidas nas alíneas ff) e gg) do
“(…) importaria (…) clarificar se a n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017,
aplicação de procedimentos de respetivamente (cfr. o n.º 1 do artigo
identificação e diligência, por cada novo 23.º da Lei n.º 83/2017).
serviço contratado, será apenas
aplicável aos serviços abrangidos por Nessa medida, a contratação de um
medidas simplificadas ou, por maioria novo serviço no contexto de uma
de razão, a todos os serviços, relação de negócio pré-estabelecida
independentemente
de
serem não determina per se a repetição
abrangidos por medidas simplificadas procedimentos de identificação e
ou medidas reforçadas”.
diligência já executados pelas entidades
financeiras. Ressalvada fica, porém,
naturalmente, a aplicação de norma
legal ou regulamentar que a tanto
obrigue, como sucederá, por exemplo,
quando a prestação do novo serviço
aumente o risco de BC/FT associado à
relação de negócio obrigando à adoção
de medidas de diligência reforçada ou,
simplesmente, postule um grau
acrescido de conhecimento do cliente,
seu representante ou beneficiário
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efetivo, nos termos do artigo 28.º da Lei
n.º 83/2017 e do artigo 27.º do Aviso n.º
2/2018 ou, ainda, nas hipóteses em
que, por força do artigo 40.º da Lei n.º
83/2017 e do artigo 34.º do Aviso n.º
2/2018,
devam
ser
efetuados
procedimentos de atualização dos
elementos previamente obtidos.
Tal entendimento é válido, note-se,
independentemente do tipo de (novo)
serviço que a entidade financeira venha
a prestar.
É precisamente o entendimento que se
acaba de expor que norteia a solução
que subjaz à norma do n.º 4 do artigo
6.º do Projeto de Instrução (atual n.º 5
do artigo 6.º). Aqui, reitera-se o já
afirmado noutros pontos deste
Relatório: os regimes simplificados
previstos nos artigos 7.º e 8.º do Projeto
de Instrução aproveitam, em exclusivo,
às relações de negócio ou transações
ocasionais que as entidades financeiras
estabeleçam
ou
efetuem,
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respetivamente, para prestação dos
serviços de iniciação do pagamento, de
informação sobre contas ou que se
relacionem com a utilização de moeda
eletrónica. Por essa razão, determinase no n.º 4 do artigo 6.º do Projeto de
Instrução (atual n.º 5 do artigo 6.º) que
um alargamento dos serviços ou
produtos prestados para além
daqueles, determina a aplicação dos
procedimentos de identificação e
diligência que sejam devidos em função
da nova configuração assumida pela
relação de negócio (já) estabelecida.
N.º 4 do artigo 6.º
“(…) solicitamos a confirmação de que a
aplicação de procedimentos de
identificação e diligência será aplicada a
novos “produtos”, atendendo a que
estes não estão previstos no n.º 4 do
artigo 6.º do Projeto sob consulta”.

N.º 4 do artigo 6.º (atual n.º 5 do artigo
6.º)
Conforme referido noutro ponto deste
Relatório, os regimes simplificados
previstos nos artigos 7.º e 8.º do Projeto
de Instrução aproveitam, em exclusivo,
às relações de negócio ou transações
ocasionais que as entidades financeiras
estabeleçam
ou
efetuem,
respetivamente, para prestação dos
serviços de iniciação do pagamento, de
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informação sobre contas ou que se
relacionem com a utilização de moeda
eletrónica – neste sentido, veja-se a
alínea a) do n.º 2 e a alínea a) do n.º 3
do artigo 7.º e a alínea a) do n.º 1 do
artigo 8.º do Projeto de Instrução.
Nessa medida, à luz de um argumento
de identidade de razão, o regime
constante do n.º 4 do artigo 6.º do
Projeto de Instrução (atual n.º 5 do
artigo 6.º) será igualmente de aplicar
aos casos de alargamento do objeto da
relação
de
negócio
para
a
disponibilização de produtos que não se
enquadrem no escopo das medidas
simplificadas previstas nos artigos 7.º e
8.º do Projeto de Instrução.
De forma a clarificar o sentido e alcance
da norma, alinhando-o com o
entendimento
supra
referido,
introduzem-se alterações no projetado
n.º 4 do artigo 6.º (atual n.º 5 do artigo
6.º).
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Artigo 7.º

APB

Comentário geral
“No
que
refere
às
medidas
simplificadas, no contexto dos serviços
(…) mencionados, notamos que as
mesmas revestem um considerável
grau de exigência ao nível dos
mecanismos
de
controlo
que,
atendendo ao potencial impacto
negativo sobre a desejável fluidez e
acessibilidade ao nível da prestação de
serviços financeiros, nos parece
merecer clarificação e afinação
complementar, adaptada à realidade
operativa e ao enquadramento
específico do negócio bancário”.

Comentário geral
Não pode o Banco de Portugal
acompanhar a opinião veiculada pela
Entidade Consultada, desde logo por um
argumento de ordem lógica. É que,
sendo a bitola colocada nos
procedimentos normais de identificação
e diligência previstos na Lei n.º 83/2017
e complementados pelo Aviso n.º
2/2018 a previsão de um regime
simplificado, como aquele que resulta
dos artigos 7.º e 8.º do Projeto de
Instrução, configurará, lógica e
necessariamente, um regime menos
oneroso para as entidades financeiras
que o aproveitem.
Apesar disso, importará reiterar nesta
sede o já afirmado noutros pontos deste
Relatório: a previsão destes regimes
simplificados em nada belisca a
admissibilidade de as entidades
financeiras adotarem outras medidas
simplificadas
que
se
mostrem
adequadas aos riscos (reduzidos)
concretamente identificados e se

Artigo 7.º
[…]
2. […]
a) Os serviços prestados ao cliente
pela
entidade
financeira
circunscrevem-se à informação
sobre contas; Na prestação de
serviços
de
iniciação
do
pagamento, a entidade financeira
adota mecanismos que permitam
assegurar que as operações de
pagamento são iniciadas junto de
prestadores de serviços de
pagamento
com
sede
ou
estabelecimento
em
EstadoMembro da União Europeia ou em
país terceiro no qual exista um
quadro normativo e de supervisão
compatível com o previsto na Lei
n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018.
b) Na prestação do serviço de
informação sobre contas, a
entidade financeira acede aos
dados de, pelo menos, uma conta
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Alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º
“Dentro dos pressupostos cumulativos
previstos para os casos de serviços de
informação sobre contas e serviços de
iniciação do pagamento, parece
excessivo que as entidades financeiras
tenham de comprovar que os
prestadores de serviços de pagamento,
com sede ou estabelecimento em
Estado Membro da União Europeia, ou
país terceiro, aplicam as medidas de
identificação e diligências compatíveis

encontrem previstas na Lei n.º 83/2017
no Aviso n.º 2/2018 ou sejam definidas
pelas próprias entidades ao abrigo do
regime fixado pela subalínea vi) da
alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso
n.º 2/2018 (cfr. o n.º 2 do artigo 6.º do
Projeto de Instrução). E isto, note-se,
quer no âmbito dos serviços de
informação sobre contas, iniciação do
pagamento ou relacionados com a
utilização de moeda eletrónica, quer no
contexto da disponibilização de outros
produtos ou serviços financeiros.

titulada pelo cliente junto de
prestadores de serviços de
pagamento
com
sede
ou
estabelecimento
em
EstadoMembro da União Europeia ou em
país
terceiro
que
comprovadamente
aplique
medidas de identificação e
diligência compatíveis com as
previstas na Lei n.º 83/2017 e no
Aviso n.º 2/2018 Na prestação de
serviços de informação sobre
contas, a entidade financeira adota
mecanismos que permitam:

Alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º (atual
subalínea i) da alínea b) do n.º 2 do
artigo 7.º)
Pela previsão da medida mitigadora
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo
7.º do Projeto de Instrução (atual
subalínea i) da alínea b) do n.º 2 do
artigo 7.º), o Banco de Portugal
procurou garantir que o regime
simplificado previsto naquele artigo
apenas será aplicável a clientes que, no
âmbito de relação de negócio

i)

Aceder aos dados de, pelo
menos, uma conta titulada
pelo
cliente
junto
de
prestadores de serviços de
pagamento com sede ou
estabelecimento em EstadoMembro da União Europeia ou
em país terceiro no qual exista
um quadro normativo e de
supervisão compatível com o
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com as previstas na Lei n.º 83/2017, de (previamente) estabelecida com outra
18 de agosto (alíneas b) do n.º 2 e n.º 3 entidade financeira – onde se inclui a
do artigo 7.º).
abertura de uma conta –, tenham sido
sujeitos
a
procedimentos
de
Em alternativa, sugerimos se preveja, identificação
e
diligência
mais
unicamente, que a entidade obrigada alargados, em termos equivalentes ao
deva verificar se o Estado Membro da disposto na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
União Europeia, ou país terceiro, estão n.º 2/2018.
sujeitos a medidas de identificação e
diligências compatíveis com as previstas Cumpre também clarificar que pela
na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto – norma proposta, aquilo que se
replicamos esta proposta, pela pretende é que, sempre que pretendam
similitude da questão em causa, para o aproveitar do regime simplificado do
proposto na alínea b) n.º 1 do artigo 8.º artigo 7.º do Projeto de Instrução, as
e na alínea e) do nº1 do artigo 13.º do entidades financeiras considerem o
Projeto regulamentar em apreciação)”. risco associado ao país onde o
prestador de serviço de pagamento se
encontra sedeado ou estabelecido,
garantindo que o quadro normativo e
de supervisão aplicável em tal jurisdição
é compatível com o nacional. Portanto,
tal avaliação tem por referente o país da
sede ou estabelecimento e não o
concreto prestador de serviços de
pagamento. Ademais, tendo presente
que o regime nacional de prevenção do

previsto na Lei n.º 83/2017 e
no Aviso n.º 2/2018; e
[…]
3. […]
b) As operações de pagamento sejam
iniciadas junto de prestadores de
serviços de pagamento com sede
ou estabelecimento em EstadoMembro da União Europeia ou em
país
terceiro
que
comprovadamente
aplique
medidas de identificação e
diligência compatíveis com as
previstas na Lei n.º 83/2017 e no
Aviso n.º 2/2018;
[…]
Artigo 8.º
[…]
1. […]
[…]
b) Os fundos utilizados na aquisição ou
carregamento do produto de
moeda eletrónica têm origem em
conta domiciliada em entidade
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BC/FT tem origem em diplomas
europeus, tratando-se de matéria
harmonizada (embora pelo mínimo) ao
nível da União Europeia, tal avaliação
será naturalmente apenas de exigir
relativamente aos países terceiros.
Acrescente-se que para tal avaliação
relevam, nomeadamente, os fatores de
risco inerentes à localização geográfica
identificados na Lei n.º 83/2017, no
Aviso n.º 2/2018 e na Instrução cujo
projeto se aprecia, bem como nas
fontes de informação identificadas no
artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018 incluindo,
nas Orientações – vide, entre outras, as
Orientações 22 e seguintes (cfr. artigo
5.º do Projeto de Instrução).

financeira
com
sede
ou
estabelecimento num EstadoMembro da União Europeia ou em
país
terceiro
que
comprovadamente
aplique
medidas de identificação e
diligência compatíveis com as
previstas na Lei n.º 83/2017 e no
Aviso n.º 2/2018 no qual exista um
quadro normativo e de supervisão
compatível com o previsto na Lei
n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018;
[…]

Em linha com a interpretação acima
exposta, clarifica-se o disposto na alínea
b) do n.º 1 do artigo 7.º do Projeto de
Instrução (atual subalínea i) da alínea b)
do n.º 2 do artigo 7.º). As razões
apontadas justificam ainda, mutatis
mutandis, a introdução de alterações à
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previsão da alínea b) do n.º 3 do artigo
7.º (atual alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º)
e da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Projeto de Instrução.
Alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º
“(…) seria útil obter clarificação
adicional quanto ao disposto na alínea
c) do nº 3 do art.º 7 (…) no que se refere
à recolha de “cópia simples do original
(…) que comprove os elementos
identificativos previstos no nº 1”. Sendo
aplicável
nomeadamente
ao
beneficiário efetivo das pessoas
coletivas, parece-nos significar, que nos
termos dos serviços previstos no nº 3 do
art.º 7, não será possível, para os
mencionados
participantes,
a
comprovação
dos
elementos
identificativos por mera declaração”.
“Sugerimos suprimir, salvo melhor
entendimento, a expressão “fonte
independente
e
credível”,
considerando serem os documentos
comprovativos dos elementos de

Alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º
(eliminado)
Efetivamente, previa o corpo do n.º 3 do
artigo 7.º do Projeto de Instrução
(entretanto eliminado, vide ponto 11 da
Parte I deste Relatório), que a aplicação
do regime simplificado previsto no n.º 1
do mesmo artigo à prestação dos
serviços de iniciação do pagamento
dependeria do preenchimento de um
conjunto de requisitos cumulativos,
incluindo a comprovação dos elementos
identificativos dos clientes, respetivos
representantes e beneficiários efetivos,
pelo menos, através de recolha de cópia
simples do original de documento
emitido por autoridade pública que
comprove
aqueles
elementos
identificativos (cfr. alínea c) do n.º 3 do
artigo 7.º do Projeto de Instrução).
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identificação, emitidos por autoridade
pública, uma garantia por si só
suficiente. Neste contexto, parece,
assim, redundante a referência a
“fontes independentes e credíveis”.

Todavia, em face das alterações
introduzidas ao artigo 6.º do Projeto de
Instrução (vide ponto 11 da Parte I deste
Relatório), em particular ao n.º 1,
entendeu o Banco de Portugal eliminar
esta norma, posto que fica claro, face ao
artigo 6.º, que a comprovação dos
elementos identificativos elencados no
n.º 1 do artigo 7.º do Projeto de
Instrução
seguirá
os
termos
estabelecidos na Lei n.º 83/2017 e do
Aviso n.º 2/2017. Esta alteração
aproveita, igualmente, o regime do
artigo 8.º.
Em face desta opção, consideram-se
resolvidas as preocupações transmitidas
pela
Entidade
Consultada
nos
comentários em apreço.

Alínea d) do n.º 3 do artigo 7.º
“Cremos que (…) seria benéfico, para
todos os players do mercado, que
fossem concretizados os mecanismos
previstos na alínea d) do n.º 3 do artigo
7.º do projeto, tendo sobretudo em

Alínea d) do n.º 3 do artigo 7.º
(eliminado)
Cumpre começar por referir que, em
face das alterações introduzidas ao
artigo 6.º do Projeto de Instrução (vide
ponto 11 da Parte I deste Relatório), em
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conta o disposto na alínea i),
nomeadamente,
considerando
o
carácter relativamente indeterminado
da
menção
“acompanhamento
suficiente”, as características desta
tipologia de serviço (serviço de iniciação
do pagamento) e a informação
disponível para a entidade financeira
que inicia o serviço, bem como das
responsabilidades que já incidem sobre
a entidade que efetua o pagamento”.

particular aos n.os 1 e 3, entendeu o
Banco de Portugal eliminar o disposto
no n.º 3 do artigo 7.º, posto que fica
claro que a necessidade de adoção de
mecanismos para a prossecução das
finalidades (anteriormente) previstas no
n.º 3 do artigo 7.º do Projeto de
Instrução resultam do disposto na Lei
n.º 83/2017, do Aviso n.º 2/2018 e da
Instrução a aprovar.
Sem prejuízo do que antecede, em face
do comentário veiculado pela Entidade
Consultada, cumpre ainda referir que
Banco de Portugal entende que não
devem ser objeto de regulamentação as
soluções técnicas suscetíveis de serem
enquadradas nos mecanismos a adotar
pelas entidades financeiras para o efeito
da aplicação do regime prescrito no
artigo 7.º do Projeto de Instrução.
Este
princípio
de
neutralidade
tecnológica que norteia a atuação do
Banco de Portugal na qualidade de
regulador e supervisor no domínio da
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prevenção do BC/FT  e que, de resto,
está perfeitamente alinhado com os
standards internacionais aplicáveis
neste domínio  visa, por um lado,
dotar as entidades financeiras da
necessária
margem
de
discricionariedade na adoção dos
mecanismos que se mostrem mais
adequados, em função da sua realidade
operativa específica, tendo por base
uma abordagem baseada no risco. Por
outro lado, esta opção pretende dotar o
texto regulamentar da necessária
elasticidade para garantir tanto quanto
possível a sua atualidade, em face das
constantes
desenvolvimentos
no
domínio tecnológico.
Ademais, a aludida margem de
discricionariedade dependerá, ainda,
da
manutenção
de
alguma
indeterminação de conceitos (como o
de “acompanhamento suficiente” – cfr.
n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º 83/2017 e
n.º 3 do artigo 6.º do Projeto de
Instrução, na versão atual), a fim de que
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os mesmos possam ser preenchidos
pela realidade operacional de cada
entidade.
Por fim, importa salientar que no
âmbito da execução de uma operação
de pagamento que seja iniciada através
de um prestador de serviços de iniciação
do pagamento, quer este prestador,
quer o prestador de serviços de
pagamento que gere a conta são
entidades obrigadas ao cumprimento
dos normativos aplicáveis em matéria
de prevenção do BC/FT (cfr. o artigo 3.º
da Lei n.º 83/2017) Como tal, e em
particular, tal significará serem os dois
prestadores
inteiramente
e
individualmente responsáveis pela
observância, no âmbito do concreto
serviço de pagamento que executem
pelo cumprimento dos deveres e
obrigações legais e regulamentares que
sejam aplicáveis nesta matéria. Nessa
medida, as “responsabilidades que já
incidem sobre a entidade que efetua o
pagamento” a que se refere a entidade
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consultada em nenhuma medida
exoneram o prestador de serviços que
inicia o pagamento do cumprimento das
suas próprias obrigações.

Artigo 9º

ABC Legal Sociedade
de
Advogados

N.º 3 do artigo 9.º
“Parece-nos excessivo impor às
entidades financeiras, de princípio, a
definição de diferentes graus dentro do
risco elevado, tal como decorre do n.º
3. Seria preferível reiterar o requisito de
proporcionalidade, pois, para as
entidades de dimensão pequena ou
média, com uma atividade muito
padronizada, esta exigência – sendo de
plano - poderá ser excessiva.
Sugeríamos que, na redação, fosse
aditada uma fórmula gradativa ou
temperadora, como seja: “nos casos
justificados” ou “quando assim se
justifique”.”

N.º 3 do artigo 9.º
Tal como decorre expressamente do n.º
3 do artigo 9.º “Para efeitos da adoção
de medidas reforçadas, as entidades
financeiras definem diferentes graus de
risco elevado que reflitam a sua
realidade operativa específica (…)”
(sublinhado nosso).
Assim, e em linha com o objetivo visado
pela Entidade Consultada, a disposição
em análise já incorpora um juízo de
proporcionalidade e adequação, na
medida em que faz depender a concreta
extensão
do
cumprimento
das
obrigações que prevê da realidade
operativa específica de cada entidade
financeira.
Não obstante, ainda que a realidade
operativa de uma entidade financeira
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seja
amplamente
padronizada,
dificilmente se poderá afirmar que esta
não é passível de exposição a diferentes
graus de risco mais elevado, desde logo,
à luz dos critérios definidos na alínea a)
do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º
83/2017.
Sem prejuízo, caberá à entidade
financeira assegurar que a graduação
existente reflete a compreensão dos
seus riscos BC/FT e demonstrá-lo à
autoridade competente.

APB

N.º 3 do artigo 9.º
"Consideramos que a aplicação da
medida “definição de diferentes graus
de risco elevado que reflitam a sua
realidade
operativa
específica”,
conforme proposta no n.º 3 do artigo
9.º do projeto, sendo uma medida
necessária e prévia para aplicação do
pressuposto do projeto regulamentar em consonância com o exposto na nota
justificativa* - sempre implicará uma
revisão, por parte das entidades
financeiras, do seu modelo de gestão de

N.º 3 do artigo 9.º
Conforme determina o n.º 3 do artigo
9.º do Projeto de Instrução, “as
entidades
financeiras
definem
diferentes graus de risco elevado que
reflitam a sua realidade operativa
específica, contemplando pelo menos os
aspetos previstos na alínea a) do n.º 2 do
artigo 14.º (…)” (sublinhado nosso).
Caberá, por isso, a cada entidade
financeira – e não ao Supervisor –
definir o critério de graduação dos riscos
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risco, sendo que seria útil obter
orientações do regulador relativamente
ao critério de graduação dos riscos e
fatores que potenciam a elevação dos
mesmos, não obstante o seu elenco,
constante dos anexos à instrução,
conforme propostos no Projeto.
*A saber: “[…] definir, para os casos de
maior risco, elencos mínimos de
medidas a adotar e, para as restantes
situações de risco elevado, medidas
concretas, que pela sua natureza, as
entidades financeiras devem ponderar
adotar”.

que melhor se adequa ao contexto da
sua atividade.
No que se refere aos fatores de
aumento ou diminuição do risco a
ponderar (num cenário de risco
elevado), as entidades financeiras
devem considerar, entre outros, os
fatores de risco potencialmente mais
elevado identificados na Lei n.º
83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e na
Instrução cujo projeto se aprecia, bem
como nas fontes de informação
identificadas no artigo 6.º do Aviso n.º
2/2018 incluindo, nas Orientações (cfr.
artigo 5.º do Projeto de Instrução).
Neste ponto, relevam particularmente
as Orientações 34 e 35 das Orientações,
de onde resulta que “As empresas
devem assumir uma visão holística dos
fatores de risco de [BC/FT] que
identificaram e que, em conjunto, irão
determinar o nível de risco de BC/FT
associado a uma relação de negócio ou
a uma transação ocasional. (…) Como
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parte desta avaliação, as empresas
podem decidir ponderar os fatores de
maneira diferente consoante a sua
importância relativa” (sublinhado
nosso).
Incumbirá, por isso, às entidades
financeiras determinar a relevância
concreta de cada fator de risco,
relevância essa que poderá variar,
nomeadamente, em função do tipo de
produto ou serviço oferecido, do tipo
cliente ou por razões atinentes ao
modelo de negócio da própria entidade
financeira, incluindo o seu apetite ao
risco.
Sem prejuízo do exposto, na
ponderação dos fatores de risco, devem
as entidades financeiras garantir o
cumprimento, entre outros, do n.º 5 do
artigo 5.º do Projeto de Instrução.
Capítulo IV
Medidas
Reforçadas

Ernest &
Young

Comentário geral
Comentário geral
“Sugerimos a aplicação de medidas Conforme prevê a respetiva definição,
adequadas/reforçadas, das pessoas constante da alínea cc) do n.º 1 do artigo

[Sem alterações]
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politicamente expostas (PEP), membros
próximos
da
família,
pessoa
reconhecida
como
estreitamente
associada ou titular de outro cargo
político ou público, após a cessação da
função pública seja mantida até que a
Instituição Financeira considere que
deixaram de representar um risco
inerente à condição de PEP.”

2.º da Lei n.º 83/2017, a qualidade de
Pessoa Politicamente Exposta (“PEP”) é
aplicável a “(…) pessoas singulares que
desempenham, ou desempenharam nos
últimos 12 meses, em qualquer país ou
jurisdição”
(sublinhado
nosso),
determinadas
funções
públicas
proeminentes de nível superior.
Paralelamente, a definição de titulares
de outro cargo político ou público, da
alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º
83/2017, inclui as “pessoas singulares
que, não sendo qualificadas como
pessoas
politicamente
expostas,
desempenhem
ou
tenham
desempenhado, nos últimos 12 meses e
em território nacional, algum dos
seguintes
cargos
(…)”(sublinhado
nosso).
Nessa medida, a aplicação de medidas
reforçadas a PEP, membros próximos da
família, pessoa reconhecida como
estreitamente associada ou titular de
outro cargo político ou público, após a
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cessação
das
funções
que
determinaram a qualidade de PEP ou de
titular de outro cargo político ou público
já é pressuposta pelo quadro legal
nacional.
Ademais, nos termos do n.º 4 do artigo
19.º da Lei n.º 83/2017, após a cessação
de alguma das qualidades acima
referidas, as entidades financeiras
devem adotar os procedimentos
necessários a aferir se os clientes
continuam a representar um risco
acrescido de BC/FT, em função do
respetivo perfil e da natureza das
operações desenvolvidas antes e após a
referida cessação.
Caso concluam pela existência de um
risco acrescido de BC/FT, devem as
entidades financeiras continuar a
aplicar as medidas previstas no artigo
39.º da Lei n.º 83/2017 (vide o n.º 3) e
outras que se mostrem adequadas a
mitigar
o
risco
concretamente
identificado, nos termos previstos na Lei
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n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e do
presente Projeto de Instrução.

Artigo 10º

N.os 1 e 2 do artigo 10.º
"No tocante a alguns dos exemplos de
medidas concretas de obtenção de
informação adicional sobre os clientes,
em especial, no que diz respeito à
recolha de informação, ficam-nos
reservas sobre a viabilidade e
exequibilidade no tocante aos seguintes
aspetos:
- averiguação da legitimidade do
ABC Legal - património do cliente (o itálico
Sociedade de pertence-nos);
Advogados - averiguação sobre a legitimidade dos
fundos envolvidos na relação de
negócio (o itálico pertence-nos);
- membros próximos da família e
pessoas
reconhecidas
como
estreitamente relacionadas, ainda que
não tenha sido identificada “pessoa
politicamente exposta” ou “titular de
outros cargos políticos ou públicos”.

N.os 1 e 2 do artigo 10.º
Um exercício de diligência reforçada
adequado aos fins a que se destina, de
gestão do risco mais elevado de BC/FT
associado a determinada relação de
negócio ou transação ocasional, nunca
poderia redundar na mera recolha, sem
mais, pela entidade financeira de
informação sobre a origem património
do cliente.

[Sem alterações]

Para lá da respetiva comprovação com
base em fontes idóneas e credíveis –
e.g. as elencadas no n.º 3 do artigo 10.º
do Projeto de Instrução –, tal exercício
postula igualmente um juízo de análise
crítica pela entidade financeira da
informação
assim
recolhida
e
comprovada.
Diversamente do que afirma a Entidade
Consultada, não visa o presente regime
“conferir às entidades obrigadas
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No tocante à legitimidade do
património e dos fundos, cremos que,
do ponto de vista prático, e sem que
haja uma parametrização clara do que
se entenda, para efeitos específicos de
tal averiguação, o conceito de
legitimidade, no limite, tal implicaria
conferir às entidades obrigadas
funções, poderes e responsabilidade de
investigação criminal que se encontram
reservadas
às
autoridades
constitucional
e
legalmente
competentes. Deste modo, cremos que
tal averiguação se deveria reconduzir à
proveniência do património, sendo que,
em parte, tal acabará por repousar em
declarações justificativas recolhidas do
próprio cliente, em conjugação e
análise conjunta com a documentação
recolhida ao abrigo do n.º 3 do artigo
10.º do projeto de instrução. Em
alternativa, deveria concretizar-se tal
legitimidade enquanto justificação
formal da proveniência do património e
dos fundos. "

funções, poderes e responsabilidade de
investigação criminal”. Trata-se sim de
auxiliar as entidades financeiras com
exemplos de medidas concretas que
poderão ser adotadas no contexto da
aplicação da medida de diligência
reforçada prevista na alínea a) do n.º 6
do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017.
Nesta sede, é exigido que as entidades
financeiras, em função do risco
concretamente identificado, recolham e
comprovem informação suficiente e
adequada sobre a origem do património
do cliente, que permita suportar um
juízo da entidade financeira acerca do
caráter legítimo ou justificado do
património do cliente.
Tal juízo é, aliás, pressuposto da atuação
da entidade financeira enquanto
entidade obrigada ao cumprimento dos
deveres previstos nos diplomas legais e
regulamentares em matéria de
prevenção do BC/FT, máxime no dever
de comunicação de operações suspeitas
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sempre que “saibam, suspeitem ou
tenham razões suficientes para
suspeitar que certos fundos ou outros
bens, independentemente do montante
ou valor envolvido, provêm de
atividades criminosas ou estão
relacionados com o financiamento do
terrorismo” (cfr. artigo 43.º da Lei n.º
83/2017).
Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º
"O artigo 10º do projeto de Instrução
enumera, a título exemplificativo, um
conjunto de medidas concretas para
obtenção de informação adicional
sobre clientes, representantes e
beneficiários efetivos.
APB

Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º
O conceito de “membros próximos da
família”, bem como o de “pessoas
reconhecidas como estreitamente
associadas”, não foi introduzido pelo
Projeto de Instrução, encontrando-se,
outrossim, plasmado na Lei n.º 83/2017
(cfr., respetivamente, as alíneas w) e dd)
Relativamente às alíneas constantes do do n.º 1 do artigo 2.º).
n.º 1 daquele artigo, consideramos que
a adoção de algumas daquelas medidas Na verdade, o conhecimento que as
reforçadas,
para
obtenção
de entidades financeiras devem ter acerca
informação adicional, nomeadamente do seu cliente, da finalidade e natureza
no que respeita à recolha de da relação de negócio e o dever de
informação adicional sobre “Membros acompanhamento contínuo da mesma
próximos da família e pessoas (alínea c) do artigo 27.º da Lei n.º
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reconhecidas como estreitamente
associadas”, ainda que não tenha sido
identificada no âmbito da relação de
negócio ou da transação ocasional
“pessoa politicamente exposta” ou
“titular de outros cargos políticos ou
públicos” (cfr. alínea d), não se nos
afigura exequível.

83/2017), requer muitas vezes, de
modo expresso ou tácito, a perceção da
existência de relações familiares entre
clientes, pessoas autorizadas a
movimentar a contas, destinatários de
transferências, depositantes em conta
de terceiro, entre outros.
Assim, para além dos casos em que tal
está expressamente previsto na
legislação, este tipo de informação é
muitas vezes solicitada aos clientes,
uma vez que se torna instrumental à
compreensão de determinada relação
de negócio e/ou de operações concretas
que devam ser sujeitas a dever de
exame.

De facto, inexistindo um cliente
qualificado como PEP ou titular de
outros cargos políticos ou públicos,
resulta inviabilizada a possibilidade de
identificação inequívoca (v. g. nome e
número
de
documento
de
identificação) de membros próximos da
família e pessoas estreitamente
associadas, atendendo a que estas
poderão não ser clientes do Banco.
Atendendo às situações já previstas na
Lei n.º 83/2017, foi explicitado no
Neste sentido, propomos que seja Relatório de consulta pública referente
ponderada a eliminação da alínea d) do ao Aviso n.º 2/2018, a propósito do n.º
n.º 1 do artigo 10º do Projeto de 2 do seu artigo 19.º, que “o conceito de
Instrução. "
clientes reconhecidamente relacionados
entre si só é passível de completa
concretização face ao conhecimento
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efetivamente detido pela entidade
financeira sobre cada cliente, a cada
momento. Nessa medida, ainda que seja
possível listar alguns exemplos de
indicadores a ponderar para efeitos
deste exercício – como por exemplo,
clientes com transações entre si, clientes
com relações familiares ou profissionais
entre si, coincidência de moradas (…) só
uma aferição holística dos contornos
específicos da situação concreta
permitirá chegar a maiores conclusões
”. Mais uma vez o trecho sublinhado
revela que este conceito e o juízo
subjacente a esta proposta nada tem de
inovador.
Nesta senda, o n.º 4 do artigo 39.º da Lei
n.º 83/2017 determina já a aplicação de
um conjunto de medidas a membros
próximos da família (regime jurídico
afeto a clientes PEP).
Nos termos da alínea c) do n.º 2 do
Anexo III da Lei n.º 83/2017 considerase
um
fator
potencialmente
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identificativo de risco mais elevado
“pagamentos recebidos de terceiros
desconhecidos ou não associados com o
cliente ou com a atividade por este
prosseguida” (sublinhado nosso). Mais
uma vez surge a necessidade de aferir
sobre a existência de uma associação
entre os intervenientes, o que impõe
implicitamente a averiguação de
potencial verificação de relação familiar
(pois este é um tipo possível de
associação, entre outros).
Conforme resulta do exposto, a medida
reforçada proposta no Projeto de
Instrução não apresenta carácter
inovatório, e tem-se por proporcional e
adequada aos objetivos que se pretende
atingir.

APB

Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º
“Deverá ser clarificado o conceito de
“membros próximos da família”,
evitando abordagens inconsistentes e
dúvidas quanto à aplicação da norma.”

Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º
Os conceitos de “membros próximos da
família” e, bem assim, de “pessoas
reconhecidas como estreitamente
associadas” relevantes para efeitos da
aplicação da presente Instrução são os

Artigo 3.º
[…]
2. Sem prejuízo do disposto no número
anterior
seguinte
as
definições
constantes da Lei n.º 83/2017 e do Aviso
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previstos nas alíneas w) e dd) do n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 83/2017.
Em todo o caso, em ordem a clarificar
este aspeto, e conforme salientado no
ponto 11 da Parte I do presente
Relatório, acrescenta-se um novo n.º 3
do artigo 3.º e clarifica-se o disposto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º, ambos
do Projeto de Instrução.
Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º

Ernest &
Young

"Sugerimos que se detalhem as
informações que são solicitadas para os
membros próximos da família e pessoas
reconhecidas como estreitamente
associadas. Ou seja, a única forma de
obtenção da informação parece ser
através de declarações do próprio
cliente (PEP). Desta forma, somos a
perguntar:
1. Deve o PEP, no momento de abertura
de conta identificar os membros
próximos da família e pessoas
reconhecidas como estreitamente

Alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º
Importa
esclarecer
a
Entidade
Consultada de que, diversamente do
que parece ser o seu entendimento, a
previsão da alínea d) do n.º 1 do artigo
10.º do Projeto de Instrução não se
limita aos casos de relações de negócio
ou de transações ocasionais com
clientes, seus representantes ou
beneficiários efetivos, que sejam PEP
ou titulares de outros cargos políticos
ou públicos (cfr. n.º 4 do artigo 39.º da
Lei n.º 83/2017), podendo ser
igualmente aplicável também a
situações nas quais o cliente, seu

n.º 2/2018 são aplicáveis à presente
Instrução, devendo os conceitos
utilizados na presente Instrução ser
interpretados no sentido que lhes é
atribuído naqueles diplomas.
3. Para o efeito da presente Instrução, as
definições de “membros próximos da
família” e de “pessoas reconhecidas
como
estreitamente
associadas”
previstas, respetivamente, nas alíneas
w) e dd) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º
83/2017, são aplicáveis, consoantes os
casos, por referência a qualquer cliente,
representante ou beneficiário efetivo,
ainda que relativamente aos mesmos
não tenha sido identificada a qualidade
de “pessoa politicamente exposta” ou de
“titular de outros cargos políticos ou
públicos”.

Artigo 10.º
[…]
1. […]
[…]
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associadas? Ou seja, um PEP deve
declarar as diversas pessoas consigo
relacionadas?
2. Caso a resposta à pergunta anterior
seja positiva, que informação se
pretende recolher relativamente aos
membros próximos da família e pessoas
reconhecidas como estreitamente
associadas (e.g. Nome, NIF, morada)?
3. Qual a forma de comprovação aceite
passível de demonstrar esta relação
com o cliente (tendo em conta o n.º 2
do mesmo artigo que exige duas fontes
independentes e credíveis)?"

representante ou beneficiário efetivo,
não detenha a qualidade de PEP ou de
titular de outros cargos políticos ou
públicos, mas relativamente ao qual foi
identificado, não obstante, um risco
acrescido de BC/FT.
Em ambas as hipóteses, sugere-se como
exemplo de medida reforçada a recolha
de informação adicional – i.e. para lá da
que, nos termos dos diplomas legais e
regulamentares aplicáveis, a entidade
financeira já deva obter – sobre os
respetivos “membros próximos da
família” e “pessoas reconhecidas como
estreitamente associadas”, com a
natureza e extensão que for adequada
ao risco de BC/FT concretamente
identificado pela entidade financeira.
No que se refere ao tipo de informação
adicional a solicitar, relevarão, entre
outras, as medidas referidas nas
(demais) alíneas do n.º 1 do artigo 10.º
do Projeto de Instrução.

d) Membros próximos da família e
pessoas
reconhecidas
como
estreitamente associadas, ainda
que não tenha sido identificada
«pessoa politicamente exposta»
ou «titular de outros cargos
políticos ou públicos», nos termos
do disposto no artigo 39.º da Lei n.º
83/2017;
[…]
4. Na prestação de serviços a clientes que
possuem elevado património líquido
(“high net worth individuals”), incluindo
pessoas coletivas detidas por si ou por
membros próximos da família, as
entidades financeiras adotam medidas
reforçadas, incluindo, pelo menos:
a) A obtenção de informação
adicional no cumprimento dos
procedimentos complementares
previstos no artigo 27.º da Lei n.º
83/2017, nos termos do disposto
na alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º
do mesmo diploma legal;
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Relativamente à identificação, pela
entidade financeira, dos membros
próximos da família” e das “pessoas
reconhecidas como estreitamente
associadas”
de
clientes,
seus
representantes ou beneficiários efetivos
que sejam PEP ou titulares de outros
cargos políticos ou públicos, remete-se
a Entidade Consultada para o disposto
no artigo 19.º da Lei n.º 83/2017, de
onde decorre a obrigatoriedade de as
entidades
financeiras
aplicarem
procedimentos ou sistemas de
informação adequados e baseados no
risco que permitam aferir ou detetar as
qualidades de PEP, “titular de outro
cargo político ou público”, “membro
próximo da família” e “pessoa
reconhecida
com
estreitamente
associada” (vide, em particular o n.º 1,
n.º 3 e n.º 6). Para o efeito, determina o
n.º 2 do mesmo artigo que as entidades
financeiras devem ter em atenção, pelo
menos, os aspetos da sua atividade
referidos na alínea a) do n.º 2 do artigo
14.º, bem como as fontes de informação

b) A
intervenção
de
níveis
hierárquicos mais elevados para a
autorização do estabelecimento da
relação de negócio, nos termos do
disposto na alínea c) do n.º 6 do
artigo 36.º da Lei n.º 83/2017.
Em situações de risco acrescido em que o
cliente, representante ou beneficiário
efetivo apresentem algum elemento de
conexão com outras jurisdições, as
entidades financeiras obtêm, pelo menos,
informação sobre:
a) As relações que os mesmos
tenham com essas jurisdições;
b) A existência de pessoas associadas
que possam influenciar as suas
operações;
c) Nos casos em que tenham sede ou
domicílio noutra jurisdição, o
motivo pelo qual se pretende
estabelecer uma relação de
negócio ou realizar uma transação
ocasional fora da sua jurisdição de
origem.
5. [anterior n.º 6]
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que, no seu conjunto e em face da sua
concreta realidade operativa, permitam
aferir de modo permanente a existência
ou a aquisição superveniente de
qualquer uma das qualidades acima
mencionadas.
Também nos casos que não se
encontrem expressamente abrangidos
pelo artigo 39.º da Lei n.º 83/2017, na
identificação dos membros próximos da
família” e das “pessoas reconhecidas
como estreitamente associadas” de
clientes, seus representantes ou
beneficiários efetivos que não tenham a
qualidade de PEP ou de titular de outros
cargos políticos ou públicos, poderão as
entidades financeiras aproveitar, na
medida possível, dos procedimentos e
fontes de informação acima referidos.
Em todo o caso, a responsabilidade pelo
recurso a fontes de informação idóneas,
credíveis e diversificadas, quanto à sua
origem
e
natureza,
é
da
responsabilidade
das
entidades
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financeiras. Neste contexto, compete
também a estas a identificação, gestão,
e atualização da informação contida nas
mesmas. Relevam para este efeito,
entre outras, as fontes de informação
referidas no artigo 6.º do Aviso
n.º2/2018 e, em particular, o disposto
no seu n.º 3 de onde decorre que as
entidades financeiras “adequam o
recurso às fontes de informação
mencionadas no número anterior de
acordo com os riscos associados à sua
realidade operativa específica”.

APB

Alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º
“No que toca, em concreto, ao disposto
na alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º, se os
procedimentos de diligência nele
previstos deverão ser apenas aplicados
aquando do início da relação de negócio
ou também durante a sua vigência. “

Alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º
Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Lei
n.º 83/2017, “Em complemento dos
procedimentos normais de identificação
e diligência, as entidades obrigadas
reforçam as medidas adotadas ao
abrigo do dever de identificação e
diligência quando for identificado, pelas
próprias entidades obrigadas ou pelas
respetivas autoridades setoriais, um
risco acrescido de branqueamento de
capitais ou de financiamento do

78

terrorismo nas relações de negócio, nas
transações ocasionais ou nas operações
que efetuem” (sublinhado nosso).
Destarte, a aplicação da medida prevista
na alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução deve ocorrer
sempre que, tendo sido identificado um
risco acrescido de BC/FT, a entidade
financeira considere ser esta a medida
adequada
para,
isolada
ou
conjugadamente com outras medidas,
mitigar
o
risco
concretamente
identificado, independentemente do
momento em que tal aconteça
(aquando o estabelecimento da relação
de negócio ou da realização da
transação ocasional ou em momento
posterior).

APB
Ernest &
Young

N.º2 do artigo 10.º
“Consideramos que, não sendo
acolhida a sugestão da eliminação desta
menção, (…) a sua previsão deveria ser
sustentada por uma concretização
adicional quanto ao seu alcance, sendo

N.º2 do artigo 10.º
Na aplicação do n.º 2 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução, e à luz do
comentário apresentado pela Entidade
Consultada, importa chamar à colação o
artigo 4.º do Projeto de Instrução. Daqui
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necessário e útil obter exemplos que
concretizem o conceito de “fonte de
informação independente e credível” a
que as entidades obrigadas poderão
recorrer no âmbito de diligências
adicionais para comprovação da
informação obtida relativamente a
Clientes, representantes e beneficiários
efetivos.”
“A expressão “fonte independente e
credível”, poderá tornar-se numa ideia
geral e abstrata. Sugerimos a inclusão
de
algum
tipo
de
guideline
relativamente
à
validade
dos
documentos/informação
obtida,
evitando, dessa forma, que recaia sobre
as entidades a seleção do que devem
(ou não) valorar. Uma uniformização
quanto à validade aceitável dos
documentos ou, pelo menos, uma
guideline do que é recomendado,
poderá garantir que todas as entidades
estabelecem, pelo menos, mínimos de
aceitação, independentemente de

decorre que, no cumprimento das
disposições do Projeto de Instrução,
incluindo o n.º 2 do seu artigo 10.º, as
entidades financeiras consideram, entre
outras, as fontes de informação
referidas no artigo 6.º do Aviso n.º
2/2018 e, em especial, as Orientações.
No artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018,
elencam-se alguns exemplos possíveis
de fontes de informação idóneas,
credíveis e diversificadas passíveis de
ser objeto de consulta pelas entidades
financeiras sempre que o risco
identificado o imponha. Também assim
sucede, por exemplo, com o disposto no
n.º 3 do artigo 10.º do Projeto de
Instrução.
Sem
prejuízo,
conforme
foi
expressamente afirmado pelo Banco de
Portugal no Relatório da Consulta
Pública n.º 1/2018, a propósito do artigo
6.º do então Projeto de Aviso, o recurso
e recolha de fontes de informação
idóneas, credíveis e diversificadas,
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poderem,
internamente,
critérios mais restritos.”

definir quanto à sua origem e natureza, é da
responsabilidade
das
entidades
financeiras, em função do risco
concretamente identificado e da sua
realidade operativa específica. Não
caberá, pois, ao Banco de Portugal
emitir considerações relativas ao tipo,
uso ou gestão das fontes de informação
a que a entidade financeira recorra na
identificação, avaliação e mitigação dos
riscos concretos de BC/FT a que se
encontra exposta.
Saliente-se, porém, que nos termos e
pelas razões expostas no ponto 11 da
Parte I do presente Relatório, o Banco
de Portugal entendeu alterar o disposto
no n.º 2 do artigo 10.º do Projeto de
Instrução.

N.º3 do artigo 10.º
“No tocante ao n.º 3 do artigo 10.º do
ABC Legal projeto de instrução, cremos que
Sociedade de
deveria mencionar-se que o elenco de
Advogados
meios comprovativos de seguida
indicado é meramente enunciativo ou

N.º 3 do artigo 10.º
O verbo utilizado na redação do n.º 3
requer e permite o juízo casuístico de
adequação do meio comprovativo. De
facto, optou-se pela expressão “as
entidades financeiras ponderam a
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indicativo, devendo os mesmos ser utilização” (sublinhado nosso) e não por
adequados aos casos concretos.”
uma enumeração de comprovativos a
coligir em todas as situações de
aplicação de medidas reforçadas. A
apreciação é casuística e permite uma
margem
de
discricionariedade
fundamentada na determinação do(s)
concreto(s) comprovativos(s) a utilizar,
em função do risco concretamente
identificado.

APB

Alínea a) do n.º3 do artigo 10.º
“Relativamente ao n.º 3 do artigo 10º,
não nos parece resultar claro qual o
alcance da menção “controlo da
riqueza”, referida na alínea a), devendo
ser clarificado o sentido da menção em
apreço, bem como identificados os
meios e procedimentos considerados
suficientes
e
adequados
para
cumprimento do dever de controlo em
apreço.”

Alínea a) do n.º 3 do artigo 10.º
O Banco de Portugal sublinha que
“declarações […] de controlo da riqueza”
não é um conceito novo. De facto, a
alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Aviso
n.º 2/2018, em concretização do
disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei
n.º 83/2017, contém já referência a esta
fonte de informação enquanto
instrumento cuja utilização deveria ser
ponderada para os efeitos previstos nos
referidos normativos.
Nesta sede, reiteramos o comentário
que, a propósito do então n.º 1 do artigo
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10.º do Projeto de Aviso que deu origem
ao Aviso n.º 2/2018, foi apresentado
pelo Banco de Portugal no Relatório da
Consulta Pública n.º 1/2018:


“A obrigação de os titulares de
cargos relevantes de natureza
política ou pública possuírem
declarações para o controlo da
sua riqueza, relativas aos seus
rendimentos e património
(conforme previsto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 10.º do
projeto de Aviso) decorre
diretamente da Lei n.º 4/83, de
2 de abril, não sendo uma
obrigação que decorra do
projeto de Aviso” (sublinhado
nosso).



“Sem prejuízo da existência de
outras fontes de informação
que possam comprovar os
rendimentos e património dos
clientes
das
entidades
financeiras (nomeadamente, as
declarações de Imposto sobre o
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Rendimento Singular), todos os
titulares de cargos relevantes
de natureza política ou pública
são obrigados a possuir uma
declaração
dos
seus
rendimentos, bem como do seu
património e cargos sociais
(conforme disposto no artigo 1.º
da Lei n.º 4/83, de 2 de abril).
Como tal, encontram-se as
entidades
financeiras
habilitadas a requerer tal
informação aos seus clientes,
podendo, no entanto, caso
considerem adequado, recorrer
a outras fontes de informação
que não a declaração dos
rendimentos e do património e
cargos sociais” (sublinhado
nosso).
Importa ainda relembrar que fora já
mencionado pelo Banco de Portugal no
referido relatório que “Esta informação
é ainda importante para que a entidade
financeira consiga aprofundar o seu
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conhecimento sobre o património do
cliente e, neste sentido, aplicar as
medidas reforçadas de identificação e
diligência
que
considere
mais
adequadas”.
Nesta sede, cumpre apenas esclarecer
que a Lei n.º 4/83, de 2 de abril foi
entretanto revogada pela Lei n.º
52/2019, de 31 de julho, pelo que
cumprimento
de
obrigações
declarativas para controlo da sua
riqueza, relativas aos rendimentos e
património dos titulares de cargos
políticos e públicos, é agora disciplinado
por este diploma.
Em face do exposto, e considerando
que, conforme resulta expressamente
da alínea a) do n.º 3 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução, as entidades
financeiras ponderam o recurso a esta
fonte “quando aplicável”, entende o
Banco
de
Portugal
estar
suficientemente clarificado o alcance da
menção a “controlo da riqueza”, não
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sendo
necessárias
adicionais.

APB

Alínea d) do n.º 3 do artigo 10.º
“Igualmente, e no que respeita à
menção “certidões extraídas de registos
públicos”, referida na alínea d) da
mesma norma, consideramos relevante
que seja clarificado se, para além das
usuais certidões de registo predial e
comercial que atestam a titularidade de
imóveis e a constituição societária,
deverão ser considerados outros tipos
de certidões para efeitos de aplicação
da referida alínea. Relativamente a
determinadas situações, importaria
ainda que fosse clarificado se é possível
adicionar elementos comprovativos
que possam servir como comprovativos
que se apliquem a centros paroquiais
ou condomínios.”

densificações

Alínea d) do n.º 3 do artigo 10.º
Uma certidão consiste num documento
que atesta a qualidade de algo e/ou
reproduz registos ou outra informação
constante em documentos arquivados
de acesso público.
Paralelamente, refere-se, quanto à sua
proveniência, a certidões “extraídas de
registos públicos”. Deve entender-se
como tal qualquer sistema de registo,
sob gestão de entidades públicas que,
por isso, ofereça garantias de
idoneidade acrescidas.
Todos registos públicos devem ser
consideradas fontes aptas para recolha
de informação, ainda que, conforme a
sua natureza, o valor probatório da
informação recolhida possa ser
diferenciado.
Em particular, no que respeita a centros
paroquiais
ou
condomínios,
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recomenda-se quando aplicável a
consulta ao registo central do
beneficiário efetivo, ao registo de
pessoas coletivas religiosas e ao registo
predial.

APB

Alíneas a) e d) do n.º 3 do artigo 10.º
“Consideramos relevante, pelo notado,
que seja facultada clarificação adicional
sobre os critérios a considerar na
implementação das medidas concretas
de obtenção de informação adicional,
contidas nas alíneas a) e d) do n.º 3 do
artigo 10.º do Projeto de Instrução,
assegurando maior clareza e certeza
jurídica relativamente à informação ou
documentação que as entidades
obrigadas deverão recolher junto dos
seus Clientes, em cada uma da
situações enunciadas nos referidos
normativos, tendo em vista a maior (a)
harmonização possível de práticas e
procedimentos
entre
entidades
obrigadas e a (b) preventiva mitigação
de potenciais focos de perturbação ao
nível da gestão relacional com os
Clientes.”

Alíneas a) e d) do n.º 3 do artigo 10.º
Relativamente ao contributo da
Entidade
Consultada
ora
sob
apreciação, remetemos para os
comentários
anteriormente
apresentados pelo Banco de Portugal,
reiterando que caberá, nesta sede, a
cada entidade financeira  e não a esta
Autoridade  definir as concretas
medidas a adotar, em função do risco
concretamente identificado e da sua
realidade operativa específica.
Sem prejuízo, elencam-se no n.º 3 do
artigo 10.º do Projeto de Instrução
alguns
exemplos
de
meios
comprovativos a que as entidades
financeiras poderão recorrer no âmbito
das medidas de verificação do
património que adotem, sempre que
tais fontes se mostrem adequadas à
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mitigação do risco concretamente
identificado,
num
exercício
a
desenvolver por cada entidade no
quadro da gestão do seu modelo de
risco.
Alínea f) do n.º 3 do artigo 10.º
“Ainda com referência ao artigo 10.º,
n.º 3, alínea f), importaria que fosse
clarificado o que se deverá entender
por “informação pública, incluindo a
proveniente de órgãos de comunicação
social,
desde
que
de
fonte
independente e credível”.”

APB

Alínea f) do n.º 3 do artigo 10.º
Também aqui remetemos para os
anteriores comentários do Banco de
Portugal, reiterando que o recurso e
recolha de fontes de informação
idóneas, credíveis e diversificadas,
quanto à sua origem e natureza, é da
responsabilidade
das
entidades
financeiras, em função do risco
concretamente identificado e da sua
realidade operativa específica. Não
caberá, pois, ao Banco de Portugal
emitir considerações relativas ao tipo,
uso ou gestão das fontes de informação
a que a entidade financeira recorra na
identificação, avaliação e mitigação dos
riscos concretos de BC/FT a que se
encontra exposta.
Sem prejuízo, sempre se dirá que o
disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo

88

10.º do Projeto de Instrução 
“informação pública, incluindo a
proveniente de órgãos de comunicação
social,
desde
que
de
fonte
independente e credível”  é passível de
ser decomposto em dois segmentos:


“Informação pública”, ou seja,
informação do domínio público
(incluindo informação que se
encontra acessível por consulta
a bases de dados, registos de
acesso público, produzida por
entidades
oficiais,
disponibilizada
sítios
eletrónicos
institucionais,
informação
do
domínio
meramente
comunicacional,
etc.);



“incluindo a proveniente de
órgãos de comunicação social,
desde
que
de
fonte
independente e credível”. Este
segundo segmento efetua uma
qualificação da informação do
domínio
meramente
comunicacional exigindo, por
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um lado, que as entidades
financeiras
considerem
a
informação constante de órgãos
de comunicação social, mas que
não o façam desprovido de juízo
crítico quanto à qualidade das
fontes utilizadas.
O cumprimento desta exigência não é
desproporcional exigindo um grau de
diligência mediano para a delimitação
da credibilidade e independência das
fontes que não cabe ao Banco de
Portugal explicitar ou definir, mas
sempre se dirá que existe em Portugal
um registo público de órgãos de
comunicação social, bem como
informação pública quanto à detenção
da titularidade de empresas de
comunicação social.
N.º 4 do artigo 10.º
“No que concerne ao n.º 4 do artigo
ABC Legal 10.º, deveria definir-se o que se
Sociedade de
entende, para efeitos da instrução, por
Advogados
“high net worth individuals”.”

N.º 4 do artigo 10.º
Vide supra os comentários do Banco de
Portugal a respeito da definição de
“Private banking”, incluída na alínea d)
do n.º 1 do artigo 3.º do Projeto de
Instrução.

90

Alínea a) do n.º 4 do artigo 10.º
“Relativamente
aos
Clientes
identificados no n.º 4 do artigo 10.º do
Projeto, seria útil obter clarificação
adicional sobre se o cumprimento do
disposto na alínea a) do nº 6 artigo 36.º
da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto,
pressupõe a observância do disposto no
n.º 1 do artigo 10.º do Projeto
regulamentar em apreciação.”

APB

“No que respeita à alínea a) do n.º 4 do
artigo 10.º do Projeto de Instrução,
consideramos não ser exequível a
identificação de membros próximos da
família de Clientes que possuam
elevado património líquido, na medida
em que os mesmos podem nem sequer
ser Clientes do Banco, não se nos
afigurando praticável a obtenção de
informação adicional relativamente aos
mesmos, nem relativamente a pessoas
coletivas em mesmos detenham
participações, pelo que propomos que a
alínea em apreço seja eliminada.”

Alínea a) do n.º 4 do artigo 10.º
(eliminado)
Importa esclarecer que, diversamente
do entendimento transmitido pela
Entidade Consultada, a aplicação aos
membros próximos da família de HNWI
e, bem assim, às entidades por si
controladas das medidas reforçadas
referidas no artigo n.º 4 do 10.º do
Projeto de Instrução, na versão
submetida
a
Consulta
Pública,
dependeria, naturalmente, de serem os
mesmos clientes, em relações de
negócio ou transações ocasionais com a
entidade financeira. Idêntico regime é o
que decorre, aliás, da alínea a) do n.º 4
do artigo 39.º da Lei n.º 83/2017, no
âmbito das relações de negócio ou
transações ocasionais com clientes,
seus representantes ou beneficiários
efetivos, que sejam PEP.
Todavia, conforme exposto no ponto 11
da parte I do presente Relatório, após
confronto com o regime previsto no
artigo 14.º do Projeto de Instrução,
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também aplicável no contexto dos
serviços de Private Banking, entendeu o
Banco de Portugal dever eliminar o n.º 4
do artigo 10.º do Projeto de Instrução,
posto que a sua previsão já resulta em
grande medida acolhida no disposto
daquele artigo 14.º.

APB

Alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º
"Relativamente à alínea b) do n.º 4 do
artigo 10.º do Projeto de Instrução -,
para além de entendermos que a
aplicação da mesma não poderá
dispensar a concretização do conceito
de “níveis hierárquicos mais elevados” , entendemos ainda que a exigência da
“intervenção de níveis hierárquicos
mais elevados para a autorização do
estabelecimento da relação de
negócio”, como medida reforçada para
clientes que
possuem
elevado
património líquido, incluindo pessoas
coletivas detidas por si ou por membros
próximos da família, não se nos afigura
como proporcional, tornando o

Alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º
(eliminado)
A alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução, na versão
submetida a Consulta Pública, remetia
para a medida reforçada prevista na
alínea c) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º
83/2017,
de
onde
resulta
expressamente o conceito de “níveis
hierárquicos mais elevados”.
Conforme exposto no ponto 11 da parte
I do presente Relatório, após confronto
com o regime previsto no artigo 14.º do
Projeto de Instrução, também aplicável
no contexto dos serviços de Private
Banking, entendeu o Banco de Portugal
dever eliminar o n.º 4 do artigo 10.º do
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processo de onboarding destes Clientes Projeto de Instrução, posto que a sua
desnecessariamente pesado e moroso. previsão já resulta em grande medida
acolhida no disposto daquele artigo
A circunstância de determinados 14.º.
Clientes terem elevado património
líquido, não nos parece constituir, por si Nesta parte, chama-se a atenção que o
só, uma qualidade específica (i.e. fator n.º 3 do artigo 14.º do Projeto de
de suspeição ou risco) que justifique a Instrução alude igualmente ao conceito
previsão de uma exigência automática de “níveis hierárquicos mais elevados”.
de
aplicação,
pelas
entidades
obrigadas, de uma medida de diligência Em linha com a opção legal, entende o
reforçada com aquela natureza, Banco de Portugal não ser necessário
devendo ser permitido que as introduzir quaisquer especificações
entidades obrigadas disponham de adicionais relativamente ao referido
margem de apreciação suficiente para, conceito. Não só o mesmo se afigura
com base numa abordagem baseada no autoexplicativo, como o respetivo
risco e em função da consideração de preenchimento se deverá manter na
fatores de risco, concretamente exclusiva responsabilidade da entidade
verificados relativamente a concretos financeira, em função do risco
novos
Clientes,
possa concretamente identificado e da sua
fundamentadamente decidir sobre a realidade operativa específica.
adoção de medidas de diligência
reforçadas legalmente previstas ou, Em linha com as recomendações e
mesmo, recusar o início da relação de melhoras práticas definidas a nível
negócio ou abster-se da realização de internacional, não poderá deixar de se
transações ocasionais.
reconhecer os particulares riscos
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associados a estes clientes e ao setor do
Consideramos que esta solução private banking que com eles se
impositiva não deveria ser consagrada relaciona.
nos termos propostos, parecendo-nos
que a mesma desconsideraria o relevo Neste sentido, entre outras fontes,
da aplicação de medidas de diligência refira-se as Orientações (cfr. artigo 4.º
reforçada
que
resultem
do do
Projeto
de
Instrução),
conhecimento do Cliente, no decurso nomeadamente a Orientação 144, onde
do acompanhamento e evolução da é expressamente reconhecido que
própria relação de negócio e das “Muitas
das
características
operações realizadas ou pretendidas normalmente associadas à gestão de
realizar, no âmbito da qual, aí assim e património, como os clientes com
no quadro de uma abordagem baseada grande poder económico e influentes; as
no risco (sinalizado e medido pela transações e carteiras de montantes
entidade obrigada), a intervenção de muito elevados; os produtos e serviços
níveis hierárquicos superiores poderá complexos, incluindo os produtos de
ser efetivada. "
investimento personalizados; e uma
expectativa de confidencialidade e sigilo
são indicativos de um risco mais elevado
de
branqueamento
de
capitais
relativamente aos riscos normalmente
presentes na banca de retalho”.
Ademais, conforme é expressamente
afirmado na Orientação 149, tais riscos
são ainda especialmente potenciados
pelos eventuais conflitos de interesse
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em presença, fruto do elevado interesse
comercial das entidades financeiras na
angariação destes clientes.
Pela aplicação da medida reforçada
prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo
14.º do Projeto de Instrução (e já assim
na alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução, na versão
submetida a Consulta Pública),
pretende-se, assim, obviar aos riscos
supra referidos, fixando-se que,
relativamente a tais clientes, o
estabelecimento da relação de negócio
não depende apenas da participação do
colaborador (gestor da relação
comercial), exigindo-se ainda um
(outro)
nível
análise
interna
independente, devendo a mesma ser
autorizada por um nível hierárquico
mais elevado.
Diversamente da opinião veiculada pela
Entidade Consultada, considera o Banco
de Portugal que a medida proposta se
afigura adequada e proporcional, sendo
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que o seu carácter genérico e não
determinista, permite dotar as
entidades financeiras da margem de
discricionariedade necessária para
determinar, em cada caso, em função
do risco concretamente identificado e à
luz da sua realidade operativa
específica, qual o nível de hierarquia –
acima do colaborador (gestor da relação
comercial), – considerado adequado e
suficiente à respetiva mitigação.
Recorde-se que lugares há na lei em que
se determinou expressamente a
intervenção de determinado elemento
da cadeia hierárquica: de um elemento
da direção de topo (e.g. alínea b) do n.º
1 do artigo 39.º e alínea d) do n.º 1 do
artigo 70.º da Lei n.º 83/2017). Não foi
essa a opção seguida neste ponto, o que
não exclui a intervenção da direção de
topo quando o risco identificado que
assim o justifique.
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APB

Alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 10.º
“Por último, e no que respeita à
obtenção da informação prevista nas
alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 10º do
Projeto de Instrução, consideramos que
apenas será viável cumprir com o dever
de recolha em apreço através de
obtenção de declaração do Cliente para
o efeito, a qual deverá ser considerada
como bastante e suficiente para as
finalidades visadas pela norma devendo a mesma ser clarificada no
sentido de expressamente permitir a
adoção deste procedimento pelas
entidades obrigadas, tendo em vista
conferir maior certeza jurídica quanto
ao critério de diligência exigido às
entidades obrigadas.”

Alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 10.º
(atuais alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo
10.º)
O n.º 5 do artigo 10.º do Projeto de
Instrução (atual n.º 4) estabelece um
elenco ou patamar mínimo de
informação que deverá ser recolhida
pelas entidades financeiras sempre que
seja identificado um risco acrescido de
BC/FT em que o cliente apresente algum
elemento de conexão com outras
jurisdições. Não preclude, por isso, a
indispensabilidade de as entidades
financeiras adotarem em acréscimo
outras medidas que se mostrem
necessárias e adequadas à mitigação do
risco concretamente identificado.
Contudo, da norma projetada não
resulta qualquer prescrição no que se
refere às fontes de informação e meios
comprovativos a que as entidades
financeiras deverão recorrer no
cumprimento da referida obrigação,
entendendo o Banco de Portugal que tal
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opção será de manter no texto
regulamentar final.
Caberá, assim, às entidades financeiras
definirem, à luz do risco concretamente
identificado e da sua realidade
operativa específica, os concretos
procedimentos
de
recolha
e
comprovação da informação exigível
nos termos do n.º 5 do artigo 10.º do
Projeto de Instrução, sendo certo que
quanto maior for o risco concretamente
identificado, mais robustos devem ser
os instrumentos utilizados para a
recolha e comprovação da informação,
de onde poderá não ser suficiente a
obtenção de mera declaração do
cliente.
Chama-se, porém, a atenção para o
disposto no artigo 4.º do Projeto de
Instrução,
máxime
para
a
obrigatoriedade de, na definição do
alcance das medidas a adotar, as
entidades financeiras considerarem as
fontes de informação previstas no artigo
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6.º do Aviso n.º 2/2018 e, em especial,
as Orientações.

Artigo 11º

Montepio
Crédito

Artigo 11.º
“No âmbito da atividade desenvolvida
pelas entidades financeiras de crédito
(IFIC’s) a análise / rastreabilidade de
todas as operações realizadas a crédito
para a conta Jumbo das mesmas (na
definição constante da alínea a) do nº 1
do Artigo 3.º) que não resultem da
cobrança de prestações através do
sistema (no momento do atendimento
presencial de clientes) torna-se difícil,
face à informação que é apresentada no
descritivo do movimento bancário (e
sem prejuízo da identificação da
operação de financiamento a que se
destina através da inclusão do nome
abreviado do titular ou do(s) contrato(s)
a que respeita), identificar o(s)
titular(es) das contas de depósito de
onde os fundos são sacados. O pedido
de informação e de documentação ao
cliente da instituição com relação aos
movimentos efetuados para a Conta

Artigo 11.º
Cumpre começar por esclarecer que a
conta que seja titulada por uma
instituição financeira de crédito (“IFIC”)
junto de uma (outra) entidade
financeira para recebimento dos
montantes relativos às amortizações
dos capitais mutuados não é
enquadrável no conceito de “conta
jumbo” prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º do Projeto de Instrução não
estando, por isso, sujeita ao regime
previsto no artigo 11.º do mesmo
projeto de diploma. Assim é, desde logo,
em razão de não se tratar de uma conta
aberta junto da própria IFIC e de se
considerar que tal conta, porque
utilizada para recebimento dos
montantes que são devidos ao seu
titular, é utilizada por conta própria e
não “dos seus clientes ou contrapartes”.

[Sem alterações]
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Artigo 12º

APB

Jumbo da Instituição (por terceiros em
nome / benefício daquele) torna-se
extremamente complexo, face ao
número de movimentos existentes,
sucesso reduzido expectável na
resposta aos pedidos formulados,
trabalho administrativo acrescido e de
muito difícil controlo, tendo em conta
que a Instituição não têm acesso a
informação mais detalhada / completa
sobre os referidos créditos. Acresce
referir
que
esses
movimentos
encontram-se
rastreados
pelas
instituições de crédito (bancárias) onde
as contas de depósitos à ordem se
encontram constituídas e de onde os
fundos são movimentados.”

O que acaba de se expor não afasta,
porém, a necessidade de, relativamente
a tais operações, as entidades
financeiras, incluindo portanto as IFIC,
darem cumprimento, entre outras
normas, ao artigo 27.º da Lei n.º
83/2017 e respetivas disposições
regulamentares e, ainda, nos casos em
que aproveitem do regime simplificado
previsto no artigo 29.º do Aviso n.º
2/2018, do disposto nos n.os 4 e 5 deste
artigo.

Artigo 12.º
“Igualmente, seria útil obter clarificação
adicional sobre a possibilidade de, no
plano procedimental e relativamente a
“pooled accounts”, cujos clientes
preencham os requisitos enquadrados
nos termos da alínea c) do n.º 2 do
Anexo I do projeto em apreço, se
considerar suficiente que a entidade

Artigo 12.º
[parece-nos que a referência é à alínea
c) do n.º 2 do Anexo I]
A redação da norma em apreço
referencia como fatores de risco mais
baixo inerentes ao produto, serviço,
operação ou canal de distribuição
“Pooled accounts tituladas por clientes
que (…) demonstrem estar em condições

[Sem alterações]
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obrigada obtenha uma declaração em
que o Cliente se comprometa a
disponibilizar, de forma imediata, a
identidade do(s) beneficiário efetivo(s),
sempre que a seja solicitada pela
instituição de crédito.”

de
disponibilizar,
de
imediato,
informações e documentos relativos aos
seus próprios clientes, em cumprimento
de medidas de identificação e diligência
compatíveis com as previstas na Lei n.º
83/2017 e no Aviso n.º 2/2018.”
(sublinhado nosso).
Nessa medida, a caberá à entidade
financeira adotar, com base no risco, as
medidas necessárias para se assegurar
que o cliente está efetivamente em
condições de disponibizar, mediante
pedido e de forma imediata, as
informações e documentos relativos aos
seus próprios clientes, em cumprimento
de medidas de identificação e diligência
compatíveis com as previstas nos
diplomas legais e regulamentares
aplicáveis em matéria de prevenção do
BC/FT. Neste sentido aponta igualmente
a Orientação 111 das Orientações.
Assim, conforme resulta do raciocínio
exposto, a suficiência/insuficiência da
obtenção de uma declaração de
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compromisso por parte do cliente titular
de uma pooled account para efeitos de
se considerar verificado o fator de risco
potencialmente reduzido da alínea c) do
n.º 2 do Anexo I do Projeto de Instrução
terá que ser sempre uma decisão
enquadrada numa análise de risco
prévia da responsabilidade da entidade
financeira.
Em todo o caso, cumpre recordar que,
conforme decorre expressamente do
n.º 4 do artigo 5.º do Projeto de
Instrução, excetuados os casos
expressamente previstos na Lei n.º
83/2017 e no Aviso n.º 2/2018, a
presença isolada dos fatores e tipos
indicativos de risco previstos naqueles
diplomas e no presente Projeto de
Instrução,
não
determinam
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco elevado
ou reduzido à relação de negócio ou
transação ocasional. Destarte, a
verificação isolada do fator de risco
potencialmente reduzido da alínea c) do
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n.º 2 do Anexo I do Projeto de Instrução
não afasta, sem mais, a aplicação do
regime previsto no n.º 2 do artigo 12.º
do Projeto.

Ernest &
Young

Alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 13.º
“Sugerimos a clarificação das alíneas b)
e c). A utilização da expressão “restrição
da utilização”, neste contexto não nos
parece clara. Pretende-se “limitar a” ou
“impedir” a utilização a determinadas
jurisdições e a clientes de risco baixo?”

Alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 13.º
A redação das alíneas b) e c) elencadas
pretende estipular que determinado
produto, serviço, operação ou canal de
distribuição
apenas
possa
ser
disponibilizado ou utilizado, consoante
os casos, relativamente a determinadas
jurisdições ou clientes, respetivamente.
O sentido é, pois, o de “limitar”. De
formar a tornar claro o que se acaba de
expor, introduzem-se alterações às
alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 13.º do
Projeto de Instrução.

Artigo 13º

APB

Alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º
“Consideramos útil obter clarificação
adicional sobre o critério de aplicação
da medida “restrição da utilização a
clientes de risco baixo” (cfr. alínea c) do
n.º 1 do artigo 13.º do projeto) no caso

Artigo 13.º
[…]
1. [Sem alterações]
[…]
b) Restrição Limitação da utilização a
determinadas jurisdições;
c) Restrição Limitação da utilização a
determinadas tipologias de clientes
de risco baixo;
[…]

Alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º
As medidas listadas no n.º 1 do artigo
13.º
não
são
necessariamente
cumulativas, nem tão pouco são todas
passíveis de aplicação conjugada entre
si. É este o caso das medidas constantes
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de produto, serviço, operação ou canal
de distribuição, tendo em conta o
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo
13.º do Projeto e a necessidade de
compatibilização das duas disposições
no ambiente de prevenção e na
realidade operativa das entidades
obrigadas.”

da alínea c) e da alínea f) do n.º 1 do
artigo 13.º do Projeto de Instrução.

Alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º
"(…) verifica-se que a caracterização da
medida reforçada inscrita na alínea e)
Mónica
do número 1 do artigo 13.º
Garcia Lemos
“exigibilidade da realização de
operações de depósito, carregamento,
resgate ou reembolso através de meio

Alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º
Importa esclarecer que a medida
reforçada incluída na alínea e) do n.º 1
do artigo 13.º do Projeto de Instrução
não se confunde com aquela que se
encontra prevista na alínea g) do n.º 6
do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017: não só

Assim, uma entidade financeira pode,
após ponderação, decidir aplicar a
medida constante da alínea c), ou a
medida constante da alínea f), mas não
será lógico, por inerência do estipulado,
cumular a aplicação das duas medidas.
Efetivamente, se um produto, serviço,
operação ou canal de distribuição não
pode ser disponibilizado a clientes de
risco elevado, será incongruente que a
entidade financeira implemente um
sistema de monitorização que ajuste o
risco desse produto, serviço, operação
ou canal de distribuição quando
disponibilizado a este tipo de clientes.
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rastreável, nomeadamente através de
conta aberta junto de entidade
financeira ou outra legalmente
habilitada que, não se situando em país
terceiro
de
risco
elevado,
comprovadamente aplique medidas de
identificação e diligência equivalentes”
difere da caracterização introduzida
pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto,
designadamente pela alínea g) do
número 5 do artigo 36.º no qual se
refere “a exigibilidade da realização do
primeiro pagamento relativo a uma
dada operação através de meio
rastreável com origem em conta de
pagamento aberta pelo cliente junto de
entidade
financeira
ou
outra
legalmente habilitada que, não se
situando em país terceiro de risco
elevado, comprovadamente aplique
medidas de identificação e diligência
equivalentes.”
Em
conformidade,
sugere-se
clarificação sobre o requisito da
operação que concretiza o primeiro
pagamento, dever ou não, ter origem

não tem o seu âmbito de aplicação
circunscrito
às
operações
que
correspondam
ao
“primeiro
pagamento”, antes se aplicando a
(quaisquer) “operações de depósito,
carregamento, resgate ou reembolso”,
como admite a utilização de qualquer
meio rastreável.
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em conta de pagamento aberta pelo
cliente, junto de entidade financeira ou
outra legalmente habilitada."

Artigo 14º

APB

Alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º
Alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º
"Igualmente, e atendendo à similitude Vide comentários no âmbito da análise
de matérias, entendemos que as à alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º.
considerações e argumentos supra
expendidos são aplicáveis ao proposto
na alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º do
Projeto sob consulta, não existindo
justificação
para
a
imposição
automática da obrigatoriedade de as
entidades obrigadas, sempre que
prestem serviços de private banking –
tal como amplamente definido na
alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do
Projeto -, assegurarem a intervenção de
níveis hierárquicos mais elevados para
estabelecimento da relação de negócio,
bem como para a aprovação da
avaliação de risco associada à relação
de negócio e posteriores evoluções, não
devendo esta imposição ser consagrada
no diploma final.
Sem prejuízo das considerações supra
efetuadas, sempre seria essencial

[Sem alterações]
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clarificar o que se deverá, em concreto,
entender por “intervenção de níveis
hierárquicos mais elevados”, relevando,
por exemplo, esclarecer se a
intervenção da Direção de Compliance
da Instituição poderá preencher tal
conceito. "

Artigo 15º

APB

Artigo 15.º
“Tendo em vista conferir maior certeza
aplicativa à norma em apreço, seria útil
elencar quais os produtos, associados à
atividade de Trade Finance (artigo 15.º
do projeto), que serão relevantes para a
definição do âmbito de aplicação da
mesma, sendo que o nível de escrutínio
da due diligence dependerá, em
considerável medida, da natureza da
intervenção e do nível de conhecimento
da entidade obrigada relativamente à
operação ou transação relevante.”

Artigo 15.º
A atividade de trade finance pode incluir
uma multiplicidade de produtos, facto
que não se compagina com a sua
delimitação através de elenco fechado.
Assim, e sem prejuízo de se poderem
referenciar exemplos paradigmáticos
deste tipo de atividade – como sejam os
créditos documentários ou as remessas
documentárias para cobrança – a
efetiva delimitação dos produtos e
serviços incluídos neste tipo de
atividade deve ser realizada pela própria
entidade financeira tomando por
referente a definição constante da
alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º do Projeto
de Instrução.
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Em todo o caso, conforme resulta
expressamente do artigo 6.º do Projeto
de Instrução, para este efeito relevam
especialmente, entre outras fontes de
informação, as Orientações, em
particular o seu Capítulo 6.

APB

Subalínea iii) da alínea a) do n.º 2 do
Artigo 15.º
"No que respeita ao disposto no § iii) do
n.º 2 do artigo 15.º, notamos que a
necessidade
de
obtenção
de
informação
adicional
sobre
as
“Contrapartes
das
transações
comerciais” (ou seja, contrapartes dos
próprios Clientes do banco e que
poderão não ser, elas próprias, Clientes
do Banco) é equiparada à informação
que deverá ser obtida ao abrigo dos § i)
e ii) do n.º 2ª do artigo 15.º (informação
adicional sobre clientes, os seus
representantes e os beneficiários
efetivos e sobre operações planeadas
ou realizadas, respetivamente).
Consideramos que, relativamente às
Contrapartes, atendendo a que as

Subalínea iii) da alínea a) do n.º 2 do
Artigo 15.º
Conforme decorre expressamente do
n.º 1 do artigo 15.º do Projeto de
Instrução, a natureza e a extensão das
concretas medidas a adotar pelas
entidades financeiras no âmbito dos
serviços de trade finance que prestem,
dependerão do risco que seja
concretamente identificado.
Será, pois, em função da avaliação de
risco que realizem nos termos daquela
norma, que as entidades financeiras
deverão definir, elas próprias, o tipo (e
extensão) da informação adicional que a
obter, bem como os respetivos meios
comprovativos, e que poderão incluir,
entre outras, a recolha dos elementos e

108

mesmas poderão não ser Clientes dos
Bancos e que podem (inclusive) estar
sediadas em diferentes jurisdições, se
revelaria útil que o Banco de Portugal
densificasse qual o detalhe de
informação exigido às entidades
obrigadas ao nível da recolha de
elementos sobre estas entidades,
nomeadamente quanto ao tipo de
informação a obter, clarificando em que
medida poderá ser permitido às
entidades obrigadas cumprir o dever de
recolha em apreço por via meramente
declarativa e em que situações é
exigível comprovação documental
específica ou consulta de informação
divulgada
por
fontes
credíveis
(exemplificando quais, em caso
afirmativo)."

APB

N.º 3 do artigo 15.º
“No que respeita à obrigação proposta
no n.º 3 do artigo 15.º, e parecendo-nos
questionável a exequibilidade prática
de assegurar a aplicabilidade da mesma
às contrapartes das transações

meios comprovativos que se encontram
listados exemplificativamente no n.º 3 e
no n.º 4 do artigo 15 do Projeto de
Instrução, respetivamente.

N.º 3 do artigo 15.º
Conforme resulta expressamente da sua
redação, as medidas concretas de
obtenção de informação adicional
listadas no n.º 3 do artigo 15.º são
meramente exemplificativas, cabendo

Artigo 15.º
[…]
4. Na verificação da informação obtida nos
termos do disposto nos números
anteriores, as entidades ponderam a
utilização, entre outros, dos seguintes
meios comprovativos:
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comerciais, propomos que esta opção às entidades financeiras definir, em
não seja consagrada no diploma final.” função do risco concretamente
identificado (cfr. o n.º 1 do mesmo
artigo), as medidas a adotar em cada
caso. Tais medidas poderão, por isso,
incluir uma ou mais das previstas no
referido n.º 3 do artigo 15.º do Projeto
de Instrução ou outras que, de acordo
com o juízo da entidade financeira, se
afigurem proporcionais aos riscos
existentes.

[…]

Ademais, não pode o Banco de Portugal
acompanhar a opinião expressa pela
Entidade Consultada de que a
aplicabilidade das medidas listadas seja
de exequibilidade questionável. Ao
invés entende que, por exemplo, o
conhecimento
dos
bens
comercializados pelas contrapartes
envolvidas em determinada operação
de trade finance é uma operação de
recolha de informação tendencialmente
simples, que passa muitas vezes pela
simples consulta de informação
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agregada e comercializada por
prestadores de serviços especializados.

APB

Alíneas a), b) e c) do n.º 4 do artigo
15.º
"Relativamente à utilização dos meios
comprovativos enunciados nas alíneas
a) a c) do n.º 4 do artigo 15.º do Projeto
de
Instrução,
consideramos
impraticável e inexequível exigir às
entidades obrigadas que assegurem o
cumprimento das exigências de
comprovação propostas consagrar,
considerando o encargo operacional
pressuposto e a circunstância da
informação elencada respeitar a
elementos, cuja obtenção e exame
extravasam o âmbito normal do core da
atividade e dos serviços prestados pelas
entidades financeiras. Considerando a
objetiva e real impossibilidade prática
das entidades obrigadas darem
cumprimento
à
obrigação
de
verificação pretendida consagrar nos
termos das alíneas em apreço,
importaria que a solução proposta não

Alíneas a), b) e c) do n.º 4 do artigo
15.º
A redação do n.º 4 do artigo 15.º do
Projeto
de
Instrução
dispõe
expressamente que “na verificação da
informação obtida nos termos do
disposto nos números anteriores as
entidades financeiras ponderam a
utilização” (sublinhado nosso) dos
meios listados nas respetivas alíneas. As
entidades financeiras não estão, por
isso, obrigadas ao recurso, em todos os
casos, a estes meios, mas sim à
consideração da sua necessidade e
adequabilidade
face
ao
risco
concretamente identificado e ao tipo de
informação que visam comprovar,
mormente, a que se encontra elencada,
em termos exemplificativos, no n.º 3 do
mesmo artigo.
Ademais, importa esclarecer a Entidade
Consultada que, diversamente daquele
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fosse efetivamente acolhida no Projeto,
atendendo à impossibilidade prática da
aplicação da exigência em apreço e aos
efeitos que a consagração da mesma
teria sobre o ambiente de prevenção
das
entidades
obrigadas
no
relacionamento (ou na impossibilidade
prática do relacionamento, i. e. derisking) com os seus Clientes. Na
realidade, a exigência de controlo de
localização
de
contentores
de
companhias marítimas, a obtenção de
pareceres externos sobre fixação de
preços de bens e verificação de pesos e
volumes dos bens a enviar para efeitos
de aferição da sua compatibilidade com
o método de envio, configuram
expedientes
de
due
diligence
incomportáveis para a realidade
operativa enquadradora da atividade
bancária*, pelo que consideramos
essencial,
considerando
os
constrangimentos inultrapassáveis e a
natureza da intervenção das entidades
financeiras, que sejam fixados limites
razoáveis às exigências a consagrar

que se depreende ser o seu
entendimento, pela previsão do artigo
15.º do Projeto de Instrução não se
pretende, de modo algum, onerar as
entidades financeiras com execução de
procedimentos cuja necessidade não
decorra já, em consonância com o
disposto, entre outros, no artigos 28.º e
36.º da Lei n.º 83/2017, de uma
abordagem baseada no risco. Com a
previsão deste regime do que se trata é
antes de auxiliar as entidades
financeiras no cumprimento de tais
obrigações, pela exemplificação de
algumas medidas reforçadas a ponderar
pelas entidades financeiras no quadro
da sua gestão do risco associado à
prestação de serviços de trade finance,
seja no que se refere à informação
adicional a obter (n.º 3), seja
relativamente aos respetivos meios
comprovativos (n.º 4).
Não é, pois, exigido que as entidades
financeiras extravasem a esfera de
atuação e competências que lhes
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neste âmbito, complementando os
critérios estabelecidos com a indicação
de orientações sobre fontes/links que
permitam a obtenção de informação
sobre este tipo de serviços, que
pudesse ser facilmente consultada
pelas
entidades
obrigadas,
preferivelmente sem custos de acesso.

cabem, em consonância com os serviços
que prestam e as obrigações a que se
encontram adstritas para fins de
prevenção do BC/FT, pela Lei n.º
83/2017 e respetivos diplomas
regulamentares.

Sem prejuízo, de forma a deixar claro
que (também) o elenco previsto no n.º 4
do artigo 15.º do Projeto de Instrução
*Notamos que a International Standard assume uma natureza meramente
Banking Practice reconhece que as exemplificativa, alterou-se o corpo da
instituições financeiras lidam com referida norma.
documentos e não com transporte,
entrega, mercadorias, serviços, à qual
os documentos dizem respeito, não
tendo competências em matérias
relativas a mercadorias físicas, nem têm
a capacidade de o fazer, devendo ser
este princípio a fundamentar e nortear
a definição regulamentar do grau de
escrutínio e compreensão que uma
instituição financeira pode trazer à
identificação da atividade não habitual
/ inconsistente envolvendo uma
transação de Trade Finance."
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Artigo 16.º

APB

Alínea a) do artigo 16.º
“Consideramos que o disposto na alínea
a) do artigo 16.º do projeto, para a
realidade de entidades financeira de
grande dimensão, e com múltiplas
áreas de negócio, poderá representar
um exercício complexo e originar
anormais perturbações ao normal
desenvolvimento do negócio bancário,
atendendo a que informação em
apreço, e a sua obtenção e apreciação
crítica, extravasa o âmbito do normal
relacionamento e prática, subjacente à
prestação de serviços e intervenção em
operações de natureza bancária.”

Alínea a) do artigo 16.º
No âmbito da gestão de risco que
efetuem nos termos do artigo 14.º da
Lei n.º 83/2017, estão as entidades
financeiras obrigadas a identificar,
avaliar e mitigar os riscos associados,
entre outros, aos países ou territórios
de origem dos seus clientes e respetivos
beneficiários efetivos, ou em que estes
tenham domicilio ou, de algum modo
desenvolvam a sua atividade e, em
geral, aos países ou territórios em que a
entidade financeira opere, direta ou
indiretamente (cfr. subalíneas v) e vi) da
alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º da Lei
n.º 83/2017).

[Sem alterações]

Nesta senda, sempre que de tal
avaliação resultar identificado um risco
acrescido de BC/FT, mormente pela
identificação de um dos fatores de risco
potencialmente
mais
elevado
constantes do Anexo III da Lei n.º
83/2017 ou do Anexo II do Projeto de
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Instrução, as entidades financeiras
adotam as medidas reforçadas que se
mostrem proporcionais ao risco
concretamente identificado (cfr. artigo
28.º e artigo 36.º da Lei n.º 83/2017),
incluindo, as constantes do artigo 16.º
do Projeto de Instrução.
Posto isto, não pode o Banco de
Portugal acompanhar a opinião
sustentada pela Entidade Consultada de
que a implementação das medidas
previstas no artigo 16.º do Projeto de
Instrução, máxime a da alínea a),
“extravasa o âmbito do normal
relacionamento e prática, subjacente à
prestação de serviços e intervenção em
operações de natureza bancária”,
traduzindo-se
num
“exercício
complexo”, capaz de “originar anormais
perturbações
ao
normal
desenvolvimento do negócio bancário”.
De facto, não só a avaliação de risco
geográfico postulada pelo regime supra
referido implica o conhecimento, na
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medida do necessário para o efeito
pretendido, das jurisdições envolvidas,
desde logo, para aferir da presença de
fatores e tipos indicativos de risco
potencialmente mais elevado. Ademais,
e conforme refere expressamente o
corpo do artigo 16.º do Projeto de
Instrução, nos termos do artigo 22.º da
Lei n.º 83/2017, as entidades financeiras
estão (já) igualmente obrigadas ao
cumprimento das medidas aplicáveis às
relações de grupo e estabelecimentos
no estrangeiro (incluindo as previstas no
Regulamento Delegado (UE) 2019/758
da Comissão, de 31 de janeiro), as quais
postulam o conhecimento sobre o
quadro normativo aplicável nestas
jurisdições.
Importa porém referir que o tipo de
informação adicional a obter nos termos
da alínea a) do artigo 16.º do Projeto de
Instrução será, naturalmente, a que se
mostrar adequada à mitigação do risco
concretamente
identificado,
em
conformidade com a avaliação da
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entidade financeira. Em particular,
relativamente ao nível de conhecimento
acerca do “quadro normativo relevante”
a que se refere, a título exemplificativo,
a medida enunciada, naquela norma,
será de exigir pelo menos o mínimo
necessário à formulação pela entidade
financeira do juízo de equivalência ali
referido. Relevarão para este efeito,
entre outras, as fontes de informação
enunciadas no artigo 6.º do Aviso n.º
2/2018, incluindo as Orientações – cfr.
artigo 4.º do Projeto de Instrução.

Artigo 17.º

APB

Artigo 17.º
“Relativamente à disposição proposta
para o artigo 17.º do projeto, sugere-se
a introdução de um prazo mais alargado
para a entrada em vigor do projeto em
apreciação, sugerindo-se no mínimo um
período de 6 meses.”

Artigo 17.º (atual artigo 18.º)
Considerando os fins que subjazem ao
presente Projeto de Instrução  auxiliar
as
entidades
financeiras
na
identificação de situações de risco
potencialmente mais reduzido ou mais
elevado
e
na
definição
dos
procedimentos de simplificação ou de
reforço das medidas de identificação e
diligência a aplicar à concreta relação
de negócio, transação ocasional ou

[Sem alterações]
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operação , e tendo presente que, na
sequência da submissão do Projeto de
Instrução a Consulta Pública, existe já a
expectativa da parte das entidades
financeiras na respetiva publicação,
sendo que o lapso temporal entretanto
decorrido entre aquela Consulta e a
publicação do presente Relatório
corresponde a tempo suficiente para
que as entidades financeiras pudessem
ponderar eventuais adaptações das
suas políticas internas decorrentes da
aprovação da Instrução ora em análise,
o Banco de Portugal entende não ser de
acolher a sugestão apresentada pela
Entidade Consultada.

Anexo I e
Anexo II

APB

Comentário geral
“À semelhança do disposto no Anexo II
do Aviso n.º 2/2018, consideramos que
os fatores de risco poderiam ter, nesta
Instrução, um detalhe adicional –
eventualmente denominado “Aspetos a
ter em conta pelas entidades
financeiras” – que permitisse auxiliar as
entidades obrigadas na definição de

Comentário geral
O Anexo II do Aviso n.º 2/2018, replica
os fatores e tipos indicativos de risco
potencialmente mais baixo que se
encontram previstos no Anexo II da Lei
n.º 83/2017. Acrescenta-lhes, porém,
um conjunto de aspetos a serem
considerados
pelas
entidades
financeiras na avaliação, com base

[Sem alterações]
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situações de risco potencialmente naqueles fatores e tipos indicativos, de
reduzido ou potencialmente elevado ou situações de risco (comprovadamente)
efetuar presunções clarificadores reduzido.
destes fatores”.
Como referido noutro ponto deste
Relatório, tal opção foi essencialmente
motivada pelo propósito de adequar, na
extensão legalmente permitida, o
regime nacional de prevenção do
BC/FT, de natureza multissetorial, ao
setor financeiro supervisionado pelo
Banco de Portugal.
Ora, na medida em que tal preocupação
é já pressuposta na previsão do elenco
de fatores e tipos indicativos de risco
dos Anexos I e II do Projeto de Instrução
e, não tendo o Banco de Portugal
identificado a necessidade de incluir
quaisquer outros aspetos adicionais,
entende não ser de acolher, neste
ponto, a pretensão da Entidade
Consulta.
O que acaba de se referir não obsta,
antes pressupõe, que na concreta
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identificação e avaliação das situações
de risco potencialmente mais reduzido
ou mais elevado previstas no Projeto de
Instrução, as entidades financeiras se
auxiliem dos elementos e aspetos
clarificadores previstos nas fontes de
informação enumeradas no artigo 6.º
do Aviso n.º 2/2018, e, em particular,
nas Orientações Conjuntas das ESAs
que estabelecem medidas simplificadas
e reforçadas de identificação e
diligência, bem como outros fatores de
risco potencialmente mais reduzido ou
mais elevado de BC/FT (cfr. artigo 4.º do
Projeto de Instrução).
Ponto 2 do Anexo I e Ponto 2 do Anexo
II
“No âmbito do presente projeto, e com
referência aos “Fatores de risco
inerentes ao produto, serviço, operação
ou canal de distribuição”, quer nas
situações de risco potencialmente mais
reduzido, quer nas situações de risco
potencialmente mais elevado, não são
identificados os canais de distribuição.

Ponto 2 do Anexo I e Ponto 2 do Anexo
II
Concordando
embora
com
a
observação feita pela Entidade
Consultada, cumpre referir que a opção
tomada nos Anexos I e II do Projeto de
Instrução, no que se refere à alusão aos
fatores de risco inerentes ao “produto,
serviço, operação ou canal de
distribuição”, visou replicar tal qual a

[Sem alterações]
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Assim, propomos que seja clarificado
que os fatores de risco inerentes aos
produtos, serviços e operação, sejam
automaticamente considerados como
pressuposto de risco potencialmente
mais
reduzido/elevado,
independentemente dos canais de
distribuição utilizados ou, caso assim
não se entenda, que seja clarificado
quais os canais de distribuição
relevantes, em função de cada uma das
situações de risco (reduzido/elevado)”.

escolha terminológica que, nesta
matéria, já resulta, em diversos pontos,
da Lei n.º 83/2017 e do Aviso n.º
2/2018. Nessa medida, e não
resultando de tal opção quaisquer
consequências ao nível do sentido e
alcance da previsão do ponto 2 do
Anexo I e do ponto 2 do Anexo II do
Projeto de Instrução, o Banco de
Portugal não antevê a necessidade da
eliminação da referência a “canais de
distribuição”, preferindo em alternativa
manter a coerência terminológica supra
assinalada.
Ademais, o Banco de Portugal não
poderá, de modo algum, acolher a
pretensão da Entidade Consultada de
que os “fatores de risco inerentes aos
produtos, serviços e operação, sejam
automaticamente considerados como
pressuposto de risco potencialmente
mais
reduzido/elevado,
independentemente dos canais de
distribuição utilizados”. A este
propósito, cumpre recordar que,
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conforme decorre expressamente,
entre outros, do artigo 14.º da Lei n.º
83/2017, na identificação, avaliação e
mitigação dos riscos de BC/FT
existentes no contexto da sua realidade
operativa específica, as entidades
financeiras consideram, obrigatória e
especificamente, (também) os riscos
associados aos canais de distribuição
dos produtos e serviços que
disponibilizem (cfr. subalínea iv) da
alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º da Lei
n.º 83/2017). Destarte, a sugestão da
Entidade Consultada equivaleria, na
prática, a uma total desconsideração,
no caso concreto, dos riscos inerentes
ao canal de distribuição utilizado, em
violação do disposto nos normativos
aplicáveis em matéria de prevenção do
BC/FT.
Portanto, mesmo relativamente às
situações de risco potencialmente
reduzido ou elevado previstas no
Projeto de Instrução (e, por identidade
de razão, na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
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n.º 2/2018), na identificação e avaliação
do risco concretamente associado a
uma dada situação, estão as entidades
financeiras obrigadas a identificar e
avaliar o risco de BC/FT associado ao
canal de distribuição utilizado na
disponibilização do produto, serviço ou
operação. Risco esse que, consoante os
casos, poderá concorrer para reduzir ou
aumentar o risco associado à situação
em apreço.
O que fica dito não obsta, antes
pressupõe, que as entidades financeiras
ponderem, na avaliação que efetuem,
os fatores de risco potencialmente mais
reduzidos ou mais elevados inerentes
aos canais de distribuição, que se
encontram
exemplificativamente
previstos nos diplomas acima referidos.

Anexo I

APB
Banco Primus
Montepio
Crédito

Alínea c) do ponto 1
“Pretende-se aferir se, da aplicação do
enunciado da alínea a) do nº 1 (…) se
pode
considerar,
por
si
só,
justificado/cumprido (caso não existem

Alínea c) do ponto 1
Conforme já referido noutro ponto do
presente Relatório, ao abrigo do n.º 3
do artigo 32.º da Lei n.º 83/2017, o n.º
3 do artigo 22.º do Aviso n.º 2/2018 fixa
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outros fatores que elevem o risco de
BC/FT do proponente / operação) o
pressuposto / condição previsto na
alínea a) do nº 3 do Artigo 22.º do Aviso
nº 2/2018 que permite “a comprovação
dos elementos identificativos dos
beneficiários efetivos através de
declaração emitida pelo cliente ou por
quem legalmente o represente”, sem
prejuízo do cúmulo da verificação das
condições das alíneas b) e c) do mesmo
número / artigo”.

os termos em que é admissível a
comprovação
dos
elementos
identificativos
dos
beneficiários
efetivos com base em declaração
emitida pelo cliente ou por quem
legalmente o represente. À luz da
referida norma legal, à aplicação deste
regime simplificado será, desde logo,
essencial que se ache verificado o
pressuposto de se tratar de uma
situação “em que comprovadamente se
verifique a existência de um risco baixo
de branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo”.
Aqui, cumpre chamar à colação o artigo
5.º do Projeto de Instrução, em
particular, o seu n.º 4, de onde decorre
que, fora dos casos expressamente
previstos, a presença isolada dos
fatores e tipos indicativos de risco
previstos na Lei n.º 83/2017, no Aviso
n.º 2/2018, de 26 de setembro e no
Projeto de Instrução, “não determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco elevado

Anexo I
[…]
2. [Sem alterações];
b) [Sem alterações]:
[…]
v) Produtos que permitem a
definição de limites em função
do valor armazenado ou do
número ou montante dos
pagamentos, carregamentos e
reembolsos que podem ser
efetuados Produtos que não
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ou reduzido à relação de negócio ou à
transação ocasional”.
Nessa medida, haverá que responder
negativamente
à
interpretação
avançada pela Entidade Consultada
posto que, em conformidade com o
regime acabado de explicar, a
verificação da situação prevista, em
abstrato, na alínea a) do n.º 1 do Anexo
I do Projeto de Instrução não determina
necessariamente que, a concreta
relação de negócio ou transação
ocasional represente, em razão dos
demais fatores relevantes, uma
situação de risco comprovadamente
reduzido.

permitem carregamentos ou
reembolsos em numerário;
vi)
[anterior subalínea vii)];
vii)
[anterior subalínea viii)];
viii)
[Anterior subalínea ix)];
[…]
d) Serviços de iniciação do pagamento;
e) Serviços de informação sobre contas.

Destarte, também em tais casos, a
aplicação da medida simplificada do n.º
3 do artigo 32.º da Lei n.º 83/2017
dependerá sempre de uma análise
prévia pela entidade financeira do risco
de BC/FT associado à concreta relação
de negócio ou transação ocasional e da
conclusão da existência in casu de uma
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situação de risco comprovadamente
reduzido. Necessário será, ainda,
naturalmente,
que
se
achem
preenchidos os demais pressupostos de
que depende a aplicação daquele
regime, incluindo o cumprimento dos
requisitos cumulativos previstos no n.º
3 do artigo 22.º do Aviso n.º 2/2018.
Alínea c) do ponto 1
“(…) consideramos útil a definição de
valores, ainda que meramente
indicativos, para concretização do
conceito “montante reduzido”.

Alínea c) do ponto 1 e subalínea i) da
alínea b) do ponto 2
A concretização deste tipo de conceitos
indeterminados surge necessariamente
enquadrada pela realidade operativa
específica da entidade financeira que os
Subalínea i) da alínea b) do ponto 2
aplica e pelo perfil de risco associado à
“(…) consideramos útil a definição de relação de negócio ou transação
valores, ainda que meramente ocasional em causa, pelo que o que
indicativos, para sua concretização”.
poderá ser considerado como um
montante reduzido no contexto da
realidade operativa de determinada
entidade
poderá
não
ter
correspondência no contexto de outra.
Assim, o Banco de Portugal tomou a
opção clara de não concretizar
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conceitos indeterminados como o aqui
em
causa,
deixando
tal
à
discricionariedade
das
entidades
financeiras, como forma de garantir que
as mesmas poderão acomodar a sua
realidade operativa, opção que se
entende ser de manter, em linha com
uma efetiva abordagem baseada no
risco.
Ponto 2
“No listado do canal de distribuição não
resulta claro se os produtos em apreço
podem ser subscritos presencialmente
e à distância ou somente numa destas
modalidades, usando como critério de
interpretação o constante o conceito de
“canal de comercialização” constante
dos anexos à Instrução 14/2013 e ainda
o projeto de revisão da mesma
colocado a consulta pública e que
contém os seguintes os elementos
constantes do ponto 4 alíneas a) a g)
como possíveis. Neste particular haverá
que ter em conta o risco ponderado a
título particular pelos novos canais

Ponto 2
Efetivamente, relativamente a cada um
dos produtos elencados no ponto 2 do
Anexo I do Projeto de Instrução, não se
faz referência aos canais de distribuição
através dos quais os mesmos são
prestados.
Em todo o caso, cumpre recordar a
Entidade Consultada que a lista de
fatores e tipos indicativos de risco
potencialmente mais reduzido previstos
no Projeto de Instrução e, bem assim, na
Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018,
têm uma natureza meramente
exemplificativa, de onde, conforme
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digitais nos produtos de crédito (em
particular o crédito pessoal) quando
contratados através de canais à
distância”.

resulta do n.º 3 do artigo 5.º do Projeto
de Instrução (e é reiterado no introito
do Anexo I), as entidades financeiras
poderão considerar outros fatores e
tipos
indicativos
de
risco
potencialmente mais reduzido que se
mostrem adequados à sua realidade
operativa específica.
Ademais, como prevê expressamente o
n.º 4 do artigo 5.º do Projeto de
Instrução,
fora
dos
casos
expressamente previstos nos diplomas
relevantes, a verificação, de forma
isolada, de um fator ou tipo indicativo
de
risco,
não
determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco
reduzido à relação de negócio ou
transação ocasional. Nessa medida, a
aplicação de medidas simplificadas
dependerá sempre de uma análise
prévia pela entidade financeira do risco
de BC/FT associado à concreta relação
de negócio ou transação ocasional e da
conclusão da existência in casu de uma
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situação de risco comprovadamente
reduzido (cfr. artigo 35.º da Lei n.º
83/2017 e artigo 28.º do Aviso n.º
2/2018).
Nessa
avaliação,
as
entidades
financeiras deverão ponderar todos os
fatores que potencialmente influenciem
o concreto risco associado a
determinada relação de negócio ou
transação ocasional, incluindo o que
resulte do canal de distribuição utilizado
(cfr., entre outros, artigos 14.º e 28.º da
Lei n.º 83/2017). A este propósito, e em
linha com o contributo da Entidade
Consultada, cumpre especialmente
sinalizar que:


Em conformidade com a alínea b)
do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º
83/2017, as “novas práticas
comerciais, incluindo novos
mecanismos de distribuição”,
deverão ser objeto de maior
atenção por parte das entidades
financeiras no âmbito das suas
práticas de gestão de risco, nos
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termos definidos no naquele
artigo.


Os “Novos produtos e novas
práticas comerciais, incluindo
novos
mecanismos
de
distribuição e métodos de
pagamento, bem como a
utilização de novas tecnologias
ou
tecnologias
em
desenvolvimento, tanto para
produtos novos como para
produtos já existentes”, figuram
na lista constante do Anexo III da
Lei n.º 83/2017, entre os fatores
e tipos indicativos de risco
potencialmente mais elevado a
considerar
pelas
entidades
financeiras (cfr. alínea d) do
ponto 2).



Em complemento do disposto na
Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º
2/2018, o artigo 13.º do Projeto
de Instrução enumera um
conjunto medidas que deverão
ser ponderadas pelas entidades
financeiras
sempre
que
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identifiquem um risco mais
elevado associado, entre outros,
ao canal de distribuição utilizado.
Por fim, relativamente ao conceito de
“canal de comercialização” constante
dos anexos à Instrução do Banco de
Portugal n.º 14/2013, de 11 de junho
(“Instrução n.º 14/2013), importa ter
presente que:


Conforme
determina
expressamente o seu artigo 2.º,
no contexto do presente
Projeto de Instrução relevam
apenas as definições constantes
na Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º
2/2018 e as que se encontram
elencadas no n.º 1 daquele
artigo.



Aliás, do confronto entre o
artigo 1.º do presente Projeto
de Instrução e do artigo 1.º da
Instrução n.º 14/2013 resulta
claro serem distintos quer os
diplomas
que
aqueles
instrumentos
visam
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regulamentar (o primeiro, a Lei
n.º 83/2017 e o Aviso n.º
2/2018 e o segundo, o DecretoLei n.º 133/2009, de 2 de
junho), quer o tipo de matérias
incluídas no respetivo escopo.
De facto, á luz do respetivo
objeto, é absolutamente claro
que a Instrução n.º 14/2013 não
prossegue
finalidades
de
prevenção do BC/FT.


Alínea a) do ponto 2
“Relativamente ao conceito “Produtos
financeiros não complexos” (alínea a),
solicita-se clarificação adicional sobre o
âmbito e significado do conceito”.

Portanto,
os
conceitos
utilizados na Instrução n.º
14/2013 deverão ser utilizados
nos termos e para os efeitos
expressamente definidos na
mesma, não podendo os
mesmos servir à interpretação
das normas do presente Projeto
de Instrução.

Alínea a) do ponto 2
Como decorre do artigo 4.º do Projeto
de Instrução, no cumprimento deste
diploma regulamentar, as entidades
financeiras devem recorrer às fontes de
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“Relativamente ao conceito “Produtos
e de baixa rentabilidade ou retorno”
(alínea a), solicitamos que seja
clarificado se apenas se pretende
abranger produtos de taxa fixa ou
também de taxa variável, esclarecendo
se poderão considerar-se como
abrangidos, para aplicação da norma,
os produtos de retorno esperado
baixo”.

informação elencadas no artigo 6.º do
Aviso n.º 2/2018 e, em especial, às
Orientações Conjuntas das ESAs, que
estabelecem medidas simplificadas ou
reforçadas de identificação e diligência
e outros fatores indiciadores de risco
mais reduzido ou elevado. Alias, como
foi sinalizado na Nota Justificativa que
acompanhou a Consulta Pública n.º
3/2019, no desenho da presente
Projeto de Instrução considerou-se,
entre outras fontes, os exemplos
concretos
referidos
naquelas
Orientações Conjuntas.
O
emprego
de
conceitos
indeterminados assume-se como uma
opção do Banco de Portugal tendente a,
por um lado, dotar as entidades
financeiras da necessária margem de
flexibilidade no preenchimento dos
mesmos no quadro da sua realidade
operativa específica e, por outro lado, a
alinhar o regime nacional com as
diretrizes definidas pelas ESAs nas
referidas
Orientações
Conjuntas.
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Concretizações adicionais daqueles
conceitos consubstanciariam, por isso,
restrições indesejadas ao seu âmbito de
aplicação.
Sem prejuízo, importa sublinhar que as
Orientações Conjuntas preveem alguns
critérios que poderão auxiliar as
entidades financeiras na concretização
dos fatores e tipos indicativos de risco
previstos no Projeto de Instrução.
Assim, no que contende com a
interpretação da alínea a) do ponto 2 do
Anexo I do Projeto de Instrução releva,
por exemplo, a Orientação 30. Em todo
o caso, sempre se dirá que na aferição
da complexidade de um dado produto
financeiro concorrem, entre outros
critérios, o número de operações,
contrapartes,
intermediários
ou
jurisdições envolvidas.
Relativamente à segunda questão
colocada pela Entidade Consultada,
importa esclarecer que na medida em
que sejam subsumíveis nos conceitos
de “não complexos” e de “baixa
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rentabilidade ou retorno”, dir-se-á que
quer os produtos de taxa fixa, quer os
de taxa variável são abstratamente
subsumíveis na alínea a) do n.º 2 do
Anexo I do Projeto de Instrução
Reitera-se, contudo, que a verificação
de isolada de um fator ou tipo indicativo
de risco potencialmente reduzido não
implica, automaticamente, a atribuição
de uma notação de risco reduzido à
concreta relação de negócio ou
transação ocasional (cfr. n.º 4 do artigo
5.º do Projeto de Instrução). A aplicação
de medidas de diligência simplificadas
dependerá sempre de uma análise
prévia pela entidade financeira do risco
associado à concreta relação de
negócio ou transação ocasional, para o
qual concorrerão os múltiplos fatores
de risco em presença, e na qual se
conclua pela existência in casu de um
risco comprovadamente reduzido de
BC/FT, em conformidade com o artigo
35.º da Lei n.º 83/2017 e com o artigo
28.º do Aviso n.º 2/2018.
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Alínea b) do ponto 2
“(…) face ao enquadramento nas
medidas simplificadas dos serviços de
iniciação ao pagamento e de
informação sobre contas, bem como
dos serviços relacionado com a
utilização da moeda eletrónica,
entendemos que os mesmos devem ser
elencados na lista exemplificativa de
serviços do Ponto 2 do Anexo I da
Instrução”.

Alínea b) do ponto 2
A opção pela consagração no presente
Projeto de Instrução de um regime
simplificado aplicável no âmbito da
prestação dos serviços de iniciação do
pagamento e de informação sobre
contas pressupõe, naturalmente, o
reconhecimento pelo Banco de
Portugal de que estes serviços estão, ao
menos tipicamente, associados a um
menor risco (intrínseco) de BC/FT.
Julgou-se, por isso, não ser necessário,
porque de certa medida redundante, a
inclusão de tais serviços no elenco do
ponto 2 do Anexo I do Projeto de
Instrução. Contudo, na sequência do
contributo da Entidade Consulta e,
sobretudo, em ordem a deixar claro que
a previsão das medidas simplificadas
constantes do Aviso n.º 2/2018 e do
presente Projeto de Instrução não
preclude a adoção de outras medidas
simplificadas nos termos já referidos
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noutros pontos deste Relatório, o
Banco de Portugal acede na inclusão
dos serviços de iniciação do pagamento
e de informação sobre contas no elenco
do Anexo I do Projeto de Instrução.
Em todo o caso, cumpre reiterar nesta
sede que a verificação isolada de um
dado fator de risco reduzido não
determina
necessariamente
a
atribuição automática de um grau de
risco reduzido à relação de negócio em
causa (cfr. n.º 4 do artigo 5.º do Projeto
de Instrução), de onde também no
âmbito da prestação destes serviços
estão
as entidades financeiras
obrigadas a aferir o risco de BC/FT
concretamente associado à situação em
presença.
No que se refere aos serviços
relacionados com a utilização da moeda
eletrónica, o Banco de Portugal remete
a Entidade Consultada para a previsão
da alínea e) do n.º 2 do Anexo II da Lei
n.º 83/2017 e para a alínea c) do n.º 2
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do Anexo II do Aviso n.º 2/2018 onde
tais serviços são já abstratamente
enquadráveis, não sendo pois de
acolher, nesta parte, a sugestão
apresentada.
Alínea b) do ponto 2
“No que aos produtos de utilização
limitada ou finalidades específicas prédeterminadas não resulta claro se o
crédito pessoal sem finalidade
específica (ver definição constante da
sub-alínea (i) da alínea a) do ponto 3 da
Instrução 14/2013) está ou não
abrangido, tendo em conta os baixos
montantes normalmente associados e
que o desembolso dos fundos ser feito
em
conta
titulada
pelo
cliente/mutuário. A este respeito
convirá enunciar que a título
interpretativo é feita uma restrição
quanto à finalidade do produto, quando
este por natureza e valor poderá
representar um risco intrinsecamente
baixo e não ter um a finalidade

Alínea b) do ponto 2
Cumpre começar por esclarecer a
Entidade Consultada ser entendimento
do Banco de Portugal que o crédito
pessoal sem finalidade específica não é
subsumível no fator de risco
potencialmente reduzido previsto na
alínea b) do ponto 2 do Anexo I do
Projeto de Instrução, portanto, nos
“produtos de utilização limitada ou
finalidades
específicas
ou
prédeterminadas”.
Recorde-se, nesta sede, que o artigo
29.º do Aviso n.º 2/2018 prevê um
regime simplificado aplicável no âmbito
da contratação de operações de crédito
de montante igual ou inferior a €
50 000,
independentemente
da
respetiva finalidade (específica ou
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específica no que à utilização dos genérica), cumpridos que sejam os
fundos concerne”.
critérios ali previstos.
Mais se saliente que a previsão deste
regime simplificado não afasta a
possibilidade de adoção de outras
medidas simplificadas que sejam
definidas pelas entidades financeiras
abrigo do regime previsto na subalínea
vi) da alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do
Aviso n.º 2/2018, não precludindo
igualmente a possibilidade de aplicação
das demais medidas simplificadas
previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
n.º 2/2018.
Necessário será, em qualquer caso, que
o risco de BC/FT associado à concreta
operação de crédito seja identificado
pela entidade financeira como sendo
baixo e isto, note-se, não apenas
aquando o estabelecimento da relação
de negócio, mas igualmente em sede
das medidas de diligência a que as
entidades financeiras estão adstritas
nos termos da alínea c) do nº 27.º da Lei
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n.º 83/2017. Neste sentido, atente-se
no disposto no n.º 5 do artigo 29.º do
Aviso n.º 2/2018.
Subalínea v) da alínea b) do ponto 2
“(…) solicitamos confirmação sobre o
enquadramento, nesta tipologia de
produtos, dos cartões pré-pagos,
devendo, em caso afirmativo, ser
clarificado como deverão as entidades
obrigadas conciliar a aplicação desta
norma com a aplicação dos requisitos
do artigo 8.º do projeto em
apreciação”.

Subalínea v) da alínea b) do ponto 2
Na
sequência
do
contributo
apresentado pela Entidade Consultada,
porquanto a previsão deste fator
poderá efetivamente suscitar as
dúvidas apontadas  posto que
encontra,
em
certa
medida,
acolhimento na alínea e) do n.º 2 do

Anexo II da Lei n.º 83/2017 , com
prejuízo para a certeza e segurança
“Entendemos, igualmente, que deveria jurídicas, optou o Banco de Portugal por
identificar-se, na lista exemplificativa eliminar este fator de risco da listagem
de produtos deste ponto 2 do Anexo I, do Anexo I do Projeto de Instrução.
os produtos que admitem um único
carregamento, com prazo de utilização Relativamente à sugestão apresentada
não superior a 12 meses”.
pela Entidade Consultada de incluir, no
ponto 2 do Anexo I do Projeto de
Instrução, “os produtos que admitem
um único carregamento, com prazo de
utilização não superior a 12 meses”, o
Banco de Portugal opta por não acolher
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a mesma. Em todo o caso, refira-se que
os produtos apontados são, ao menos
em abstrato, subsumíveis na alínea e)
do n.º 2 do Anexo II da Lei n.º 83/2017.
Subalínea viii) da alínea b) do ponto 2
“Com relação à formulação efetuada no
parágrafo anterior que permitirá
atribuir um risco potencialmente mais
reduzido às operações descritas, após
avaliação a efetuar pela Instituição
tendo em conta o seu modelo de
negócio e a sua realidade operativa
específica, seria pertinente realizar uma
definição / enquadramento mais
objetivo do que possa ser entendido
por um “número limitado de
comerciantes ou ponto de venda”, para
que a sua eventual adoção / aplicação
pelas Instituições não possa ser tão
(subjetivamente) questionada”.

Subalínea viii) da alínea b) do ponto 2
Valem neste ponto, com as devidas
adaptações,
as
considerações
transmitidas pelo Banco de Portugal à
Entidade Consultada em resposta ao
contributo apresentado à alínea a) do
ponto 2 do Anexo I do Projeto de
Instrução, no que concerne à opção pelo
emprego no presente Projeto de
Instrução de conceitos indeterminados
e ao papel que, nesse contexto, deverá
caber às entidades financeiras.
Não obstante, no que especificamente
contende com as fontes de informação
que poderão auxiliar as entidades
financeiras na concretização deste
concreto aspeto, refira-se, para além
das Orientações, em particular,
Orientações 115 e seguintes (cfr. artigo
4.º do Projeto de Instrução), por
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exemplo, os critérios a que aludem os
Considerandos 13 e 14 da Diretiva (UE)
2015/23666 a propósito do conceito de
“rede
restrita”,
sem
prejuízo
naturalmente
da
respetiva
consideração dever ser ponderara cum
grano salis, atentas as distintas
finalidades que subjazem aquele
diploma, distintas da prevenção do
BC/FT.
Subalínea ix) da alínea b) do ponto 2
“Propomos
que
seja facultada
concretização adicional sobre os
valores a considerar pelas entidades
obrigadas, ainda que meramente
indicativos”.

Subalínea ix) da alínea b) do ponto 2
No que respeita à aplicação do limiar
constante do n.º 1 do artigo 29.º do
Aviso n.º 2/2018 a que aludem as
Entidades
Consultadas,
cumpre
clarificar que a aplicação do regime
simplificado previsto naquele artigo
“Convirá clarificar o que entende por dependerá da verificação cumulativa de
«baixo valor», podendo utilizar-se por todas as condições de mitigação do
exemplo o limite indicado no nº.1 do risco ali previstas. Destarte, o facto de
artigo 29º do Aviso 2/2018”.
se tratar de uma operação de crédito de
valor não superior a €50 000 não

6

Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro de 2015 relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, transposta para a ordem jurídica interna
pelo Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro, que aprovou o Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica.
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“Tendo em conta que estão incluídos no
âmbito da aplicação do Decreto-Lei nº
133/2009 que regula os “Contratos de
Crédito a Consumidores” operações até
ao montante máximo de € 75.000,
considera-se igualmente pertinente um
enquadramento / definição mais
objetiva do que poderá ser considerado
enquadrado em “produtos de crédito
de baixo valor”, face à necessidade de
caracterização / definição (interna) do
produto
a
apresentar
aos
consumidores, sem prejuízo das
caraterísticas
pessoais,
sócio
económicas e outras de quem a ele vai
recorrer,
poderem
afastar
a
possibilidade, com base em outros
critérios / fatores, da atribuição de risco
(potencialmente) mais reduzido”.

determina per se a conclusão de que se
trata de uma relação de negócio ou
operação de risco reduzido suscetível
de beneficiar da aplicação de medidas
de diligência simplificada, incluindo as
previstas no referido artigo 29.º do
Aviso n.º 2/2018.
Relativamente ao Decreto-Lei n.º
133/2009, de 2 de junho referenciado
pela Entidade Consultada, cumpre
esclarecer que o disposto neste regime
não se confunde no escopo e
finalidades que prossegue com o
disposto no Projeto de Instrução, cujo
regime  mesmo quando referido a
operações de crédito  visa a prevenção
do BC/FT e não a proteção do
consumidor (e.g. pela fixação de
deveres de informação pré-contratuais)
no âmbito da contratação de tais
operações. Nessa medida, para este
efeito, os conceitos, limiares e outras
disposições de regime devem ter-se por
circunscritos aos diplomas a que se
referem.
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Como se referiu, a concretização do
que se deverá entender por “baixo
valor” nos termos e para os efeitos da
subalínea ix) da alínea b) do ponto 2 do
Anexo I do Projeto de Instrução deverá
caber às entidades financeiras, tendo
presente a sua realidade operativa
específica e o perfil de risco associado à
relação de negócio em causa, mas
tendo presente que a verificação
isolada de um dado fator de risco
reduzido
não
determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco
reduzido à relação de negócio em causa
(cfr. n.º 4 do artigo 5.º do Projeto de
Instrução).
Alínea c) do ponto 2
“(…) considerando a previsão expressa
das “pooled accounts” como produto de
risco potencialmente mais reduzido,
importaria que fosse clarificado se o
mesmo entendimento (nível de risco)
deverá ser igualmente considerado
para tipologias similares de produtos,

Alínea c) do ponto 2
Concorda-se
com
a
Entidade
Consultada de que as contas tituladas
por prestadores de serviços de
pagamento poderão, em abstrato, à luz
das respetivas finalidades, subsumir-se
no conceito de “pooled accounts”,
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como, por exemplo, para contas previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo
tituladas por prestadores de serviços de 3.º do Projeto de Instrução.
pagamento”.
Apesar disso, importa ter presente que
o regime que se visa introduzir por via
do presente Projeto de Instrução, terá
necessariamente, desde logo à luz da
sua natureza regulamentar, que ser
conjugado com as normas da Lei n.º
83/2017 e do Aviso n.º 2/2018.
Aqui, chamamos particular atenção
para o disposto no artigo 35.º da Lei n.º
83/2017, em particular para a alínea b)
do seu n.º 2: “A adoção de medidas
simplificadas (…) nunca pode ter lugar
(…): quando devam ser adotadas
medidas reforçadas de identificação ou
diligência”.
Ora, as contas tituladas por prestadores
de serviços de pagamento “para
detenção de fundos de clientes seus,
que não têm poderes de movimentação
da conta”, são subsumíveis na definição
de “relações de correspondência”
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constante da alínea ee) do n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 83/2017.
Nessa medida, tendo presente o regime
constante dos artigos 70.º e 71.º da Lei
n.º 83/2017, que obriga a adoção de
medidas reforçadas – sempre ou em
função do risco concretamente
identificado, consoante os casos –, bem
como
os
fatores
de
risco
potencialmente
mais
elevado
elencados no ponto 3 do Anexo II do
presente Projeto de Instrução, haverá
necessariamente que rejeitar o
entendimento veiculado pela Entidade
Consultada.
Mais se acrescente neste ponto, que tal
como resulta expressamente do n.º 4
do artigo 5.º do presente Projeto de
Instrução,
salvo
nos
casos
expressamente previstos na Lei n.º
83/2017 e no Aviso n.º 2/2018, a
presença isolada dos fatores e tipos
indicativos de risco potencialmente
mais reduzido ou elevado não
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determina,
necessariamente,
a
atribuição automática de um grau de
risco
reduzido
ou
elevado,
respetivamente, à relação de negócio
ou transação ocasional. Nessa medida,
da previsão da alínea c) do ponto 2 do
Anexo I do Projeto de Instrução, não
poderá resultar a automática conclusão
de que o produto em causa assume, no
caso concreto, um risco de BC/FT
comprovadamente reduzido.

Anexo II

Ernest &
Young

Comentário geral
“Somos da opinião de que, a
contratação à distância ou, por
representantes poderia ser sempre
considerada para medidas reforçadas.
O presente aspeto poderá ser
acrescentado no Anexo II, pois faz parte
de uma das recomendações do FATF.”

Comentário geral
A legislação da União Europeia, máxime
a Diretiva (UE) 2015/849 que a Lei n.º
83/2017 transpõe – e que é densificada
por regulamentação setorial – já não
considera as situações em que um
cliente não está fisicamente presente
para
fins
de
execução
dos
procedimentos de identificação e
diligência como de risco elevado em
todas as circunstâncias. Diversamente,
o Anexo III da Diretiva (UE) 2015/849, na
redação introduzida pela Diretiva (UE)
2018/843, elenca, entre os fatores de
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risco potencialmente mais elevado
associados ao produto, serviço,
operação ou canal de distribuição, as
relações de negócio ou operações não
presenciais “sem certas salvaguardas,
tais como meios de identificação
eletrónica, serviços de confiança
relevantes na aceção do Regulamento
(UE) n.º 910/2014 ou outros processos
de identificação eletrónica ou à
distância seguros, regulamentados,
reconhecidos, aprovados ou aceites
pelas autoridades nacionais relevantes;
(cfr. alínea c) do n.º 2)” (sublinhado
nosso). No mesmo sentido apontam,
naturalmente, as Orientações.
No plano nacional, refira-se que os
“processos de identificação eletrónica
ou à distância” acima referidos se
encontram acolhimento no artigo 25.º,
aplicável por remissão do artigo 38.º,
ambos da Lei n.º 83/2017.
Cumpre ademais esclarecer que,
diversamente do referido pela Entidade
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Consultada, também de acordo com a
posição recentemente difundida pelo
FATF, no “Guidance on Digital Identity”7,
é clarificado que “non-face-to-face
customer-identification
and
transactions that rely on reliable,
independent digital ID systems with
appropriate risk mitigation measures in
place, may present a standard level of
risk, and may even be lower-risk”.
Destarte, a aplicação de medidas
reforçadas em tais casos, bem como o
respetivo tipo e extensão, dependerá,
pois, de uma avaliação casuística
realizada pela entidade financeira na
decorrência
da
qual
resulte
concretamente
identificada
uma
situação de risco acrescido de BC/FT. O
mesmo valerá mutatis mutandis nas
hipóteses de contratação através de
representantes. Em todo o caso,
recorda-se que a alínea h) do n.º 1 do
Anexo II do Projeto de Instrução (já)

7

Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Guidance-on-Digital-Identity.pdf.
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inclui, entre os fatores e tipos
indicativos de risco potencialmente
mais
elevado,
o
recurso
a
intermediários ou mandatários com
amplos poderes de representação.
Nessa medida, o Banco de Portugal
considera que os casos em que a
contratação à distância ou através de
representantes acarreta efetivamente
risco acrescido já se encontram
adequadamente acautelados no Projeto
de Instrução ou no restante quadro
legislativo e regulatório vigente,
discordando da necessidade – ou
adequabilidade, pelas razoes expostas,
da introdução das alterações propostas
pela Entidade Consultada.

Ernest &
Young

Comentário geral
"Neste último aspeto poder-se-iam
incluir, igualmente, as casas de câmbio
e empresas que facilitam o envio de
divisas, pois são áreas de negócio que
trazem riscos elevados pela sua própria
natureza (na maioria das vezes são

Comentário geral
As atividades referidas pela Entidade
Consultada – operações de câmbio e
envio de fundos – são prosseguidas por
entidades obrigadas (agências de
câmbio e prestadores de serviços de
pagamento) ao cumprimento do
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entidades que possuem menos
experiência em risco de AML e têm
menos conhecimento a propósito dos
seus clientes)*.
*As
empresas
com
serviços
relacionados com dinheiro (também
designadas por Money service
business) são, regra geral, entidades de
moeda de troca, que transmitem
remessas de dinheiro através de meios
diversos e, cheques que são pagos aos
seus clientes. Estas empresas, pela sua
própria natureza, possuem um risco
acrescido ao correspondente bancário.
Podem
igualmente
ter
menos
experiência no que toca à prevenção do
risco de branqueamento de capitais e,
terem igualmente, um conhecimento
reduzido sobre os seus clientes. Nestes
casos em particular, de acordo com as
recomendações da FATF, é importante
assegurar que estas empresas têm
procedimentos adequados e processos
que
permitam
identificar,
convenientemente, os seus clientes."

disposto na Lei n.º 83/2017 e respetivos
diplomas
regulamentares,
encontrando-se sujeitas à supervisão do
Banco de Portugal (cfr. artigos 3.º, 86.º
e 88.º da Lei n.º 83/2017). Como tal, em
linha com a abordagem baseada no
risco postulada por aqueles diplomas,
no exercício da respetiva atividade,
deverão tais entidades adotar as
medidas que se mostrem adequadas à
gestão do risco que seja concretamente
identificado no contexto da sua
realidade operativa.
Sem prejuízo, neste ponto cumpre ainda
recordar a Entidade Consultada que o
Projeto de Instrução sob apreciação
prevê já fatores de risco aplicáveis no
contexto dos referidos setores: fatores
de natureza genérica e, portanto,
abstratamente aplicáveis no contexto
de tais atividades e, ainda, fatores
especificamente aplicáveis às mesmas
(por exemplo, o disposto nas subalíneas
c) ou g) do n.º 2 do Anexo II).
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APB

Corpo
"A proposta para o Anexo II introduz um
novo conceito de “cliente”, sendo este
mais amplo do que o previsto na alínea
d) do n.º 1 do artigo 2º do Aviso do
Banco de Portugal n.º 2/2018,
prevendo a proposta de Anexo que, no
conceito de cliente, devam ser incluídos
os
representantes
do
cliente,
nomeadamente “(…) as pessoas
autorizadas a movimentar contas
tituladas por clientes das entidades
financeiras, bem como aos seus
beneficiários efetivos.” Considerando
esta novidade, notamos que, por um
lado,
a
circunstância
de
o
representantes do Cliente – incluindo
beneficiários efetivos – não terem
relação de negócio ou não executarem
transações (frequentes ou sequer
ocasionais) com o Banco, implica que
aos mesmos não sejam aplicados
procedimentos de due diligence
similares aos que aplica aos Clientes

Corpo
Conforme decorre expressamente do
parágrafo final do corpo do Anexo II do
Projeto de Instrução, o conceito de
cliente ali referido é efetivamente (e
deliberadamente) mais abrangente do
que o constante da alínea d) do n.º 1 do
artigo 2.º do Aviso n.º 2/2018. Tal
ampliação resulta, sobretudo, de uma
opção de conveniência, delineada com o
intuito de evitar a repetição da extensão
das obrigações a representantes do
cliente e respetivos beneficiários
efetivos.
Não obstante, cumpre reiterar que tal
conceito alargado tem a sua aplicação
circunscrita ao disposto no referido
Anexo e que, como ali se admite
expressamente, a aplicabilidade aos
representantes e aos beneficiários
efetivos dos clientes dos fatores de risco
listados dependerá de uma análise
casuística, dependendo do tipo de fator
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com os quais tem relação de negócio.
Por outro lado, notamos a relevância
dos conceitos normativos integrantes
do quadro legal e regulamentar
aplicável em sede de PCBCFT serem
claros, uniformemente previstos e
densificados, atendendo ao impacto
muito significativo que os mesmos
comportam para a realidade operativa
subjacente à implementação, aplicação
e revisão do ambiente de prevenção
das entidades obrigadas, pelo que
consideramos inadequada a proposta
ampliação do (nuclear) conceito
legalmente relevante de Cliente, tal
como originariamente consagrado e
delimitado nos termos da Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto e no Aviso n.º
2/2018.
Atendendo ao potencial impacto
negativo da proposta sobre o ambiente
de controlo e realidade operativa das
entidades obrigadas – cujo alcance real,
notamos, poderá nem sequer ser
exaustivamente
antecipado
no
imediato – consideramos que a mesma

em questão (“Para os efeitos do
presente Anexo, deverá entender-se a
expressão “cliente” como referente, em
regra, (…) também aos representantes
do cliente (…), bem como aos seus
beneficiários efetivos” – negrito e
sublinhados nossos).
No resto, não pode o Banco de Portugal
acompanhar o entendimento da
Entidade Consultada no ponto em que
sustenta a não aplicação aos
representantes e beneficiários efetivos
de procedimentos de identificação e
diligência em linha com os que são
aplicáveis aos respetivos clientes,
advogando tratar-se este de um aspeto
de novidade introduzido pelo presente
Projeto de Instrução. Para o efeito,
bastará recordar, entre outros aspetos,
que o cumprimento do dever de
identificação e diligência previstos nos
artigos 23.º e seguintes da Lei n.º
83/2017 e respetivas disposições
regulamentares, inclui expressamente
os representantes do cliente, prevendo-
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não deveria ser consagrada no diploma se nos artigos 29.º e seguintes da Lei n.º
final."
83/2017 um regime especificamente
aplicável
à
identificação
dos
beneficiários efetivos. Em acréscimo,
refira-se ainda que o próprio artigo 36.º
da Lei n.º 83/2017 inclui no elenco
exemplificativo de medidas reforçadas
que prevê, a obtenção de informação
adicional sobre “os clientes, os seus
representantes ou os beneficiários
efetivos”.
Destarte, nos termos dos diplomas
supra referidos, na identificação e
avaliação do risco associado a uma dada
relação e negócio ou transação
ocasional e, em consequência, na
implementação das medidas de
mitigação de tais riscos, as entidades
financeiras estão pois obrigadas a
considerarem elementos relacionados
com os representantes e beneficiários
efetivos do cliente, de onde é manifesta
a relevância da referência fatores de
risco potencialmente mais elevado ou
mais reduzido que lhes sejam aplicáveis.
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APB

Alínea c) do ponto 1
"Relativamente à proposta para a alínea
c), e considerando a circunstância de
muitos Bancos terem Clientes de
múltiplas nacionalidades que, por
diversos motivos, poderão ter tido
contacto
(ou
mesmo
mera
presença/passagem ocasional) com
diversos países, sem que esses motivos
necessariamente relevem enquanto
indicadores de risco de BCFT,
consideramos útil que seja densificado
e clarificado qual o alcance da menção
“cliente relacionado com” jurisdições
associadas a um risco mais elevado de
financiamento de terrorismo.
Consideramos relevante, para maior
certeza e proporcionalidade aplicativa,
que seja expressamente clarificado que
relevará (unicamente), para aquele
propósito, o universo de Clientes
nacionais dessas jurisdições, na medida
em que não será possível às entidades
obrigadas estenderem esse controlo a

Alínea c) do ponto 1
Primeiramente, sublinha-se que foi
intenção do Banco de Portugal que o
fator de risco constante da alínea c) do
ponto 1 do Anexo II do Projeto de
Instrução “Clientes relacionados com
jurisdições associadas a um risco mais
elevado de financiamento de terrorismo
(nacionais dessas jurisdições ou com
passagem conhecida pelas mesmas)”
não fosse objeto de uma leitura
redutora do tipo de conexão que
poderia relevar para estes efeitos,
instando-se, de modo expresso, as
entidades financeiras a considerarem
não só clientes nacionais das referidas
jurisdições, mas também aqueles que
possam ter passagem pelas mesmas, e
neste último caso, na medida em que tal
seja do conhecimento da entidade
financeira.

Anexo II
[…]
1. […]
c) Clientes com nacionalidade ou passagem
conhecida por relacionados com
jurisdições associadas a um risco mais
elevado de financiamento de terrorismo
ou de apoio a atividades ou atos
terroristas (nacionais dessas jurisdições
ou com passagem conhecida pelas
mesmas);
[…]

Neste quadro, o Banco de Portugal
procurou abranger indivíduos que, por
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todo e qualquer Cliente que tenham
tido contacto (passagem, presença,
etc.) com essas jurisdições.
Notamos que, na prática, e sem uma
clarificação orientadora e delimitadora
no sentido proposto, as entidades
obrigadas poderiam confrontar-se com
a desproporcionada e injustificada
exigência de extração e tratamento da
informação constante em todas as
páginas dos passaportes dos Clientes
(quando
fosse
possível
obter
passaporte dos Clientes), implicando
esse cenário hipotético uma operativa
muitíssimo pesada que, por si só,
originaria uma carga administrativa e
procedimental muito significativa para
as estruturas comerciais, de utilidade
muito questionável e que sempre
implicaria uma adaptação dos sistemas
informáticos de suporte às bases de
dados com informação sobre Clientes
dos Bancos, atendendo a que as
mesmas não estão atualmente
capacitadas para recolha de informação
desta natureza e granularidade. "

exemplo em referência de adverse
media, sejam referenciados com
pessoas que se tenham deslocado a
esses territórios. Ademais, e ainda que o
exemplo limite de verificação do
passaporte de todos os clientes dado
pela
Entidade
Consultada
seja
manifestamente despropositado, já
será de exigir, à luz das obrigações a
que, nesta matéria, se encontram
adstritas as entidades financeiras, que o
respetivo sistema de controlo interno
em matéria de prevenção do risco
BC/FT, consiga identificar, por exemplo,
transferências de fundos ou de
levantamento de numerário em
jurisdições associadas a financiamento
do terrorismo ou limítrofes, o que pode
ser um bom indicador da passagem do
cliente por esses territórios.
No demais, cumpre recordar que,
conforme decorre expressamente do
n.º 4 do artigo 5.º do Projeto de
Instrução, excetuados os casos
expressamente previstos na Lei n.º
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83/2017 e no Aviso n.º 2/2018, a
presença isolada dos fatores e tipos
indicativos de risco não determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco elevado
(ou reduzido) à relação de negócio ou
transação ocasional. A aferição do nível
de risco dependerá antes da obtenção
pela entidade financeira de uma visão
holística da concreta relação de negócio
ou transação ocasional, para a qual
concorrem os diferentes fatores e tipos
indicativos de risco em presença.
Em todo o caso, acedendo-se na
necessidade
de
concretizar
os
elementos de conexão com jurisdições
associadas a um risco mais elevado de
financiamento de terrorismo, clarificouse como indicadores de risco nesta sede
a nacionalidade ou a passagem por tais
territórios, aproveitando-se ainda o
ensejo para, em linha com a alínea d) do
ponto 3 do Anexo II da Lei n.º 83/2017,
englobar igualmente as jurisdições que
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providenciam outras formas de apoio a
terroristas ou atos terroristas.
“Adicionalmente, e ainda sobre a alínea
c), considerando que o fenómeno do
financiamento ao terrorismo é global
seria útil a definição das jurisdições cujo
risco seja mais elevado.”

APB

Alínea c) do ponto 1
Excetuados o caso das jurisdições
identificadas pela Comissão Europeia
como países terceiros de risco elevado
(cfr. alínea bb) do n.º 1 do artigo 2.º e
artigo 37.º da Lei n.º 83/2017), caberá
as entidades financeiras, no quadro do
seu modelo de gestão de risco, a
identificação das jurisdições associadas
a um risco mais elevado de
financiamento do terrorismo (cfr. em
particular, o artigo 14.º da Lei n.º
83/2017).
Relevam para este efeito, entre outros,
os fatores de risco potencialmente mais
elevado constantes do ponto 3 do
Anexo III da Lei n.º 83/2017 e no ponto
3 do Anexo II do presente Projeto de
Instrução, bem como o recurso às
fontes de informação listadas no artigo
6.º do Aviso n.º 2/2018, incluindo as
Orientações, mormente ao disposto na
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sua Orientação 102 – cfr. artigo 4.º do
Projeto de Instrução.

APB

Alínea g) do ponto 1
“Relativamente
aos
Clientes
enunciados na alínea g) (“Clientes que
exerçam atividades económicas em

Em todo o caso, tal como já referido
noutros pontos deste Relatório,
salienta-se que responsabilidade pelo
recurso a fontes de informação idóneas,
credíveis e diversificadas, quanto à sua
origem
e
natureza,
é
da
responsabilidade
das
entidades
financeiras. Neste contexto, compete
também a estas a identificação, gestão,
e atualização da informação contida nas
mesmas. Releva especialmente para
este efeito, o disposto no n.º 3 do artigo
6.º do Aviso n.º 2/2018 de onde decorre
que as entidades financeiras “adequam
o recurso às fontes de informação
mencionadas no número anterior de
acordo com os riscos associados à sua
realidade operativa específica”.

Anexo II
[…]

Alínea g) do ponto 1
Valem neste ponto as considerações
transmitidas pelo Banco de Portugal à
Entidade Consultada a propósito do

2. […]
m) Produtos de moeda eletrónica ou
outros instrumentos pré-pagos que
permitem a transferência de fundos
entre diferentes utilizadores;
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setores frequentemente associados a
elevados índices de corrupção”) e à
semelhança do que consta na alínea f),
seria útil que fosse definida, a título
exemplificativo, uma lista de setores
relevantes para o efeito.”

contributo apresentado relativamente à
alínea c) do ponto 1 do Anexo II do
Projeto de Instrução, com as devidas
adaptações.

Alínea m) do ponto 1
"Relativamente à proposta consagrada
na alínea m), e considerando que a
mesma prevê que deverão ser
classificados como clientes de risco
potencialmente mais elevado aqueles
“(…) que tenham sido objeto de
comunicação de operações suspeitas
ou medidas restritivas (ainda que já
levantadas)”, importaria ter em
especial consideração que algumas das
operações suspeitas, comunicadas
pelos Bancos, são, uma vez realizadas as
devidas averiguações, arquivadas por

Alínea m) do ponto 1
Como já foi por diversas vezes referido
neste Relatório, decorre expressamente
do n.º 4 do artigo 5.º do Projeto de
Instrução que, excetuados os casos
expressamente previstos na Lei n.º
83/2017 e no Aviso n.º 2/2018, a
presença isolada dos fatores e tipos
indicativos de risco não determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco elevado
(ou reduzido) à relação de negócio ou
transação ocasional. A aferição do nível
de risco dependerá antes da obtenção
pela entidade financeira de uma visão

[…]

No que concerne às Orientações, pelo
particular relevo assumido para o
contributo apresentado pela Entidade
Consultada, chamamos a atenção, por
exemplo, para as Orientações 27 e 100.
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inexistência de fundamentos para
prossecução criminal.
Considerando esta realidade, bem
como o conjunto de deveres especiais a
cargo das entidades obrigadas (em
especial, deveres de exame, recusa e
abstenção), considera-se excessiva a
(automática)
classificação,
como
Cliente de risco elevado, do Cliente que
tenha realizado determinada operação,
sobre a qual recaiu uma suspeita
infundada ou não confirmada pelas
autoridades competentes, uma vez que
este resultado sempre dependerá do
momento em que seja dado feedback
ao Banco, por parte das entidades
competentes, podendo decorrer um
período significativo de tempo entre os
vários momentos."

holística da concreta relação de negócio
ou transação ocasional, para a qual
concorrem os diferentes fatores e tipos
indicativos de risco em presença.
Destarte, a circunstância de se tratar de
um “Cliente objeto de comunicação de
operações suspeitas ou medidas
restritivas (ainda que já levantadas) ”
será um fator a ponderar, a par de
outros, na identificação e avaliação pela
entidade financeira do risco associado à
relação de negócio ou transação
ocasional. Nesta sede, relevará
naturalmente a informação que a
entidade
financeira
disponha
relativamente
ao
resultado
da
comunicação da operação suspeita ou
levantamento da medida restritiva.
Sem prejuízo do que antecede, pelas
razões expostas no ponto 11 da Parte I
do presente Relatório, entendeu o
Banco de Portugal eliminar esta
disposição.
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Alínea b) do ponto 2
“Relativamente à menção “Produtos,
serviços, operações ou canais de
distribuição que se caracterizam por um
excessivo grau de complexidade ou
segmentação” (alínea b), importaria
obter clarificação adicional sobre o
alcance da menção “excessivo grau de
complexidade” e, qual o critério
relevante para determinação do
conceito de “segmentação”, sugerindose que a clarificação seja feita através
exemplos ilustrativos.”

Alínea b) do ponto 2
A aferição do grau de complexidade ou
segmentação de um dado produto,
serviço, operação ou canal de
distribuição, incluindo do seu carácter
“excessivo”, caberá às entidades
financeiras, tendo por referente a sua
realidade operativa específica e o tipo
de produtos, serviços, operações ou
canais de distribuição habitualmente
disponibilizados.
Sem prejuízo, sempre se dirá que na
aferição da complexidade e nível de
segmentação de um dado produto,
serviço, operação ou canal de
distribuição concorrem, entre outros
critérios, o número de operações,
contrapartes,
intermediários
ou
jurisdições envolvidas ou a existência de
estruturas de detenção complexas ou
com um relativo grau de opacidade.

Alínea c) do ponto 2
Alínea c) do ponto 2
“Relativamente à menção “Operações Conforme já referido noutros pontos
em numerário e de elevado valor, deste Relatório, a concretização deste
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sobretudo com recurso a notas de
elevada denominação” (alínea c) e
“Operações pontuais de elevado valor,
tendo em conta o que é expectável para
o produto, serviço, operação ou canal
de distribuição utilizado” (alínea d),
consideramos útil a definição de
valores, ainda que meramente
indicativos.”

tipo de conceitos indeterminados surge
necessariamente enquadrada pela
realidade operativa específica da
entidade financeira que os aplica e pelo
perfil de risco associado à relação de
negócio ou transação ocasional em
causa.

Alínea e) do ponto 2
“Relativamente à menção “Produtos
sem utilização geográfica delimitada”
(alínea
e),
importaria
obter
esclarecimento adicional sobre se se
deverá considerar abrangido, pelo
âmbito de aplicação da norma, os
canais de homebanking e cartões,

Alínea e) do ponto 2
O Banco de Portugal entende que os
cartões devem ser entendidos como
incluídos na alínea e) do ponto 2 do
Anexo II, na estrita medida em que não
lhe estejam associadas delimitações
geográficas.

Assim, o Banco de Portugal tomou a
opção clara de não concretizar
conceitos indeterminados como o aqui
em causa, deixando à discricionariedade
das entidades financeiras, como forma
de garantir que as mesmas poderão
acomodar a sua realidade operativa,
observando-se assim uma efetiva
abordagem baseada no risco.
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atendendo a que, em regra, são
produtos bancários sem utilização
geográfica delimitada, mas essenciais
para a fluidez do mercado e tipicamente
massificados, pelo que, na realidade o
risco (concreto) de BC/FT associado
apenas poderá ser determinável a partir
dos elementos caracterizadores da sua
utilização,
não
nos
parecendo
proporcionado
qualificar
automaticamente,
como
fator
indiciador de elevado risco, os referidos
produtos.”

Quanto à proporcionalidade desta
inclusão, relembramos que o Anexo II
do Projeto de Instrução visa “facultar às
entidades financeiras uma lista
exemplificativa de fatores e tipos
indicativos de risco de branqueamento
de capitais ou de financiamento do
terrorismo
potencialmente
mais
elevado que devem ser ponderados
pelas entidades financeiras na análise
de situações que possam motivar a
adoção de medidas reforçadas”
(sublinhado nosso).
Ademais, voltamos a chamar à colação o
disposto no n.º 4 do artigo 5.º do
Projeto de Instrução, nos termos do
qual,
excetuados
os
casos
expressamente previstos na Lei n.º
83/2017 e no Aviso n.º 2/2018, a
presença isolada dos fatores e tipos
indicativos de risco não determina
necessariamente
a
atribuição
automática de um grau de risco elevado
(ou reduzido) à relação de negócio ou
transação ocasional. A aferição do nível

164

de risco dependerá antes da obtenção
pela entidade financeira de uma visão
holística da concreta relação de negócio
ou transação ocasional, para a qual
concorrem os diferentes fatores e tipos
indicativos de risco em presença.
Nessa medida, da previsão da alínea e)
do ponto 2 do Projeto de Instrução não
decorre que sejam aplicáveis medidas
de diligência reforçada a todas as
situações que envolvem produtos,
serviços, operações ou canais de
distribuição sem utilização geográfica
delimitada, mas sim que o risco
potencialmente mais elevado associado
a estes produtos, serviços, operações ou
canais de distribuição, seja ponderado
no âmbito da avaliação pela entidade
financeira do risco (mais elevado)
associado à concreta relação de negócio
ou transação ocasional.
Em todo o caso, de forma a deixar claro
o intuito deste fator, prevê-se agora
expressamente que a ausência de
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delimitação geográfica na utilização de
um dado produto relevará, para este
efeito, nos casos que em tal não seja
necessário para a execução das
finalidades específicas do produto,
inexistindo, pois, justificação para o
efeito.
Por fim, relativamente aos serviços de
home banking, importa clarificar que
estes não consubstanciam um produto
mas sim um canal de distribuição,
portanto uma forma de acesso a
diferentes produtos (transferências,
pagamento de serviços etc.), e nessa
medida não se devem considerar
incluídos no fator de risco em apreço.

APB

Alínea h) do ponto 2
"Relativamente à menção “Produtos de
moeda eletrónica sem limitação no que
se refere a i) número ou montante dos
pagamentos,
carregamentos
ou
reembolsos permitidos; ii) valor
monetário
armazenado
eletronicamente” (alínea h), não nos
parece coerente que, por um lado, se

Alínea h) do ponto 2
Cumpre começar por referir que se
consideram aqui reproduzidas as
considerações
apresentadas
nos
comentários anteriores relativamente
às dúvidas colocadas pela Entidade
Consultada no que concerne ao impacto
no grau de risco a atribuir a uma dada
relação de negócio, transação ocasional
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considere que os produtos de moeda
eletrónica, que não têm limitação no
que se refere ao valor armazenado ou
ao montante dos pagamentos,
carregamentos
ou
reembolsos
permitidos, sejam qualificados como
produtos de risco potencialmente
elevado e que, por outro lado, existindo
este tipo de limitações, sejam
qualificados como produtos de risco
potencialmente mais reduzido.
Entendemos que nas situações em que
inexistam condições que permitam
aplicar medidas simplificadas por
existência
de
risco
reduzido
(“limitações”), as entidades obrigadas
deverão aplicar, aos produtos de
moeda eletrónica, os procedimentos de
identificação e diligência normal,
suportados numa abordagem baseada
no risco concreto."

ou operação em resultado da
verificação isolada de um dado fator de
risco – dúvidas essas que, aliás, são
comuns ao diversos contributos
apresentados pela referida Entidade
Consultada a propósito das disposições
do Anexo II do Projeto de Instrução.
Conforme é amplamente reconhecido
nas diversas fontes de informação da
especialidade (cfr. o artigo 6.º do Aviso
n.º 2/2018), o risco BC/FT associado a
produtos de moeda eletrónica depende
amplamente das suas características
específicas, incluindo os limiares
aplicáveis aos montantes carregados,
armazenados,
transferidos
ou
reembolsados ou os fins associados à
respetiva utilização.
Neste pressuposto, na aferição do risco
concretamente associado à relação de
negócio no âmbito da qual sejam
disponibilizados produtos de moeda
eletrónica, devem as entidades
financeiras ponderar, a par de outros
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fatores (associados ao cliente, ao
produto, serviço, operação ou canal de
distribuição ou à localização geográfica),
a existência ou inexistência dos limiares
a que se refere a alínea v) do n.º 2 do
n.º2 do Anexo I e a alínea h) do n.º 2 do
Anexo II do Projeto de Instrução, tendo
presente que tal contribuirá para
diminuir ou aumentar, respetivamente,
o risco associado a tais produtos, mas
sem que tal signifique per se a atribuição
automática de um grau de risco
reduzido ou elevado à concreta relação
de negócio (cfr. n.º 4 do artigo 5.º do
Projeto de Instrução).
Por fim, importará ainda esclarecer que
a abordagem baseada no risco
pressupõe a aplicação de medidas que
sejam proporcionais aos riscos
concretamente identificados. Destarte,
e diversamente do que parece ser o
entendimento da Entidade Consultada,
um juízo negativo acerca da existência
de
uma
situação
de
risco
comprovadamente reduzido – e,
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portanto, não elegível para efeitos de
aplicação de medidas simplificadas –
não afasta a necessidade de aplicação
de medidas reforçadas, sempre que
associado à concreta relação de
negócio, transação ocasional ou
operação seja identificado um risco
acrescido de BC/FT (cfr. artigo 36.º da
Lei n.º 83/2017).

APB

Alínea j) do ponto 2
"Relativamente à menção “Produtos
que permitem a transferência de
fundos entre diferentes utilizadores”
(alínea j), notamos ser possível
transferir ativos financeiros entre
diferentes
clientes/utilizadores,
operação que deverá ser alvo de
medida de diligência reforçada.
Sempre
prejuízo
do
referido,
consideramos que esta característica
não será suficiente para a qualificação
dos ativos financeiros, em si mesmos,
como ativos de risco elevado, pelo que
seria útil e conveniente obter
clarificação sobre o alcance normativo

Alínea j) do ponto 2
Remete-se também neste ponto para as
considerações
apresentadas
nos
comentários anteriores relativamente
às dúvidas colocadas pela Entidade
Consultada no que concerne ao impacto
no grau de risco a atribuir a uma dada
relação de negócio, transação ocasional
ou operação em resultado da
verificação isolada de um dado fator de
risco.
O fator de risco enunciado na alínea f)
do artigo 2.º do Anexo II do Projeto de
Instrução terá, pois, que ser ponderado
pela entidade financeira, a par de
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da menção “de fundos entre diferentes outros, na avaliação do risco associado à
utilizadores”.
relação de negócio ou à operação, pelo
que a presença isolada deste fator não
determina a atribuição à mesma, de
forma automática, de um risco
acrescido de BC/FT (cfr. n.º 4 do artigo
5.º do Projeto de Instrução).
Sem prejuízo, sempre se dirá que
subjacente à previsão do fator de risco
sob apreciação esteve a intenção de
nele
incluir
especialmente
os
instrumentos de moeda eletrónica e
outros instrumentos pré-pagos, posto
que tal utilidade nem sempre é
pressuposta por tais produtos e tem
sido entendida, nas diversas fontes de
informação da especialidade (cfr. o
artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018), como
uma característica à qual tem sido
associada um potencial risco acrescido
de BC/FT. Nessa conformidade, de
forma a clarificar o respetivo escopo,
introduzem-se alterações à alínea j) do
n.º2 do Anexo II do Projeto de Instrução.
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Alínea a) do ponto 3
Alínea a) do ponto 3
“Consideramos relevante que seja A disposição em causa inclui tanto a
densificado o que se considera como entidades financeiras com sede na
“respondente ou grupo objeto de União Europeia, como em países
medidas ou sanções relevantes”, terceiros. Não obstante, releva frisar
clarificando se esta norma se aplicará a que conforme decorre expressamente
entidades financeiras sediadas na União da alínea a) do ponto 3 do Anexo II do
Europeia e a países terceiros Projeto de Instrução, o fator de risco
equivalentes, sobretudo atendendo a em questão diz respeito às medidas ou
que o efeito das sanções internacionais sanções que afigurem “relevantes”
impacta, na maioria dos casos e com para a prevenção do BC/FT.
especial efetividade, em jurisdições de
menor risco, em que é maior a exigência
em matéria de requisitos legais e de
supervisão, com uma atuação mais
robusta
em
matéria
de
fiscalização/controlo
sobre
as
entidades obrigadas a este nível.”

APB

Ponto 4
"No que respeita às alíneas b), c), d) e e)
e considerando que os Bancos têm
Clientes de múltiplas nacionalidades –
provenientes de vários países, com
regimes
jurídicos
próprios
e
especificidades, – resulta praticamente
impossível às entidades obrigadas

Ponto 4
Neste ponto, remete-se para os
comentários apresentados em resposta
aos contributos da Entidade Consultada
relativamente à alínea c) do n.º 1 do
Anexo II do Projeto de Instrução.
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conhecerem todos os regimes legais de
todas as jurisdições correspondentes às
nacionalidades existentes na sua base
de Clientes, não existindo forma realista
e praticável de dar cumprimento às
exigências estabelecidas nestas alíneas,
pelo que se considera que as mesmas
não deveriam ser consagradas.
Num contexto atual, em que não
existem mecanismos que permitam às
entidades obrigadas obter informação
desta natureza, de forma fiável e
expedita, através de fontes públicas, a
exigência em apreço afigura-se como
dificilmente exequível, pelo que
reiteramos a necessidade de ser
repensada a proposta constante do
projeto em apreciação. "

Reitere-se, em todo o caso, que as
alíneas em questão são meros exemplos
de fatores de risco inerentes à
localização
geográfica.
Conforme
decorre do disposto no artigo 16.º do
Projeto de Instrução, e sem prejuízo das
medidas aplicáveis aos países terceiros
de risco elevado, previstas no artigo 37.º
da Lei n.º 83/2017, e das medidas
aplicáveis às relações de grupo e
estabelecimentos
no
estrangeiro,
previstas no artigo 22.º do mesmo
diploma legal e no Regulamento
Delegado (UE) 2019/758 da Comissão,
de 31 de janeiro, as entidades obrigadas
a identificam jurisdições associadas a
um risco mais elevado de financiamento
do terrorismo, sempre que as mesmas
sejam relevantes para determinadas
relações de negócio ou transações
ocasionais.
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Texto da Instrução
Assunto: Fatores de risco reduzido e elevado de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

e medidas específicas de identificação e diligência, simplificadas ou reforçadas

A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de natureza preventiva e
repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (“Lei n.º
83/2017”), prevê, nos seus artigos 35.º e 36.º, a adoção pelas entidades obrigadas de medidas
simplificadas ou reforçadas de identificação e diligência relativamente às relações de negócio,
transações ocasionais ou operações em identifiquem um risco comprovadamente reduzido ou um
risco acrescido, respetivamente, de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
Relevam para este efeito, entre outros que sejam identificados pelas entidades obrigadas ou pelas
autoridades setoriais, os fatores de risco potencialmente mais reduzido e mais elevado enumerados,
de forma exemplificativa, nos Anexos II e III da Lei n.º 83/2017.
Ao abrigo da habilitação conferida pela alínea b) do n.º 3 e pelo n.º 6 do artigo 35.º e pelos
n.os 1 a 3 e pela alínea b) do n.º5 do artigo 36.º, ambos da Lei n.º 83/2017, o Banco de Portugal pode
definir o concreto conteúdo das medidas simplificadas ou reforçadas que se mostrem adequadas a
fazer face a determinados riscos reduzidos ou acrescidos, respetivamente, de branqueamento de
capitais ou de financiamento do terrorismo, bem como outras situações indicativas de risco
potencialmente mais reduzido ou mais elevado além das legalmente previstas.
Por sua vez, o Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2018, de 26 de setembro (“Aviso n.º 2/2018”),
prevê expressamente nas alíneas a), b) e c) do n.º 5 do artigo 72.º, a possibilidade de o Banco de
Portugal, no exercício dos poderes que lhe são legalmente conferidos, entre outros, pelos artigos
94.º e 120.º da Lei n.º 83/2017, complementar as listas dos fatores e tipos indicativos de risco

constantes dos Anexos II e III à Lei n.º 83/2017 e de definir outras medidas simplificadas e reforçadas
de identificação e diligência além das que já resultam da Lei n.º 83/2017 e do Aviso n.º 2/2018.
Em cumprimento dos referidos mandatos regulamentares, o Banco de Portugal vem definir,
através desta Instrução, outros fatores de risco e medidas específicas, simplificadas e reforçadas, de
identificação e diligência.
A presente Instrução complementa ainda o disposto no artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018,
concretizando a incorporação das Orientações sobre fatores de risco e medidas de diligência
simplificada e reforçada (“JC/GL/2017/37”)1, emitidas pelas Autoridades Europeias de Supervisão
em conformidade com o artigo 17.º e o n.º 4 do artigo 18.º da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema
financeiro e das atividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento
de capitais e de financiamento do terrorismo.
A presente Instrução foi sujeita a consulta pública, nos termos do artigo 101.º do Código do
Procedimento Administrativo.
Assim, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 17.º da sua Lei Orgânica, pela
alínea b) do n.º 3 e pelo n.º 6 do artigo 35.º, pelos n.os 1 a 3 e pela alínea b) do n.º 5 do artigo 36.º,
pelo n.º 1 e pela alínea a) do n.º 2 do artigo 94. º, todos da Lei n.º 83/2017, pelo n.º 3 e pela subalínea
v) da alínea b) do n.º 4 do artigo 28.º, pelo artigo 30.º e pelas alíneas a), b) e c) do n.º 5 do artigo
72.º, todos do Aviso n.º 2/2018, o Banco de Portugal determina o seguinte:

Capítulo I
Âmbito de aplicação e disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
A presente Instrução complementa:
a) A lista não exaustiva dos fatores e tipos indicativos de risco potencialmente mais
reduzido constante do Anexo II da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (doravante, “Lei n.º
83/2017”), e define o concreto conteúdo de medidas simplificadas de identificação e
diligência, além das previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso do Banco de Portugal n.º
2/2018, de 26 de setembro (doravante, “Aviso n.º 2/2018”), dando cumprimento ao
disposto no n.º 3 e na subalínea v) da alínea b) do n.º 4 do artigo 28.º e nas alíneas a) e
b) do n.º 5 do artigo 72.º, ambos do Aviso n.º 2/2018;
1https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/guidelines-on-risk-factors-

andsimplified-and-enhanced-customer-due-diligence.

b) A lista não exaustiva dos fatores e tipos indicativos de risco potencialmente mais
elevado constante do Anexo III da Lei n.º 83/2017 e define o concreto conteúdo de
medidas reforçadas de identificação e diligência, além das previstas na Lei n.º 83/2017
e no Aviso n.º 2/2018, dando cumprimento ao disposto no artigo 30.º e na alínea c) do
n.º 5 do artigo 72.º, ambos do Aviso n.º 2/2018.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
São destinatárias das normas constantes desta Instrução as entidades financeiras previstas no
artigo 3.º da Lei n.º 83/2017, desde que sujeitas à supervisão do Banco de Portugal nos termos
do disposto nos artigos 86.º e 88.º do mesmo diploma legal.
Artigo 3.º
Definições
1.

Para efeitos de aplicação da presente Instrução, entende-se por:
a) «Conta jumbo», uma conta titulada pela própria entidade financeira e que a mesma
utiliza por conta dos seus clientes ou contrapartes;
b) «Jurisdições associadas a um risco mais elevado de BC/FT», jurisdições que, com base
na avaliação dos fatores de risco potencialmente mais elevado, apresentam um maior
risco de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, incluindo os
“países terceiros de risco elevado”, na aceção da alínea bb) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei
n.º 83/2017;
c) «Pooled account», uma conta aberta por um cliente para a detenção de fundos de
clientes seus, que não têm poderes de movimentação da conta;
d) «Private banking», prestação de serviços bancários e de outros serviços financeiros a
indivíduos que possuem um elevado património líquido, bem como aos respetivos
membros próximos da família e entidades controladas por aqueles, incluindo os veículos
que utilizem para a detenção ou gestão de ativos (“asset holding vehicles” e “asset
management vehicles”, respetivamente);
e) «Trade finance», prestação de serviços de financiamento ao comércio especialmente
utilizados para facilitar o movimento de bens a nível nacional ou transfronteiriço,
designadamente através da disponibilização de instrumentos de financiamento que
permitam reduzir os riscos em que incorrem importadores ou exportadores dos bens
transacionados.

2.
Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as definições constantes da Lei n.º
83/2017 e do Aviso n.º 2/2018 são aplicáveis à presente Instrução, devendo os conceitos
utilizados na presente Instrução ser interpretados no sentido que lhes é atribuído naqueles
diplomas.
3.
Para o efeito da presente Instrução, as definições de “membros próximos da família”
e de “pessoas reconhecidas como estreitamente associadas” previstas, respetivamente, nas

alíneas w) e dd) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, são aplicáveis, consoantes os casos,
por referência a qualquer cliente, representante ou beneficiário efetivo, ainda que
relativamente aos mesmos não tenha sido identificada a qualidade de “pessoa politicamente
exposta” ou de “titular de outros cargos políticos ou públicos”.

Artigo 4.º
Orientações das Autoridades Europeias de Supervisão
No cumprimento da presente Instrução, as entidades financeiras têm em atenção as fontes de
informação previstas no artigo 6.º do Aviso n.º 2/2018, em especial, as Orientações Conjuntas
das Autoridades Europeias de Supervisão, que estabelecem medidas simplificadas ou reforçadas
de identificação e diligência e outros fatores que devem ser considerados na adoção dos
seguintes procedimentos:
a)
Na avaliação, ponderação e gestão do risco de branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo associado a relações de negócio e transações ocasionais;
b)
Na definição do alcance das medidas a adotar ao abrigo do dever de identificação e
diligência, em função do risco concretamente identificado.

Capítulo II
Fatores e tipos indicativos de risco de branqueamento de capitais e de financiamento do
terrorismo
Artigo 5.º
Outras situações indicativas de risco
1.
Em complemento do disposto no Anexo II da Lei n.º 83/2017 e no Anexo II do Aviso
n.º 2/2018, na análise dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do
terrorismo que podem motivar a adoção de medidas simplificadas, as entidades financeiras
têm em conta os fatores e tipos indicativos de risco potencialmente mais reduzido
enumerados no Anexo I à presente Instrução.
2.
Em complemento do disposto no Anexo III da Lei n.º 83/2017, na análise dos riscos
de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo que podem motivar a
adoção de medidas reforçadas, as entidades financeiras têm em conta os fatores e tipos
indicativos de risco potencialmente mais elevado enumerados no Anexo II à presente
Instrução.
3.
Na análise dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do
terrorismo que efetuem ao abrigo da Lei n.º 83/2017 e do Aviso n.º 2/2018, as entidades
financeiras consideram, ainda, outras situações, fatores e tipos indicativos de risco que se
mostrem adequados à sua realidade operativa específica.

4.
Sem prejuízo dos casos expressamente previstos na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º
2/2018, a presença isolada dos fatores e tipos indicativos de risco a que se referem os
números anteriores não determina necessariamente a atribuição automática de um grau de
risco elevado ou reduzido à relação de negócio ou à transação ocasional.
5.

Na ponderação dos fatores de risco, as entidades financeiras garantem que:
a)
As considerações económicas ou relativas à obtenção de lucros não
influenciam a notação do risco;
b)
A ponderação não conduz a uma situação em que é impossível que qualquer
relação de negócio seja classificada como de risco elevado;
c)

A criação automática de graus de risco é passível de revisão manual;

d)
A decisão de revisão manual dos graus de risco atribuídos automaticamente
é sempre fundamentada e compete ao responsável pelo cumprimento normativo ou a
outro colaborador da entidade financeira que não esteja diretamente envolvido no
relacionamento comercial com o cliente, sob a supervisão daquele.

Capítulo III
Medidas Simplificadas
Artigo 6.º
Disposições gerais
1.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 35.º da Lei n.º 83/2017 e no n.º 3 e na
subalínea v) da alínea b) do n.º 4 do artigo 28.º do Aviso n.º 2/2018, as entidades financeiras
podem adotar as medidas simplificadas previstas nos artigos seguintes, desde que
assegurada a verificação dos pressupostos específicos aí estabelecidos e o cumprimento das
demais obrigações aplicáveis previstas na Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e no presente
artigo.
2.
O disposto no presente Capítulo não obsta à adoção de outras medidas simplificadas
previstas na Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 ou que sejam definidas pelas entidades
financeiras ao abrigo do regime previsto na subalínea vi) da alínea b) do n.º 4 do artigo 28.º
do Aviso n.º 2/2018, incluindo para as situações indicativas de risco potencialmente mais
reduzido previstas na Lei n.º 83/2017, no Aviso n.º 2/2018 e no Anexo I à presente Instrução.
3.
Sempre que tenha lugar a aplicação de medidas simplificadas, as entidades
financeiras, em complemento do acompanhamento previsto no n.º 7 do artigo 35.º da Lei
n.º 83/2017, adotam mecanismos que permitam verificar, numa base contínua, a
manutenção de um risco comprovadamente reduzido de branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo.

4.
Sempre que, nos termos do disposto no artigo 28.º da Lei n.º 83/2017 e no artigo
27.º do Aviso n.º 2/2018, a análise de risco efetuada à relação de negócio ou à transação
ocasional justifique um acrescido grau de conhecimento do cliente, do seu representante ou
do beneficiário efetivo, as entidades financeiras:
a)
Solicitam informação ou elementos adicionais com a extensão adequada ao
risco concreto identificado;
b)
Exigem, igualmente com a extensão adequada ao risco concreto identificado,
um nível de comprovação superior dos elementos identificativos e da informação
obtida.
5.
O alargamento dos serviços ou produtos prestados pela entidade financeira ao
cliente, além dos abrangidos pelas medidas simplificadas previstas nos artigos seguintes,
não obriga ao estabelecimento de uma nova relação de negócio, mas determina a aplicação
dos procedimentos de identificação e diligência devidos nos termos da Lei n.º 83/2017, do
Aviso n.º 2/2018 e da presente Instrução, em momento anterior à disponibilização dos novos
serviços ou produtos.

Artigo 7.º
Serviços de iniciação do pagamento e serviços de informação sobre contas
2. Na contratação dos serviços de iniciação do pagamento e de informação sobre contas a que
se referem as alíneas g) e h) do artigo 4.º do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e
da Moeda Eletrónica (“RJSPME”), anexo ao Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro, as
entidades financeiras procedem à recolha e registo do nome completo ou denominação do
cliente, respetivos representantes e beneficiários efetivos e, ainda, dos seguintes elementos
identificativos:
a) Quando sejam pessoas singulares:
i)

Tipo, número, data de validade e entidade emitente do documento de
identificação; ou

ii) Número de identificação fiscal ou, quando não disponham de número de
identificação fiscal, o número equivalente emitido por autoridade estrangeira
competente.
b) Quando sejam pessoas coletivas, o número de identificação de pessoa coletiva ou,
quando não exista, o número equivalente emitido por autoridade estrangeira
competente.
3. A aplicação do disposto no número anterior apenas pode ter lugar quando se verifiquem os
seguintes pressupostos:
a) Na prestação de serviços de iniciação do pagamento, a entidade financeira adota
mecanismos que permitam assegurar que as operações de pagamento são iniciadas
junto de prestadores de serviços de pagamento com sede ou estabelecimento em

Estado-Membro da União Europeia ou em país terceiro no qual exista um quadro
normativo e de supervisão compatível com o previsto na Lei n.º 83/2017 e no Aviso
n.º 2/2018.
b) Na prestação de serviços de informação sobre contas, a entidade financeira adota
mecanismos que permitam:
i)

Aceder aos dados de, pelo menos, uma conta titulada pelo cliente junto de
prestadores de serviços de pagamento com sede ou estabelecimento em
Estado-Membro da União Europeia ou em país terceiro no qual exista um quadro
normativo e de supervisão compatível com o previsto na Lei n.º 83/2017 e no
Aviso n.º 2/2018; e
ii) Assegurar o conhecimento da qualidade em que o cliente intervém nas contas
que lhe estão associadas, sempre que uma nova conta seja adicionada ao serviço
de informação sobre contas.

Artigo 8.º
Moeda eletrónica
As entidades financeiras podem aplicar o regime previsto no n.º 1 do artigo anterior à
prestação de serviços relacionados com a utilização de moeda eletrónica, sempre que se
verifiquem, cumulativamente, os seguintes pressupostos:
a)
Os serviços prestados ao cliente pela entidade financeira circunscrevem-se a
produtos de moeda eletrónica que cumpram a totalidade das condições de
mitigação do risco especificadas na alínea c) do n.º 2 do Anexo II do Aviso n.º 2/2018;
b)
Os fundos utilizados na aquisição ou carregamento do produto de moeda
eletrónica têm origem em conta domiciliada em entidade financeira com sede ou
estabelecimento num Estado-Membro da União Europeia ou em país terceiro no
qual exista um quadro normativo e de supervisão compatível com o previsto na Lei
n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018.

Capítulo IV
Medidas Reforçadas
Artigo 9.º
Disposições gerais
1.
Nos termos do disposto nos n.os 1 a 3 e na alínea b) do n.º 5 do artigo 36.º da Lei n.º
83/2017 e na alínea b) do artigo 30.º do Aviso n.º 2/2018, as entidades financeiras adotam
as medidas reforçadas previstas nos artigos seguintes.

2.
O disposto no presente Capítulo não obsta à adoção de outras medidas reforçadas
que sejam definidas pelas entidades financeiras ao abrigo do regime previsto no n.º 4 do
artigo 36.º da Lei n.º 83/2017.
3.
Para efeitos da adoção de medidas reforçadas, as entidades financeiras definem
diferentes graus de risco elevado que reflitam a sua realidade operativa específica,
contemplando pelo menos os aspetos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º
83/2017, e procedem à respetiva revisão nos termos do disposto no artigo 4.º do Aviso n.º
2/2018.
Artigo 10.º
Clientes, representantes e beneficiários efetivos
1. Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017, consideramse exemplos de medidas concretas de obtenção de informação adicional sobre os clientes, os
seus representantes ou os beneficiários efetivos, a recolha de informação sobre:
a)
b)

A origem e legitimidade do património;
A legitimidade dos fundos envolvidos na relação de negócio;

c)

A reputação dos mesmos;

d)
Membros próximos da família e pessoas reconhecidas como estreitamente
associadas;
e)

As atividades anteriormente desenvolvidas;

f)
O número, a dimensão e a frequência das transações que se estimam realizar no
âmbito da relação de negócio.
2. Sempre que realizem diligências adicionais para a comprovação da informação obtida, nos
termos previstos na alínea b) do n.º 6 artigo 36.º da Lei n.º 83/2017, as entidades financeiras
recorrem a fontes de informação independentes e credíveis, definindo o respetivo tipo e
número em função das garantias de autenticidade que ofereçam e dos riscos acrescidos
concretamente identificados.
3. Na verificação da origem do património, as entidades financeiras ponderam a utilização dos
seguintes meios comprovativos:
a)

Declarações de rendimentos e, quando aplicável, de controlo da riqueza;

b)
Relatórios de demonstrações financeiras ou certificação de contas elaborados por
auditores independentes;
c)

Recibos de vencimento;

d)

Certidões extraídas de registos públicos;

e)

Documento comprovativo de aquisição sucessória;

f)
Informação pública, incluído a proveniente de órgãos de comunicação social, desde
que de fonte independente e credível.

4. Em situações de risco acrescido em que o cliente, representante ou beneficiário efetivo
apresentem algum elemento de conexão com outras jurisdições, as entidades financeiras
obtêm, pelo menos, informação sobre:
d) As relações que os mesmos tenham com essas jurisdições;
e) A existência de pessoas associadas que possam influenciar as suas operações;
f) Nos casos em que tenham sede ou domicílio noutra jurisdição, o motivo pelo qual se
pretende estabelecer uma relação de negócio ou realizar uma transação ocasional fora da
sua jurisdição de origem.
5. Além da redução do intervalo temporal para a atualização da informação nos termos do
disposto na alínea e) do n.º 6 do artigo 36.º, as entidades financeiras procedem, pelo menos
anualmente, à reanálise do risco e demais elementos associados às relações de negócio a que
seja atribuído um grau de risco mais elevado.
Artigo 11.º
Contas jumbo
As entidades financeiras que utilizam contas jumbo garantem a rastreabilidade de qualquer
operação de ou para aquela conta, em termos que permitam a identificação da origem e do
destino dos fundos subjacentes a cada operação, sempre que necessário.
Artigo 12.º
Pooled accounts
1. Além da adoção de todos os procedimentos de identificação e diligência devidos, as
entidades financeiras tratam como beneficiários efetivos os clientes do cliente titular de uma
pooled account, adotando medidas de identificação e de verificação da identidade de acordo
com o risco concretamente identificado.
2. Sempre que identifiquem uma situação risco acrescido associada à utilização de pooled
accounts, as entidades financeiras ponderam a adoção das seguintes medidas:
a)
A obtenção de informação adicional no cumprimento dos procedimentos
complementares previstos no artigo 27.º da Lei n.º 83/2017, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º do mesmo diploma legal;
b)
A intervenção de níveis hierárquicos mais elevados para a autorização do
estabelecimento da relação de negócio, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 6 do
artigo 36.º da Lei n.º 83/2017;
c)
A intensificação da profundidade e da frequência dos procedimentos de
monitorização da relação de negócio ou de determinadas operações, conjunto de operações,
ou produtos disponibilizados, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 6 do artigo 36.º da
Lei n.º 83/2017;
d)
A monitorização do acompanhamento da relação de negócio nos termos do disposto
na alínea f) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017.

Artigo 13.º
Produto, serviço, operação ou canal de distribuição
1. Sempre que identifiquem uma situação de risco acrescido associado a um produto, serviço,
operação ou canal de distribuição, as entidades financeiras ponderam a adoção das seguintes
medidas:
a)

Limitação do número ou montante de operações permitidas;

b)

Limitação da utilização a determinadas jurisdições;

c)

Limitação da utilização a determinadas tipologias de clientes;

d)

Limitação ou restrição da realização de operações em numerário;

e)
Exigibilidade da realização de operações de depósito, carregamento, resgate ou
reembolso através de meio rastreável, nomeadamente através de conta aberta junto de
entidade financeira ou outra legalmente habilitada que, não se situando em país terceiro de
risco elevado, comprovadamente aplique medidas de identificação e diligência compatíveis
com as previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018;
f)
Parametrização dos alertas em conformidade com o risco atribuído ao produto,
serviço ou operação, definindo e aplicando regras que permitam ajustar o risco do produto,
serviço ou operação quando associados a clientes de risco elevado.
2. As entidades financeiras adotam medidas reforçadas sempre que novos produtos, serviços
ou canais de distribuição apresentem riscos acrescidos de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo, incluindo a intervenção da direção de topo na aprovação da
respetiva comercialização ou utilização.
Artigo 14.º
Private banking
1. Sempre que prestem serviços de private banking, as entidades financeiras adotam medidas
reforçadas proporcionais aos riscos existentes.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades financeiras adotam, pelo menos,
as seguintes medidas:
a) A obtenção de informação adicional no cumprimento dos procedimentos
complementares previstos no artigo 27.º da Lei n.º 83/2017, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º do mesmo diploma legal;
b) A intervenção de níveis hierárquicos mais elevados para a:
i)
Autorização do estabelecimento da relação de negócio, nos termos do
disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017;
ii)
Aprovação da avaliação de risco associada à relação de negócio e posteriores
revisões;
c) A redução do intervalo temporal para a atualização da informação, nos termos do
disposto na alínea e) do n.º 6 do artigo 36.º n.º 83/2017;

d) A monitorização do acompanhamento da relação de negócio nos termos do disposto
na alínea f) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017;
e) Reanálise do risco e demais elementos associados às relações de negócio a que seja
atribuído um grau de risco mais elevado, numa base, pelo menos, anual.
3. As entidades financeiras ponderam ainda a adoção das seguintes medidas:
a) Exigibilidade de os depósitos em numerário e outros valores serem efetuados
presencialmente e ao balcão;
b) Intensificação da profundidade e da frequência dos procedimentos de monitorização,
nos termos do disposto na alínea d) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017,
nomeadamente através da definição de limiares que desencadeiem análises específicas;
c) Análise e acompanhamento em tempo real das operações;
d) Obtenção de informação adicional sobre estruturas de negócio complexas, como
fundos fiduciários ou veículos de investimento privado, certificando-se de que os mesmos
são utilizados para fins legítimos e que a identidade dos seus beneficiários efetivos é
conhecida.
Artigo 15.º
Trade finance
1.
Sempre que prestem serviços de trade finance, as entidades financeiras adotam
medidas reforçadas proporcionais aos riscos existentes.
2.
Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades financeiras adotam, pelo
menos, as seguintes medidas:
a) A obtenção, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º
83/2017, de informação adicional sobre:
i) Os clientes, os seus representantes e os beneficiários efetivos;
ii) As operações planeadas ou realizadas;
iii) As contrapartes das transações comerciais;
b) A intervenção de níveis hierárquicos mais elevados para a:
i) Autorização do estabelecimento da relação de negócio, nos termos do
disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 83/2017;
ii) Aprovação da avaliação de risco associada à relação de negócio e posteriores
revisões.
3.
Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se exemplos de
medidas concretas de obtenção de informação adicional a recolha de elementos sobre:
a) As jurisdições nas quais o cliente exerce atividade;
b) A existência de controlos cambiais ou restrições à saída de divisas em jurisdições onde
o cliente exerce atividade;

c) As rotas comerciais utilizadas, incluindo jurisdições de origem, destino e trânsito dos
bens, bem como os navios, portos, companhias áreas e de navegação e entidades
carregadoras utilizadas;
d) Os bens comercializados, em especial sobre bens de uso dual ou dissonantes com a
atividade económica declarada;
e) Compradores, fornecedores, entidades seguradoras, agentes e outros terceiros
envolvidos no circuito comercial, bem como a respetiva localização geográfica.
4.
Na verificação da informação obtida nos termos do disposto nos números anteriores,
as entidades financeiras ponderam a utilização, entre outros, dos seguintes meios
comprovativos:
a)
Informação pública, nomeadamente a proveniente do Gabinete Marítimo
Internacional e dos serviços gratuitos de localização de contentores de companhias
marítimas;
b)
Obtenção de pareceres externos sobre se a fixação de preços dos bens é
racional do ponto de vista comercial, sobretudo em relação a mercadorias
comercializadas para as quais podem ser obtidas informações atualizadas e credíveis
sobre preços;
c)
Verificação sobre se os pesos e os volumes dos bens a enviar são compatíveis
com o método de envio.
Artigo 16.º
Localização geográfica
Sem prejuízo das medidas aplicáveis aos países terceiros de risco elevado, previstas no artigo 37.º
da Lei n.º 83/2017, e das medidas aplicáveis às relações de grupo e estabelecimentos no
estrangeiro, previstas no artigo 22.º do mesmo diploma legal e no Regulamento Delegado (UE)
2019/758 da Comissão, de 31 de janeiro, sempre que identifiquem jurisdições associadas a um
risco mais elevado de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, relevantes
para determinadas relações de negócio ou transações ocasionais, as entidades financeiras adotam
as seguintes medidas:
a) A obtenção de informação adicional sobre a jurisdição em causa, nomeadamente
sobre o quadro normativo relevante e a existência de supervisão compatível com o
previsto na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018;
b) A intensificação da profundidade ou da frequência dos procedimentos de
monitorização, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º
83/2017, nomeadamente tendo em conta a origem e destino das transações.

Capítulo V
Disposições finais

Artigo 17.º
Formalização e dever de conservação
1. As avaliações, procedimentos e medidas definidos ao abrigo da presente Instrução são reduzidos
a escrito e integrados nos documentos elaborados em observância do n.º 4 do artigo 12.º e da
alínea c) do n.º 3 do artigo 14.º, ambos da Lei n.º 83/2017, em termos que demonstrem
detalhadamente a respetiva adequação.
2. Todos os documentos, registos e análises recolhidos ou elaborados no âmbito do cumprimento
da presente Instrução estão sujeitos ao dever de conservação nos termos previstos no artigo 51.º
da Lei n.º 83/2017.
Artigo 18.º
Entrada em vigor
A presente Instrução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Anexo I à Instrução
Anexo I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º)
Outras situações de risco potencialmente mais reduzido
O presente Anexo pretende facultar às entidades financeiras uma lista exemplificativa de fatores e
tipos indicativos de risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo
potencialmente mais reduzido que devem ser ponderados pelas entidades financeiras na análise de
situações que possam motivar a adoção de medidas simplificadas, em complemento do disposto no
Anexo II da Lei n.º 83/2017 e no Anexo II do Aviso n.º 2/2018.
Não obstante, as entidades financeiras poderão, ainda, considerar outros fatores e tipos indicativos de
risco potencialmente mais reduzido que se mostrem adequados à sua realidade operativa específica.
1. Fatores de risco inerentes aos clientes:
a) Clientes com uma estrutura de controlo e propriedade simples que permita o
conhecimento fácil e tempestivo das informações relativas aos respetivos beneficiários
efetivos;
b) Clientes sujeitos a requisitos de divulgação de informação consentâneos com o direito
da União Europeia ou sujeitos a normas internacionais equivalentes, que garantam
suficiente transparência das informações relativas aos respetivos beneficiários efetivos,
além dos mencionados na alínea a) do n.º 1 do Anexo II da Lei n.º 83/2017 e na alínea a)
do n.º 1 do Anexo II do Aviso n.º 2/2018;
c) Clientes com ativos e investimentos de montante reduzido.
2. Fatores de risco inerentes ao produto, serviço, operação ou canal de distribuição:
a) Produtos financeiros não complexos e de baixa rentabilidade ou retorno;
b) Produtos de utilização limitada ou finalidades específicas e pré-determinadas, tais
como:
i)
Produtos de poupança de prazo fixo com limiares de poupança baixos;
ii) Produtos cujos benefícios apenas podem ser concretizados a longo prazo ou
por um motivo específico, como a reforma ou a aquisição de um imóvel para
habitação própria e permanente;
iii) Produtos disponibilizados a determinadas categorias de clientes que
preencham circunstâncias pré-definidas, por exemplo, beneficiários de prestações
sociais, pais em representação dos seus filhos, ou menores até estes atingirem a
maioridade;
iv) Transferências recorrentes, nomeadamente através de débito direto, de
montante idêntico e para o mesmo beneficiário, com aparente racionalidade
económica, incluindo pagamento de serviços mínimos essenciais, pagamento de
salários e contribuições para fundos de pensões;

v) Produtos que não permitem carregamentos ou reembolsos em numerário;
vi) Produtos que só podem ser utilizados em território nacional;
vii) Produtos que apenas podem ser utilizados para adquirir bens ou serviços,
designadamente quando a aquisição de bens ou serviços pelo seu titular apenas
possa ter lugar num número limitado de comerciantes ou pontos de venda e a
entidade financeira tenha conhecimento suficiente das atividades prosseguidas
pelos comerciantes;
viii) Produtos de crédito de baixo valor condicionado à compra de um bem ou
serviço de consumo.
c) Pooled accounts tituladas por clientes que preencham os requisitos previstos na alínea
c) do n.º 1 do Anexo II da Lei n.º 83/2017, apurados nos termos do disposto na alínea c)
do n.º 1 do Anexo II do Aviso n.º 2/2018, e que demonstrem estar em condições de
disponibilizar, de imediato, informações e documentos relativos aos seus próprios
clientes, em cumprimento de medidas de identificação e diligência compatíveis com as
previstas na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º 2/2018.
d) Serviços de iniciação do pagamento;
e) Serviços de informação sobre contas.

Anexo II à Instrução
Anexo II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º)
Outras situações de risco potencialmente mais elevado
O presente Anexo pretende facultar às entidades financeiras uma lista exemplificativa de fatores
e tipos indicativos de risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo
potencialmente mais elevado que devem ser ponderados pelas entidades financeiras na análise
de situações que possam motivar a adoção de medidas reforçadas, em complemento do
disposto no Anexo III da Lei n.º 83/2017.
Não obstante, as entidades financeiras deverão, ainda, considerar outros fatores e tipos
indicativos de risco potencialmente mais elevado que se mostrem adequados à sua realidade
operativa específica. Para os efeitos do presente Anexo, deverá entender-se a expressão
"cliente" como referente, em regra, não apenas ao conceito previsto no na alínea d) no n.º 1 do
artigo 2.º do Aviso n.º 2/2018, mas também aos representantes do cliente, neste se incluindo
igualmente as pessoas autorizadas a movimentar contas tituladas por clientes das entidades
financeiras, bem como os seus beneficiários efetivos.

1. Fatores de risco inerentes aos clientes:
a) Clientes que sejam organizações sem fins lucrativos e que tenham sido
identificadas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 145.º da Lei n.º 83/2017,
como representando um risco acrescido de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo;
b) Clientes residentes ou que desenvolvam atividade em jurisdições associadas a um
risco mais elevado de branqueamento de capitais ou de financiamento do
terrorismo, apurado de acordo com o n.º 4 do presente Anexo;
c) Clientes com nacionalidade ou passagem conhecida por jurisdições associadas a
um risco mais elevado de financiamento de terrorismo ou de apoio a atividades ou
atos terroristas;
d) Clientes com ligações conhecidas a foreign terrorist fighters;
e) Clientes que exerçam atividades económicas com bens de uso dual;
f) Clientes que exerçam atividades económicas em setores propensos a evasão fiscal
ou que sejam considerados, por fontes idóneas e credíveis, como tendo risco
elevado de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (v.g.
imobiliário, jogo, transportes, leilões, entre outros);
g) Clientes que exerçam atividades económicas em setores frequentemente
associados a elevados índices de corrupção;
h) Clientes que utilizem intermediários ou mandatários com amplos poderes de
representação, para efeitos de início ou gestão da relação de negócio,
principalmente quando os mesmos tenham sede em jurisdições associadas a um
risco mais elevado de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo;

i) Clientes que sejam pessoas coletivas recém-criadas e sem um perfil de negócio
conhecido ou adequado à atividade declarada;
j) Clientes que sejam veículos de detenção ou gestão de ativos (“asset holding
vehicles” e “asset management vehicles”, respetivamente);
k) Clientes que tenham sido sujeitos a medidas ou sanções de natureza
administrativa ou judicial por violação do quadro normativo relacionado com o
branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo;

2. Fatores de risco inerentes ao produto, serviço, operação ou canal de distribuição:
a) Produtos ou serviços associados a ativos virtuais;
b) Produtos, serviços, operações ou canais de distribuição que se caracterizam por
um excessivo grau de complexidade ou segmentação;
c) Operações em numerário e de elevado valor, sobretudo com recurso a notas de
elevada denominação;
d) Operações pontuais de elevado valor, tendo em conta o que é expectável para o
produto, serviço, operação ou canal de distribuição utilizado;
e) Produtos sem utilização geográfica delimitada, ainda que tal não seja necessário
para a execução das respetivas finalidades;
f) Créditos garantidos por bens que se encontram em jurisdições que dificultam ou
impeçam a obtenção de informação relativa à identidade e legitimidade das partes
envolvidas (e respetivos beneficiários efetivos) na prestação da garantia;
g) Circuito de fundos com um número elevado de intermediários que operam em
diferentes jurisdições;
h) Produtos de moeda eletrónica sem limitação no que se refere ao:
i) Número ou montante dos pagamentos, carregamentos ou reembolsos
permitidos;
ii) Valor monetário armazenado eletronicamente;
i) Operações financiadas com recurso a moeda eletrónica anónima, incluindo com
recurso aos produtos de moeda eletrónica que beneficiam da isenção prevista no
artigo 12.º da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
20 de maio de 2015;
j) Produtos de moeda eletrónica ou outros instrumentos pré-pagos que permitem a
transferência de fundos entre diferentes utilizadores;
k) A criação ou o recurso a veículos de detenção ou gestão de ativos (“asset holding
vehicles” e “asset management vehicles”, respetivamente).
3. Fatores de risco inerentes às relações de correspondência:
a) Relações de correspondência em que o respondente – ou o grupo financeiro que
este integre – tenha sido objeto de medidas ou sanções relevantes para a
prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;

b) Situações em que o respondente desenvolve um segmento significativo do seu
negócio em atividades ou setores frequentemente associados ao branqueamento
de capitais ou ao financiamento do terrorismo;
c) Relações de correspondência com entidades que detenham uma “offshore
banking license”.
4. Fatores de risco inerentes à localização geográfica
a) Jurisdições identificadas por fontes idóneas e credíveis como apresentando
sistemas judiciais ineficazes ou deficiências na investigação de crimes associados
ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo;
b) Jurisdições que não implementam registos (ou outros mecanismos equivalentes)
fiáveis e acessíveis de beneficiários efetivos;
c) Jurisdições que não implementaram a Norma Comum de Comunicação
desenvolvida pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico
(OCDE), relativa à troca automática de informações (“Common Reporting
Standard”);
d) Jurisdições conhecidas pela oferta de procedimentos administrativos relevantes
simplificados ou inexistentes ou regimes de tributação privilegiada claramente
mais favoráveis;
e) Jurisdições com regimes legais que estabeleçam proibições ou restrições que
impeçam ou limitem o cumprimento, pela entidade financeira, das normas legais
e regulamentares que regem a respetiva atividade, incluindo ao nível da prestação
e circulação de informação.

