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1. Enquadramento 
 
 

 

1.1. Introdução 
 

 

1.1.1. O Banco Privado Atlântico – Europa (ATLANTICO Europa) assume 

como princípio fundamental do exercício da sua actividade a 

prevenção activa do branqueamento de capitais e do financiamento ao 

terrorismo, adoptando nesse domínio as práticas implementadas no 

mercado português, de acordo com a legislação e respectiva 

regulamentação em vigor em Portugal, bem como práticas 

internacionalmente reconhecidas. 

 

1.1.2. O ATLANTICO Europa adopta uma política de colaboração com as 

autoridades com competência nos domínios do combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. 

 

1.1.3. De forma a cumprir as normas legais e regulamentares a que se 

encontra sujeito, o ATLANTICO Europa adopta normas e 

procedimentos internos que lhe permitam conhecer os seus Clientes e 

as actividades que desenvolvem, bem como que possibilitem o 

exercício da actividade bancária e financeira de acordo com rigorosas 

regras deontológicas. 

 

1.1.4. A presente Política aplica-se a todos os Colaboradores do ATLANTICO 

Europa, e poderá estender-se às filiais, sucursais e escritórios de 

representação do ATLANTICO Europa e respectivos colaboradores, 

quando existam, na medida da sua aprovação pelos respectivos órgãos 

e, quando necessário, de adaptação aos Direitos Locais. 
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1.2. Regulamentação 
 

1.2.1. As regras e procedimentos contidos nesta Politica têm natureza 

obrigatória e devem a todo o tempo ser integralmente observados 

pelos colaboradores do ATLANTICO Europa e, bem assim, pelos seus 

colaboradores externos, assessores e terceiros que actuem em nome 

do Banco. 

 

1.2.2. Esta Politica foi elaborada para promover a observância das disposições 

legais e regulamentares vigentes e das regras internas adicionalmente 

estabelecidas pelo ATLANTICO Europa no domínio da prevenção do 

branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, não 

estando nenhum destinatário deste documento dispensado de 

consultar as normas jurídicas ou orientações em vigor a que o mesmo 

se reporta. 

 

1.2.3. Regras relevantes 

 
1.2.3.1. No domínio internacional: 

 

 40 recomendações do GAFI, revistas em 2013 (onde estão 

integradas as 9 recomendações relativas ao combate ao 

financiamento ao terrorismo), que inclui também medidas 

contra armas de destruição maciça.  

 
 

1.2.3.2. No domínio nacional: 
 

  Lei 25/2008 de 5 de Junho (sobre a prevenção do 

branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo); 

 

  Decreto-lei n.º 125/2008, de 21 de Julho (relativo às informações 

sobre o ordenante que devem acompanhar as transferências de 

fundos); 

 

  Portaria 41/2009, de 13 de Janeiro (aprova a lista de países ou 

jurisdições equivalentes ao regime nacional); 

 

  Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2005, conforme alterado pelo 

Aviso 2/2007, de 8 de Fevereiro (sobre as condições gerais de 

abertura de conta de depósito bancário); 

 

  Instrução do Banco de Portugal n.º 26/2005, conforme alterada 

pela Instrução do Banco de Portugal n.º 3/2007 (sobre a 

prevenção do branqueamento de capitais); 
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  Instrução do Banco de Portugal n.º 24/2002, conforme alterada 

pela Instrução do Banco de Portugal n.º 10/2006 (respeitante ao 

relatório sobre o sistema de prevenção de branqueamento de 

capitais em sucursais, em Portugal, de instituições de crédito e 

sociedades financeiras com sede em outro Estado-membro da 

União Europeia); 

 

  Carta-Circular do Banco de Portugal n.º 91/2006/DSB (sobre 
 

Países e Territórios não cooperantes); 
 

  Carta-Circular do Banco de Portugal n.º 81/2008/DSB (transmite 

um entendimento dos Comités de Autoridades Europeias de 

Supervisão quanto à abordagem a seguir pelas instituições do 

beneficiário da transferência quando esta não é acompanhada 

de informação completa sobre o ordenante da mesma); 

 

  Carta Circular do Banco de Portugal n.º 16/2009/DSB, de 29 de 
 

Janeiro (sobre Países Terceiros Equivalentes); 
 

  Regulamento (CE) n.º 881/2002 do Conselho, de 27 de Maio de 
 

2002 (estabelece medidas de combate ao terrorismo dirigidas 

contra determinadas pessoas e entidades); 

 

  Regulamento (CE) n.º 2580/2001 do Conselho, de 27 de 

Dezembro de 2001 (estabelece medidas contra determinadas 

pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à rede Al- 

Quaeda e aos Talibã). 

 
 
 

1.3. Conceitos 
 

1.3.1. Branqueamento de capitais  

 
Nos termos do art. 368.º-A do Código Penal entende-se por 

“Branqueamento de Capitais” toda a actividade destinada a: Converter, 

transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou 

indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar 

que o autor ou participante dessas infracções seja criminalmente 

perseguido ou submetido a uma reacção criminal. Além disso, alarga-se 

a punibilidade a quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das 

vantagens, ou os direitos a elas relativos. 
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Consideram-se “Vantagens” os bens provenientes da prática, sob 

qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos de 

lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, 

extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 

tráfico de armas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de 

espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, corrupção e  

demais infracções referidas nas medidas de combate à criminalidade 

organizada e económico-financeira, e dos factos ilícitos típicos 

puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 6 meses 

ou de duração máxima superior a 5 anos, assim como os bens que 

com eles se obtenham. 

 
 

1.3.2 Terrorismo 

 
Nos termos da Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, por “Terrorismo” 

entende-se toda a actuação concertada visando prejudicar a 

integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o 

funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, 

forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de o praticar 

ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos 

de pessoas ou a população em geral, mediante: 
 

a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das 
pessoas; 

 
b) Crime contra a segurança dos transportes e das comunicações, 

incluindo as informáticas, telegráficas, telefónicas, de rádio ou de 

televisão; 
 

c) Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, 

explosão, libertação de substâncias radioactivas ou de gases 

tóxicos ou asfixiantes, de inundação ou avalanche, 

desmoronamento de construção, contaminação de alimentos e 

águas destinadas a consumo humano ou difusão de doença, 

praga, planta ou animais nocivos; 
 

d) Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou 

desviem dos seus fins normais, definitiva ou temporariamente, 

total ou parcialmente, meios ou vias de comunicação, instalações 

de serviços públicos ou destinadas ao abastecimento e satisfação 

de necessidades vitais da população; 
 

e) Investigação e desenvolvimento de armas biológicas ou 
químicas; 
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f) Crimes que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de 

fogo, biológicas ou químicas, substâncias ou engenhos explosivos, 

meios incendiários de qualquer natureza, encomendas ou cartas 

armadilhadas, sempre que, pela sua natureza ou pelo contexto 

em que são cometidos, estes crimes sejam susceptíveis de afectar 

gravemente o Estado ou a população que se visa intimidar. 

 
 
 

1.4. Deveres 
 

O ATLANTICO Europa está obrigado a cumprir os seguintes deveres: 
 

 
 

1.4.1. Dever de identificação 

 

1.4.1.1. Deve sempre ser verificada a identidade dos Clientes e respectivos 

representantes quando o ATLANTICO Europa: 

 

a) Estabeleça relações de negócio (relação de natureza comercial ou 

profissional que se prevê venha a ser ou seja duradoura); 

 

b) Efectue transacções ocasionais de montante igual ou superior a € 
 

15.000,00, quer seja através de uma única operação, quer através de 

várias operações que aparentem estar relacionadas entre si; 

 

c) Suspeite que as operações, pela sua natureza, complexidade, carácter 

atípico em relação ao perfil do Cliente, valores envolvidos, local de 

origem e destino ou meios de pagamento utilizados, possam estar 

relacionadas com o crime de branqueamento de capitais ou 

financiamento do terrorismo; 

 

d) Tenha dúvidas quanto à veracidade dos dados de identificação de 
 

Clientes, previamente obtidos. 
 

 
 

1.4.1.2. Meios de verificação da identidade: 
 

 

Pessoas 

singulares: 

documento  original,  válido,  emitido  por  entidade 

pública competente, com fotografia, do qual conste o 

nome completo, data de nascimento e nacionalidade; 
 

 

Pessoas 
colectivas: 

cartão de identificação de pessoa colectiva, certidão 

do registo comercial ou documento equivalente. 



 
 

Política de Branqueamento de Capitais 
ATLANTICO Europa 

 
Gabinete de Organização e Métodos e Gabinete de Compliance 
 Data de Actualização: Novembro de 2013 | Versão Nº: 02                      Pág. 8 | 

 

 

 

 

 

1.4.1.3. Sempre que existam razões para crer que um Cliente não actua 

por conta própria deve ser obtida informação sobre a identidade 

do beneficiário real e efectivo da transacção ou do património e 

verificada a sua legitimidade. 

 

1.4.1.4. A verificação da identidade do Cliente, dos seus representantes ou 

do beneficiário efectivo, quando for o caso, deve ser efectuada 

antes de ser estabelecida uma relação de Clientela ou antes da 

realização da transacção ocasional relevante. 

 
 

1.4.2. Dever de Diligência 

 

1.4.2.1. Adicionalmente ao dever de identificação o ATLANTICO Europa 

deve também, de modo regular e em função do grau de risco de 

cada Cliente: 
 

a) Tomar medidas adequadas para compreender a estrutura de 

propriedade e de controlo do Cliente; 

 

b) Obter informação sobre a finalidade e a natureza pretendida da 

relação de negócio; 

 

c) Obter informação sobre a origem e o destino dos fundos 

movimentados no âmbito de uma relação de negócio ou na 

realização de uma transacção ocasional, quando o perfil de risco do 

Cliente ou as características da operação o justifiquem; 

 

d) Manter um acompanhamento contínuo da relação de negócio, a fim 

de assegurar que tais transacções são consentâneas com o 

conhecimento que a entidade tem das actividades e do perfil de 

risco do Cliente; 

 

e) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no 

decurso da relação de negócio. 

 
 

1.4.2.2. Devem ser implementadas medidas acrescidas de diligência em 

relação aos Clientes e às operações que, pela sua natureza ou 

características, possam revelar um maior risco de branqueamento ou 

de financiamento do terrorismo. 
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1.4.2.3. Devem sempre ser aplicadas medidas acrescidas de diligência em 

relação às seguintes operações: 

 

a) operações realizadas à distância; 

b) operações que possam parecer favorecer o anonimato; 

c)  operações efectuadas com pessoas politicamente expostas quer 

sejam residentes ou residam fora do território nacional; 

d) operações de correspondência bancária com instituições de crédito 

estabelecidas em países terceiros e a quaisquer outras designadas 

pelas autoridades de supervisão ou de fiscalização do respectivo 

sector, desde que legalmente habilitadas para o efeito. 

 

 
1.4.2.4. Relativamente às pessoas politicamente expostas o ATLANTICO 

Europa deve: 

 

a) Adoptar procedimentos adequados para determinar se o Cliente 

pode ser considerado uma pessoa politicamente exposta, e a sua 

efectiva situação de residência, no país ou fora do território nacional. 

 

b) Adoptar procedimentos para que os colaboradores obtenham 

autorização do Gabinete de Compliance antes de estabelecer relações 

de negócio com tais Clientes; 

 

c) Tomar as medidas necessárias para determinar a origem do 

património e dos fundos envolvidos nas relações de negócio ou nas 

transacções ocasionais; 

 

d) Efectuar um acompanhamento contínuo e diligência reforçada na 

relação de negócio com estas entidades. 

 
 
 

1.4.3. Dever de recusar a realização de operações 

 
O ATLANTICO Europa deve abster-se de iniciar uma relação de 

Clientela ou recusar a execução de uma transacção ocasional quando: 

 
a) Não sejam facultados os elementos de identificação do Cliente, do 

seu representante ou do beneficiário efectivo do património; 

 

b) Não seja fornecida informação a respeito da estrutura de 

propriedade e controlo do Cliente, natureza e finalidade da relação 

de negócio e origem e destino dos fundos. 
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1.4.4. Dever de conservação de documentos 

 

1.4.4.1. Os documentos comprovativos de identificação devem ser 

conservados por um período de 7 anos a contar do momento em 

que a identificação se processa, ou, no caso das relações de 

negócio, após o termo das mesmas. 
 

1.4.4.2. Os documentos comprovativos, bem como quaisquer outros 

documentos de registo das operações que permitam a sua 

reconstituição, devem ser conservados, nos termos da Lei 

n.º25/2008, por um período de 7 anos a contar da sua execução, 

ainda que a relação de negócio já tenha terminado, sendo, no 

cumprimento da presente política conservados por um prazo não 

inferior a 10 anos nos termos infra definidos em 2.7.5. 

 
1.4.5. Dever de exame 

 
1.4.5.1. O ATLANTICO Europa deve analisar com especial atenção as 

operações que pela sua natureza, complexidade, finalidade, carácter 

não habitual na forma de operar do Cliente, valores envolvidos, 

frequência, situação económico-financeira dos Clientes 

intervenientes ou dos meios de pagamento utilizados e perfil dos 

intervenientes, sejam susceptíveis de estarem relacionadas com 

branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo. 

 

1.4.5.2.  As conclusões da análise realizada devem ser reduzidas a escrito e 

conservadas pelo período mínimo de 5 anos, ficando ao dispor dos 

auditores e entidades de supervisão e fiscalização. 

 

1.4.6. Dever de comunicação 

 

O ATLANTICO Europa deverá informar a Procuradoria-Geral da 

República (“PGR”) e a Unidade de Informação Financeira (“UIF”) sempre 

que, na sua análise, exista razão para suspeitar de uma operação que 

tenha sido realizada, está em curso ou foi tentada, e seja susceptível de 

configurar a prática de crime de branqueamento de capitais ou de 

financiamento ao terrorismo. 

 
 

1.4.7. Dever de abstenção e poder de suspensão 

1.4.7.1. O ATLANTICO Europa deve abster-se de executar operações que 

saiba ou suspeite estarem relacionadas com a prática de 
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crime de branqueamento de capitais ou de financiamento ao 

terrorismo. 

 

1.4.7.2.  Quando a abstenção da execução da operação não for possível 

ou, após consulta à PGR e à UIF, se julgue que pode dificultar a 

investigação e persecução dos beneficiários da operação, esta 

pode ser realizada e o banco deverá fornecer, de imediato, ao 

PGR e à UIF informações a respeito da mesma. 

 
 
 

1.4.8. Dever de colaboração 

 
O ATLANTICO Europa deve prestar toda a assistência requerida pela 

PGR e pela UIF, pelas autoridades judiciárias competentes ou pelas 

autoridades competentes para a supervisão e fiscalização do 

cumprimento dos deveres legalmente estabelecidos. 

 

 

1.4.9. Dever de confidencialidade 

 

O ATLANTICO Europa, os membros dos respectivos órgãos sociais, as 

pessoas que exerçam funções de direcção, de gerência ou chefia, bem 

como os seus colaboradores, mandatários e outras pessoas que lhes 

prestem serviço não podem revelar ao Cliente ou a terceiros que se 

encontra em curso uma investigação criminal ou que foram transmitidas 

informações legalmente devidas sobre uma operação. 

 
 

1.4.10. Dever de criar mecanismos de controlo 

 
O ATLANTICO Europa deve adoptar mecanismos e procedimentos de 

controlo interno, avaliação e gestão de risco, auditoria interna e de 

comunicação que possibilitem o cumprimento dos deveres legais a que 

está sujeito e sejam aptos a prevenir a realização de operações 

relacionadas com o branqueamento de capitais e com o financiamento 

ao terrorismo. 

 
 

1.4.11. Dever de formação 

 

O ATLANTICO Europa deve implementar mecanismos de formação para 

que todos os seus dirigentes e colaboradores conheçam as obrigações a 

que o Banco se encontra sujeito no domínio da prevenção do 

branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e estejam 
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habilitados a reconhecer as operações que possam estar relacionadas 

com este tipo de ilícitos. 

 
 
 

1.4.12. Obrigações específicas 

 

Enquanto entidade financeira o ATLANTICO Europa está especialmente 

obrigado a cumprir com o seguinte: 
 

a) Não é permitida a abertura de contas anónimas; 
 

b) É permitida a delegação da execução dos deveres de identificação e 

diligência numa entidade terceira desde que esta não seja uma 

agência de câmbio, seja uma entidade financeira estabelecida em 

território nacional ou com sede na UE ou em país terceiro 

equivalente; 

 

c) Devem ser aplicadas medidas de diligência reforçada às relações 

transfronteiriças de correspondência bancária com instituições 

estabelecidas em países terceiros, obtendo informação sobre a 

natureza da sua actividade, processos de controlo interno em matéria 

de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 

características da respectiva supervisão; 

 

d) Sempre que estabeleça relações de correspondência envolvendo 

instituições estabelecidas em países terceiros, o ATLANTICO Europa 

deve reduzir a escrito as responsabilidades respectivas de cada 

instituição; 

 

e) É vedado o estabelecimento de relações de correspondência com 

bancos de fachada; 

 

f) Devem ser implementados os instrumentos que permitam responder 

de forma pronta a pedidos de informação apresentados pelo PGR, 

pela UIF e pelas autoridades judiciárias competentes destinados a 

determinar se mantêm ou mantiveram, nos últimos 5 anos, relações 

de negócio com determinada pessoa singular ou colectiva e a 

natureza dessas relações. 

 
 
 

1.5. Responsabilidade contra-ordenacional 
 

1.5.1. Sem prejuízo da responsabilidade penal pelo crime de branqueamento 

a que podem estar sujeitas tanto as pessoas singulares como as 

pessoas colectivas (cfr. artigo 368.º-A e artigo 11.º do Código Penal), ou 
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de outras disposições sancionatórias conexas aplicáveis a cada caso 

concreto, estão tipificadas contra-ordenações pelo incumprimento dos 

deveres  e  obrigações  impostos  pela  Lei  n.º  25/2008,  pelas  quais 

podem ser responsabilizadas: 

 

a) As entidades financeiras; 
 

b) As entidades não financeiras, com excepção dos advogados e dos 

solicitadores; 

 

c)  As pessoas singulares que sejam membros dos órgãos sociais das 

entidades referidas nas alíneas anteriores ou que nelas exerçam 

cargos de direcção, chefia ou gerência, ou actuem em sua 

representação, legal ou voluntária, e, ainda, no caso de violação do 

dever de segredo, os seus colaboradores e outras pessoas que lhes 

prestem serviço permanente ou ocasional. 

 

 

1.5.2. A responsabilidade da pessoa colectiva não preclude 

a responsabilidade individual dos respectivos agentes. 

 

 

1.5.3. O incumprimento dos deveres e obrigações impostos pela  Lei  n.º 

25/2008 são punidos com contra-ordenação. 
 
 

1.5.4. A título de sanção podem ser aplicadas, no âmbito da actividade do 

ATLANTICO Europa, 

Coimas: 

€ 25 000,00 a € 2  500 000,00, se o agente for a pessoa 
 

colectiva; 
 

€ 12 500,00 a € 1 250 000,00, se o agente for uma pessoa 

singular. 

 
 

Sanções acessórias: 
 

a) Interdição, por um período até três anos, do exercício da 

profissão ou da actividade a que a contra-ordenação respeita; 

 

b) Inibição, por um período até três anos, do exercício de cargos 

sociais e de funções de administração, direcção, chefia e 

fiscalização quando o infractor seja membro dos órgãos sociais 



 
 

Política de Branqueamento de Capitais 
ATLANTICO Europa 

 
Gabinete de Organização e Métodos e Gabinete de Compliance 
 Data de Actualização: Novembro de 2013 | Versão Nº: 02                      Pág. 14 | 

 

 

 
exerça cargos  de  direcção,  chefia  ou  gestão  ou  actue  em 

representação legal ou voluntária da pessoa colectiva; 

 

c) Publicação da punição definitiva, a expensas do infractor, num 

jornal de larga difusão na localidade da sede ou do 

estabelecimento permanente do infractor ou, se este for uma 

pessoa singular, na localidade da sua residência. 
 

 
 
 

2. Políticas e procedimentos internos 
 

2.1. Organização 
 

2.1.1. Os responsáveis da Direcção de Banca Relacional, Direcção de Banca 

Corporate, Direcção de Banca de Investimento, Direcção de Mercados 

Financeiros, Direcção de Banca Transaccional, Direcção de Risco e 

Gabinete de Auditoria Interna, são também responsáveis por: 

 

a) Implementar, controlar e verificar o grau de cumprimento dos 

procedimentos de prevenção e controlo na sua unidade orgânica, 

mantendo informado o Gabinete de Compliance. 
 

b) Conhecer e acompanhar as ocorrências ligadas ao branqueamento 

de capitais e financiamento ao terrorismo verificadas na sua unidade 

orgânica, mantendo informado o Gabinete de Compliance. 
 

c) Sugerir e implementar, em colaboração com o Gabinete de 

Compliance, os procedimentos de controlo adicionais e as 

medidas cautelares que considerar necessárias, com base nas 

especificidades da sua unidade orgânica, com o objectivo de 

detectar e impedir a realização de operações suspeitas. 

 
 
 

2.1.2. O Gabinete de Compliance será o responsável por efectuar o controlo 

prévio e/ou a posteriori das operações e, de uma forma geral, por 

fiscalizar o cumprimento dos procedimentos adoptados em matéria de 

prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao 

terrorismo. 
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2.2. Formação de pessoal 
 

2.2.1. Serão ministrados a todos os colaboradores do ATLANTICO Europa 

cursos de formação específica sobre a prevenção do branqueamento 

de capitais e do financiamento ao terrorismo. As sessões de formação 

realizam-se com a periodicidade que o Gabinete de Compliance 

entender adequada. 
 

2.2.2. Na medida do necessário, o Gabinete de Compliance e o Gabinete 

Jurídico podem desenvolver ferramentas de formação e 

esclarecimento de dúvidas sobre o tema da prevenção do 

branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo e as 

medidas adoptadas pelo Banco, sendo os colaboradores do 

ATLANTICO Europa notificados por e-mail de qualquer alteração à 

presente Política ou de qualquer outro documento relevante que a ela 

se reporte. 

 

2.3. Conhecimento dos Clientes 
 

2.3.1. Considerando que o conhecimento do Cliente é um instrumento 

fundamental na luta contra a utilização do sistema financeiro para o 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, o 

ATLANTICO Europa compromete-se a só iniciar uma relação de 

negócio com Clientes que facultarem a informação exigida por lei e 

após análise dessa informação. 

 

2.3.2. O ATLANTICO Europa desenvolveu o processo de abertura de conta 

de modo a permitir que no momento em que sejam estabelecidas 

relações comerciais com o Cliente seja recolhida e registada 

informação sobre identidade, representação, domicílio, capacidade 

legal, ocupação ou objecto social dos Clientes, assim como outros 

dados de identificação, os quais devem sempre ser verificados através 

de documentos originais comprovativos ou cópias certificadas, dos 

quais o ATLANTICO Europa deve manter cópias. 

 

2.3.3. Quando existirem indícios ou certeza de que os Clientes não actuam 

por conta própria deve ser obtida informação suficiente para verificar e 

registar tanto a identidade dos representantes, procuradores ou 

mandatários, como das pessoas (beneficiários efectivos) por conta das 

quais estes actuam. 
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2.3.4. O Gabinete de Compliance pode determinar a recolha de informação 

adicional quando o Cliente exerça uma actividade considerada de risco 

potencial, tendo em consideração a informação de Know Your 

Customer. 

 
 

2.3.4.1. Pessoas Politicamente Expostas 

 
São as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam até 

há um ano, altos cargos de natureza política ou pública, bem como os 

membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente 

tenham com elas estreitas relações de natureza societária ou comercial. 

 

Nos termos da Lei n.º 25/2008, as pessoas enquadradas nesta categoria 

comportam um risco acrescido no que respeita ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo, que justifica a implementação 

de procedimentos especiais de análise e conhecimento do Cliente – 

dever de diligência reforçado. Este tema será objecto de 

desenvolvimento em secção autónoma infra. 

 
 
 

2.3.4.2. Países de risco 

 

Alguns países podem ser qualificados como "Países de Risco", devido a 

perturbações políticas, conflitos armados, alto índice de crime 

organizado, reconhecido envolvimento na produção ou tráfico de 

estupefacientes, etc. Manter relações comerciais com cidadãos de um 

País de Risco, com pessoas que estejam domiciliadas nesse País de Risco 

ou que mantenham regularmente uma actividade comercial com este 

tipo de países, pode expor o ATLANTICO Europa a um maior risco.  

 

A lista dos Países de Risco será actualizada considerando os relatórios 

de organizações governamentais ou internacionais neste domínio e que 

dividem os países de risco em dois Grupos, Paises de Risco Muito 

Elevado e Paises de Risco Elevado. (Anexo 5) 

  
O Atlântico Europa não mantém relações de negócio, nem executa 

operações com entidades residentes em Países de Risco Muito Elevado. 
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2.3.4.3. Profissões/Actividades de Risco Elevado 

Consideram-se neste âmbito, entre outras, as actividades e profissões não 

financeiras designadas, identificadas como de maior risco e 

consequentemente objecto do dever de diligência reforçada. (Anexo 6). 

 

2.3.5. O ATLANTICO Europa não estabelecerá nem manterá relação alguma 

com Clientes cujas actividades ofereçam dúvidas em relação à sua 

legalidade. 

 

2.3.6. O ATLANTICO Europa procurará obter referências de todos os novos 

Clientes. As referências podem ser de um Cliente já conhecido, de um 

colaborador do Banco, dos accionistas do Banco ou de empresas que 

integrem o mesmo grupo empresarial. As referências a Cliente não 

eximem o ATLANTICO Europa de fazer a due diligence completa do 

Cliente. 

2.3.7. O ATLANTICO Europa não abrirá nenhuma conta sem que todos os 

documentos necessários fiquem arquivados, seja realizada a due 

diligence ao Cliente e os contratos sejam devidamente assinados. 

 
 

2.4. Pessoas Politicamente Expostas 
 

2.4.1. São qualificadas como Pessoas Politicamente Expostas (PEP) as 

pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam até há um 

ano, altos cargos de natureza política ou pública, bem como os 

membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente 

tenham com elas estreitas relações de natureza societária ou comercial, 

nomeadamente: 

 

Por “Altos cargos de natureza política ou pública” entende-se: 
 

a) Chefes de Estado, chefes de Governo e membros do Governo, 

designadamente ministros, secretários e subsecretários de Estado; 

 

b) Deputados ou membros de câmaras parlamentares; 

 

c) Membros de supremos tribunais, de tribunais constitucionais, de 
tribunais de contas e de outros órgãos judiciais de alto nível, cujas 
decisões não possam ser objecto de recurso, salvo em 
circunstâncias excepcionais; 
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d) Membros de órgãos de administração e fiscalização de bancos 

centrais; 

 

e) Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares; 
 

f) Oficiais de alta patente das Forças Armadas; 
 

g) Membros de órgãos de administração e de fiscalização de 

empresas públicas e de sociedades anónimas de capitais exclusiva 

ou maioritariamente públicos, institutos públicos, fundações 

públicas, estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo da 

sua designação, incluindo os órgãos de gestão das empresas 

integrantes dos sectores empresariais regionais e locais; 

 

h) Presidente de Câmaras Municipais e vereadores exercendo funções 

a tempo inteiro; 

 

i) Governadores de Província ou de regiões administrativas; 
 

j) Membros dos órgãos executivos das Comunidades Europeias e do 
 

Banco Central Europeu; 

 
k) Membros de órgãos executivos de organizações de direito 

internacional. 

 

«Membros próximos da família»: 
 

a) O cônjuge ou unido de facto; 
b) Os pais, os filhos e os respectivos cônjuges ou unidos de facto. 

 

 
 

«Pessoas com reconhecidas e estreitas relações de natureza societária 

ou comercial»: 

 

a) Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida como 

proprietária conjunta com o titular do alto cargo de natureza 

política ou pública de uma pessoa colectiva, de um centro de 

interesses colectivos sem personalidade jurídica ou que com ele 

tenha relações comerciais próximas; 

 

b) Qualquer pessoa singular que seja proprietária do capital social ou 

dos direitos de voto de uma pessoa colectiva ou do património de 

um centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica, que 

seja notoriamente conhecido como tendo como único beneficiário 

efectivo o titular do alto cargo de natureza política ou pública. 
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2.4.2. Deve entender-se que a categoria de PEP se aplica a pessoas com 

residência em Portugal e fora de Portugal. 

 

2.4.3. O conceito de PEP poderá ser ajustado e interpretado pelo Gabinete 

de Compliance considerando as leis em vigor em Portugal e as 

melhores práticas e entendimentos internacionais. 

 

2.4.4. A abertura de qualquer conta por um PEP deve ser comunicada à 

Comissão Executiva. 

 
2.4.5. O ATLANTICO Europa qualifica como sendo PEP as contas em que 

qualquer dos seus intervenientes identificados nos documentos de 

abertura de conta seja enquadrado nessa categoria. 

 

2.4.6. Se no decurso do seu relacionamento comercial com o ATLANTICO 

Europa, um titular de uma conta num determinado momento passar a 

estar enquadrado na categoria de PEP, o Gestor do Cliente, ao tomar 

conhecimento desse facto, deve actualizar imediatamente o KYC 

respeitante ao Cliente. 

 
2.4.7. Tanto em relação aos Clientes PEP como em relação aos Clientes que 

deixaram de se enquadrar na categoria de PEP, o ATLANTICO Europa 

mantém o registo dos interesses e actividades de cada um ao longo do 

tempo, o que contribui para a compreensão e identificação do risco 

relativo ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. 

 

2.4.8. As relações que o ATLANTICO Europa estabeleça com Clientes PEP 

devem ser revistas trimestralmente pelo Gestor do Cliente com a 

supervisão do respectivo Director. Caso o quadro político, a posição do 

Cliente ou a natureza da relação concreta com o Cliente se altere 

consideravelmente, deve proceder-se à reapreciação completa e global 

do processo desse Cliente. 

 

2.4.9. O Gestor de Cliente analisa todas as operações que se destinem ou 

tenham sido requeridas por contas tituladas por PEP.  
 

2.4.10. O Gabinete de Compliance elaborará um relatório mensal sobre a 

actividade das contas tituladas por PEP, identificando separadamente 

os residentes em território nacional e os residentes no estrangeiro. 
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2.5. Visitas a Clientes 
 

2.5.1. As visitas aos Clientes constituem a melhor oportunidade para verificar 

e actualizar a informação obtida ao abrir uma conta ou ao iniciar uma 

relação. A recolha de informação sobre o Cliente e a realização de 

visitas ao mesmo faz parte do processo contínuo de recolha de 

informação, que deve iniciar-se no começo das relações com o Cliente 

e deve manter-se durante todo o tempo em que durar a relação de 

negócio. 

 

2.5.2. As unidades funcionais de contacto com os Clientes podem promover 

visitas aos Clientes no seu local de actividade para poder assim 

constatar a natureza e o volume das suas actividades, assim como a 

fonte das receitas e actualizar toda a informação que se mostre 

necessária. As visitas e conversas com os Clientes devem ficar 

registadas no sistema de Clients Relationship Management (CRM). A 

ficha de CRM é individual para cada Cliente, sendo protegida por 

password apenas pode ser acedida pelo respectivo gestor de Cliente, o 

Colaborador que o substitui e o respectivo responsável de Direcção. 

 
 

2.6. Identificação de Clientes 
 

2.6.1. A identificação de Clientes, pessoas singulares ou colectivas, quer sejam 

titulares ou representantes, deverá ser verificada através de 

documentos comprovativos originais ou cópias certificadas, exigidos 

em cada momento pela legislação em vigor. 
 

2.6.2. O ATLANTICO Europa, enquanto prestador de serviços de private, 

corporate banking e banca relacional, obriga-se a cumprir na íntegra 

os procedimentos de identificação previstos no Aviso 1 1/2005 do 

Banco de Portugal, devendo a abertura de conta ser assinada por um 

mínimo de dois colaboradores do Banco com poderes para esse fim 

para efeitos de apresentação do dossier de abertura de conta ao 

Gabinete de Compliance. 

 

2.6.3. Deve ser obtida cópia de todos os documentos apresentados pelo 

Cliente, as quais serão arquivadas juntamente com a restante 

documentação de abertura de conta. 

 

2.6.4. As normas internas de identificação dos Clientes são indicadas em 

pormenor no Manual de Processos. 
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2.7. Controlo e conservação da documentação 

 
2.7.1. O gestor de Cliente é responsável pela obtenção de toda a 

documentação necessária para a abertura de conta, incluindo os 

formulários preenchidos e assinados. Em todos os casos, cabe ao 

Gabinete Compliance verificar o cumprimento dos requisitos para a 

abertura de conta e apenas em casos excepcionais poderá autorizar a 

abertura de uma conta em cujo processo falte algum documento, 

assegurando o respectivo bloqueio da conta até resolução da situação. 

Caso o Gabinete Compliance recuse a abertura de conta por falta de 

requisitos, apresentará sempre fundamentação sumária. 

 

2.7.2. No âmbito da função de controlo, em relação à abertura de novas 

contas, o Gabinete de Compliance acompanhará todas as situações 

de documentação em falta, bem como a actualização dos dados sobre 

os Clientes. 

2.7.3. O ATLANTICO Europa manterá em arquivo toda a documentação por 

um período de 7 anos recolhida para a abertura de conta e para a 

realização de operações. 

 

2.7.4. Os documentos comprovativos das operações conservar-se-ão por um 

período de 10 anos a contar do momento de execução das ordens. 

 
 
 

2.8. Análise e controlo de operações 
 

2.8.1. Deve ser examinada com especial atenção qualquer operação, 

independentemente do seu montante, que gere suspeitas de estar 

relacionada com branqueamento de capitais ou com financiamento ao 

terrorismo. Para este efeito, no Anexo 1 são elencados os exemplos 

mais comuns de operações suspeitas de branqueamento. 

 

2.8.2. Se da análise efectuada se concluir pela existência de indícios razoáveis 

ou certezas de relação da operação com práticas de branqueamento 

de capitais ou de financiamento ao terrorismo, a operação em questão 

deve ser objecto de comunicação imediata às autoridades 

competentes. 
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(i) Operações de clientes 

 

2.8.3. Genericamente, as operações estão sujeitas a: (i) controlo geral 

realizado por qualquer colaborador do ATLANTICO Europa com 

contacto com a operação; (ii) controlo prévio realizado pelo Gabinete 

de Compliance antes da respectiva execução; (iii) controlo a 

posteriori realizado pelo Gabinete de Compliance após a execução da 

operação. 

 

2.8.4. O ATLANTICO Europa faz uma análise diária a posteriori (dia +1) de 

todas as operações realizadas pelos seus clientes em cada segmento, 

por via de dados extraídos do sistema do Banco. É efetuado o seguinte 

controlo:  

 

a) O controlo diário de operações, (cheques e transferências) por 

montante igual ou superior a 12.500 euros. 

 

b) O controlo diário de operações em dinheiro superiores a 12.500 

euros. 

 

c) O controlo mensal sobre Clientes que façam mais de 5 transferências 

num mês. 

 

d) O controlo sobre transacções em dinheiro que em 90 dias superem 

na sua totalidade 12.500 euros. 

 

e) O controlo mensal de operações de Clientes com perfil de risco 

superiores a 12.500 euros. 

 
2.8.5. O ATLANTICO Europa adoptará medidas que possibilitem determinar o 

perfil de cada Cliente na realização de operações de modo a identificar 

situações de desvio, que devam ser analisadas mais detalhadamente. O 

Gabinete de Compliance poderá solicitar à Direcção de Banca 

Transaccional informação adicional sobre a actividade de cada Cliente 

com o ATLANTICO Europa. 

 

2.8.6. Quando a natureza ou o volume das operações activas ou passivas dos 

Clientes não corresponder com a sua actividade ou antecedentes 

operacionais, o gestor deverá solicitar ao cliente informação adicional 

referente à origem e / ou destino dos fundos e motivos dos mesmos.  

2.8.7. Quando a natureza ou volume da operação não corresponde à 

actividade do cliente e a informação de origem / destino de fundos  
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acima referidos, não se considera completa e clara pelo gestor, o  

mesmo deve assinalar a ocorrência e comunicar a operação do Cliente 

ao Gabinete de Compliance. 

2.8.8. O ATLANTICO Europa dará especial atenção a situações em que numa 

mesma conta, sem causa que o justifique, tenham vindo a ser 

creditadas verbas através de depósitos em numerário por um número 

elevado de pessoas. 

 

 
(ii) Operações com Bancos Correspondentes 

 

As operações com bancos correspondentes pressupõem sempre o 

estabelecimento de uma relação prévia de negócio em que são considerados 

todos os Deveres de Identificação e Diligência previstos no número 4.1. da 

presente política. 

Estas operações são controlados pelo Gabinete de Compliance, a posteriori, 

numa base de mostragem por via de informação extraída do sistema do Banco, 

com base em critérios dos países de risco, identificação das partes 

intervenientes das operações, motivos e frequência das operações. 

 

(iii) Operações de Trade Finance  

 

Nas operações de Trade Finance, nomeadamente no momento do pedido da 

abertura da carta de crédito, o Gabinete de Compliance valida previamente a 

operação tendo em conta a identificação das partes intervenientes, a 

mercadoria em causa e países de origem e destino, bem como se a operação 

se enquadra na actividade das partes intervenientes.    

 

Em qualquer caso, o ATLANTICO Europa poderá pôr em funcionamento 

qualquer outro tipo de ferramenta ou controlo tendente à detecção de 

operações susceptíveis de serem consideradas como suspeitas. 

 

 

2.9. Comunicação de operações suspeitas 
 

2.9.1. Comunicação 

 
Qualquer operação que possa ser considerada suspeita por apresentar 

indícios de estar relacionada com a prática de branqueamento de 

capitais ou financiamento ao terrorismo, assim como qualquer  
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circunstância posterior relacionada com essas operações, deve ser 

objecto de comunicação imediata ao Gabinete de Compliance. 

 

2.9.2. Procedimento de comunicação 

 
2.9.2.1. O colaborador do ATLANTICO Europa que detecte uma operação 

suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento ao 

terrorismo deverá comunicá-la de imediato e em simultâneo ao 

responsável pela sua unidade orgânica e ao Gabinete de 

Compliance que, após análise à operação concluirá sobre a 

conveniência de submeter a comunicação à Comissão Executiva 

que, por sua vez, decidirá sobre a sua comunicação à UIF e à PGR. 

O formulário de comunicação de operações suspeitas consta do 

Anexo 2.  

 

2.9.2.2. O procedimento interno de comunicação deve ser especialmente 

rápido, não devendo ultrapassar as 24 horas, de modo a assegurar a 

observância das normas legais que exigem uma imediata 

comunicação da operação suspeita às autoridades competentes. 

 
 

2.9.3. Conteúdo das comunicações 

 

2.9.3.1.  A comunicação de operações suspeitas deve conter a seguinte 

informação: 

 

a) Identificação das pessoas singulares ou colectivas que participem 

na operação suspeita e a relação entre as mesmas; 

 

b) Relação das operações e datas a que se referem, com indicação da 

sua natureza, moeda em que se realizam, montante, lugar ou lugares 

de execução, finalidade e instrumentos de pagamento ou 

cobrança utilizados; 

 

c) Invocação dos indícios que conduziram à suspeita de que a 

operação possa estar relacionada com branqueamento de capitais 

ou financiamento ao terrorismo. 

 

2.9.4. Comunicação à PGR e UIF 

 

2.9.4.1.  A Comissão Executiva é o órgão interno competente para 

decidir sobre a comunicação de uma operação à PGR e à UIF. 
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2.9.4.2. Sempre que lhe seja comunicada uma suspeita sobre uma 

operação o Gabinete de Compliance deve dar prioridade à sua 

análise. 

2.9.4.3. A submissão à apreciação da Comissão Executiva será efectuada 

pelo Gabinete de Compliance através da entrega de relatório 

sobre a operação. Em qualquer caso a Comissão Executiva deve 

tomar uma decisão sobre a execução da operação e sobre a 

comunicação ou não da operação no prazo máximo de 48h a 

contar da apresentação do relatório de operação suspeita. 

 

2.9.4.4. A decisão da Comissão Executiva será registada pelo Gabinete de 

Compliance e arquivada junto ao processo respectivo. 

 

2.9.4.5. O envio da participação às autoridades competentes de operações 

suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento ao 

terrorismo será efectuado pelo Gabinete de Compliance após 

parecer do Gabinete Jurídico. 

 

2.9.4.6. As comunicações de operações suspeitas devem ser enviadas 

para a PGR e para a UIF, por e-mail, através dos seguintes 

endereços: 

 

 Procuradoria-Geral da República: uai.dciap@pgr.pt 
 

 Unidade de Informação Financeira (UIF) da polícia Judiciária: 
 

uif.comunicacoes@pj.pt 
 

 

2.9.4.7. Na transmissão de comunicações de operações suspeitas à PGR e 

à UIF deve ser utilizado o formulário constante do Anexo 3. 

 

 
 

2.9.5. Isenção de responsabilidade 

 

Nos termos da Lei n.º 25/2008, as comunicações de boa- fé  realizadas 

não constituem violação do dever de segredo, nem implicam a 

responsabilização de quem efectue a comunicação. 

mailto:uai.dciap@pgr.pt
mailto:uif.comunicacoes@pj.pt
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2.9.6. Dever de confidencialidade 

 
2.9.6.1.  O teor das comunicações e a identidade do colaborador que 

primeiro tenha efectuado a comunicação terão carácter estritamente 

confidenciais. 

2.9.6.2. Não é permitido e constitui violação de dever legal dar 

conhecimento ao Cliente ou a terceiros, excepto às pessoas e 

órgãos especialmente designados internamente e às autoridades 

competentes, sobre o facto de estar em curso uma investigação a 

uma operação pela sua possível ligação a branqueamento de 

capitais ou financiamento ao terrorismo. 

 

2.9.6.3. O incumprimento do dever de segredo constitui contra- ordenação 

punível com coima de € 25 000,00 a € 2 500 000,00, se o agente 

for uma pessoa colectiva, ou coima de € 12 500,00 a € 1 250 000,00, 

se o agente for uma pessoa particular. 

 

2.9.6.4. A revelação ou o favorecimento da descoberta da identidade de 

quem forneceu informações que levaram à investigação de 

determinada operação é punido com pena de prisão até 3 anos ou 

pena de multa. 
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3. Anexos 

 
3.1. Esta política integra os seguintes anexos: 
 

Anexo 1 – Exemplos de operações suspeitas;  

Anexo 2 – Formato de declaração de operações;  

Anexo 3 – Comunicação externa; 

Anexo 4 – Jurisdições equivalentes à nacional; 

Anexo 5 – Países de Risco para efeitos de prevenção do branqueamento 

de capitais e financiamento ao terrorismo; 

Anexo 6 – Profissões / actividades de Risco Elevado. 

 
 

3.2. Os supra referidos anexos podem ser alterados pelo Gabinete de 

Compliance tendo em consideração eventuais alterações legislativas ou 

regulamentares e, bem assim, em caso de alteração das práticas 

adoptadas pela PGR e pela UIF. 

 
 

Anexo 1 
 

Exemplos de operações suspeitas 
 

A lista de exemplos que se apresenta a seguir é a que consta no anexo 2 da 

Instrução do Banco de Portugal n.º 26/2005 e destina-se a aumentar o grau 

de conhecimento das circunstâncias que possam dar lugar a suspeitas sobre a 

existência de branqueamento de capitais. 

 

Não se trata de uma lista exaustiva e, em certas ocasiões, uma única operação 

individual não será, por si mesma, suficiente para levantar suspeita ou para 

motivar investigações internas. No entanto, qualquer combinação da distinta 

casuística das operações que se apresentam, pode corroborar a suspeita de 

que existem actividades ilícitas de branqueamento de capitais. 

 

A análise deverá ser feita caso a caso, com base em indícios de suspeição, a 

fim de ser tomada a decisão de informar as entidades competentes, 

independentemente da operação se encontrar ou não incluída na presente 

lista. 
 

Importa salientar que, dada a actividade de private banking do ATLANTICO 

Europa, algumas das operações enumeradas não serão, no imediato, 

aplicáveis. Não obstante, mantêm-se com carácter informativo. 
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LISTA DE OPERAÇÕES POTENCIALMENTE SUSPEITAS 
 

 
 

(i) Branqueamento de capitais com recurso a operações em numerário 
 

a. Abertura de contas cuja movimentação a crédito é feita por depósito 

em numerário de montante significativo. 

b. Movimentação de contas, com importâncias significativas (em 

numerário) e não usuais, tituladas por pessoas singulares ou colectivas, 

cujas actividades conhecidas apontariam para a utilização de outro tipo 

de instrumento (por exemplo, cheques, transferências bancárias). 

c. Número elevado de créditos em numerário de pequeno montante, 

mas cujo valor agregado é significativo. 

d. Levantamentos em numerário de montantes elevados. 

e. Aumento substancial dos saldos sem causa aparente, em resultado de 

créditos em numerário, em particular se forem, num prazo curto, 

subsequentemente transferidos para uma conta e/ou localização 

geográfica não associada normalmente à movimentação do Cliente. 

f. Depósitos elevados em numerário, em particular por cidadãos não 

residentes, cuja origem não é cabalmente justificada, sendo, por exemplo, 

invocados motivos como a “fuga ao Fisco”. 

g. Clientes que ordenam grandes transferências de e/ou para o 

estrangeiro, com indicação de pagamento ou recebimento em numerário. 

h. Clientes que têm várias contas onde efectuam depósitos em numerário 

e que no seu conjunto atingem saldos elevados. 

i. Operações frequentes de câmbio manual, ou com notas de 

denominação reduzida, ou com divisas de reduzida circulação 

internacional. 

j. Operações de troca de notas de pequena denominação por notas 

de denominação elevada (na mesma ou em divisa diferente) ou, em 

sentido inverso, troca de notas de denominação elevada por notas de 

menor denominação. 
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k. Operações de compra/venda de moeda estrangeira, de montante 

consideravelmente elevado, sem justificação face à actividade 

declarada do Cliente. 

l. Depósitos em numerário de valor significativo, efectuados através de 

caixas automáticas ou caixas para depósitos nocturnos. 

m. Depósitos que, com alguma regularidade, contenham notas falsas. 

n. Liquidação em numerário de aplicações em instrumentos financeiros. 

o. Pagamentos ou depósitos frequentes em cheques de viagem e notas 

estrangeiras (sobretudo se muito manuseadas ou não contadas). 

 
 

(ii) Operações de branqueamento com recurso a depósitos bancários 
 

a. Depósitos efectuados por um mesmo Cliente em várias contas e/ou 

vários locais sem explicação aparente. 

b. Contas com frequentes depósitos de valores ao portador (por exemplo, 

cheques, títulos, vales de correio, etc.). 

c. Clientes que efectuam depósitos com alguma regularidade, alegando 

tratar-se de valores provenientes de operações (por exemplo, venda de 

activos) que não podem ser objecto de comprovação. 

d. Clientes que apresentem documentos de difícil verificação por parte da 

instituição financeira. 

e. Movimentação da conta caracterizada por um grande número de créditos 

de pequeno montante e um pequeno número de débitos de valor 

avultado. 

f. Depósitos ou empréstimos back-to-back com filiais ou associadas não 

residentes, especialmente se estabelecidas em países conhecidos como 

produtores de drogas ou utilizados no tráfico internacional de 

estupefacientes. 

g. Contas que apresentem saldos aparentemente não compatíveis com a 

facturação do negócio em causa ou manutenção de um número de 

contas inconsistente com a actividade do Cliente. 
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h. Contas, de pessoas singulares ou colectivas, cuja movimentação, 

envolvendo fundos avultados, não se relaciona com a actividade do 

titular. 

i. Clientes (pessoas singulares ou colectivas) que apenas recorrem à 

instituição para movimentação da respectiva conta (sobretudo quando a 

mesma registe saldos médios elevados), não havendo, portanto, lugar à 

prestação de outros serviços financeiros. 

j. Grandes débitos em contas até aí "inactivas" ou em conta que acabou de 

ser alimentada com uma transferência do estrangeiro. 

k. Contas tituladas ou que podem ser movimentadas por um elevado 

número de entidades sem qualquer explicação aparente. 

l. Contas que apenas são utilizadas para transferência de fundos, 

nomeadamente de e para o estrangeiro. 

m. Clientes que não reclamam nem negoceiam remunerações vantajosas, 

relativamente a depósitos com saldos médios elevados. 

n. Contas de correspondentes cujo padrão de movimentação ou nível de 

saldos registe alterações relevantes sem razão aparente ou em que o 

Cliente efectua depósitos directamente na conta do banco 

correspondente. 

 
 
 

(iii) Operações com recurso a crédito 
 

a. Pedidos de empréstimos com base em garantias ou activos depositados 

na instituição financeira, próprios ou de terceiros, cuja origem é 

desconhecida e cujo valor não se coaduna com a situação financeira do 

Cliente. 

b. Solicitação de créditos por parte de Clientes pouco conhecidos que 

prestam como garantia activos financeiros ou avales bancários de 

instituições financeiras estrangeiras e cujo negócio não tem ligação 

aparente com o objectivo da operação. 

c. Reembolso inusitado de créditos mal parados ou amortização antecipada 

de empréstimos, sem motivo lógico aparente. 
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d. Empréstimos liquidados com fundos de origem incerta ou que não são 

consistentes com a actividade conhecida do Cliente. 

e. Operações de crédito cujas amortizações ou liquidação sejam, em regra, 

liquidadas através de numerário em conta. Em particular, comerciantes 

que encaminhem numerosas operações de crédito ao consumo, sendo 

posteriormente grande percentagem das mesmas liquidadas 

antecipadamente através da entrega de numerário, em nome dos 

respectivos Clientes (beneficiários). 

f. 35. Uso de cartas de crédito ou de outros métodos de financiamento para 

movimentar fundos entre países, quando a actividade comercial 

internacional declarada não se coaduna com o sector económico em 

questão ou com os quais o Cliente não mantenha relações de negócio. 

 

(iv) Operações com recursos a transferências 
 

a. Transferências electrónicas com entrada e saída imediata da conta, sem 

qualquer explicação lógica. 

b. Transferências efectuadas de e/ou para jurisdições fiscalmente mais 

favoráveis, sem que existam motivos comerciais consistentes com a 

actividade conhecida do Cliente. 

c. Instruções para que a instituição transfira fundos para o exterior na 

expectativa da entrada de fundos, por vezes de montante similar, mas 

com outra origem. 

d. Instruções para transferência de fundos a favor de um beneficiário acerca 

do qual o Cliente dispõe de pouca informação ou tem relutância em 

fornecê-la. 

e. Instruções para que os fundos a favor de um determinado beneficiário 

sejam levantados por terceiros. 

 

(v) Outras operações 
 

a. Cliente representado por uma sucursal, filial ou banco estrangeiro de 

países normalmente associados com a produção e/ou tráfico de 

estupefacientes. 
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b. Operações envolvendo montantes elevados ou de natureza pouco 

habitual ou complexa realizadas por pessoas que exerçam ou que 

tenham exercido altos cargos públicos ou por familiares directos dos 

mesmos. 

c. Abertura e movimentação de conta por parte de Cliente cuja área de 

residência ou de trabalho se situa fora da área de influência do balcão. 

d. Recusa do Cliente em fornecer a informação necessária para formalizar 

um crédito ou qualquer serviço. 

e. 45. Representantes de empresas que evitam o contacto com a instituição 

financeira. 

f. Intervenção nas operações das designadas sociedades ecrã, geralmente 

de criação recente, e com objecto social muito difuso ou que não 

corresponde às actividades pretensamente geradoras dos fundos 

movimentados. 

g. Compra/venda de valores mobiliários cujos montantes não se coadunam 

com a actividade usual do Cliente ou transferências de carteiras, com ou 

sem alteração dos respectivos titulares, sem qualquer justificação. 

h. Gestão de patrimónios em que a origem dos fundos não é clara. 

i. Utilização acrescida de cofres de aluguer, seja no número dos seus 

utentes, seja na frequência da sua utilização, particularmente no que se 

refere aos pertencentes a Clientes recentes ou pouco conhecidos. 

j. Depósito de bens não compatíveis com a actividade conhecida do 

Cliente, acompanhados eventualmente de solicitação de emissão de 

declaração comprovativa pela instituição financeira. 

k. Transferência, sem movimentação de fundos, de instrumentos financeiros 

negociáveis. 

l. Utilização da conta pessoal em operações que se relacionam com a 

actividade comercial. 

m. Clientes que pretendem que a correspondência seja enviada para 

endereços diferentes do seu. 
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n. Compra de valores mobiliários em circunstâncias que aparentam ser 

pouco usuais, designadamente a preços significativamente acima ou 

abaixo do preço de mercado. 

o. Operações envolvendo bancos ou empresas sediados em “Centros-Off- 

shore” cujos padrões de supervisão são reputadamente inferiores aos 

padrões internacionais, incluindo as constantes da Lista de Países e 

Territórios Não Cooperantes do GAFI. 

p. Transacções envolvendo “bancos de fachada” (“Shell banks”), cujo nome 

poderá ser muito semelhante ao de um banco de renome internacional. 

q. Transferência de carteiras para contas de terceiros cuja identificação o 

r. Cliente tem relutância em fornecer. 
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Anexo 2 
 

Declaração de operações suspeitas 
 

 
 

CONFIDENCIAL 
 
 
 
 

Dados do Notificante 
 

 

Nome e Apelidos 
 

 

Departamento 
 

 

Função 
 

 
 
 
 

Dados do Cliente 
 

 

Nome / 
 

Denominação 
 

Social 
 

 

Morada 
 

 

Pessoa de 

contacto 

 
Contacto 
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Dados da Operação 
 

 

Descrição da 

operação: 

 

Indicar: 
 

- Relação e 

identificação das 

pessoas 

singulares ou 

colectivas que 

participam na 

operação e o 

motivo da sua 

participação na 

mesma; 

 

- Relação das 

operações e datas 

a que se referem 

com indicação de 

sua natureza, 

moeda em que se 

realizam, quantia, 

lugar ou lugares 

de execução, 

finalidade e 

instrumentos de 

pagamento ou 

cobrança 

utilizados. 
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Dados da Operação 
 

 

Motivo da 

suspeita 

 

Exposição das 

circunstâncias 

que 

fundamentaram a 

suspeição de 

ligação da 

operação a 

branqueamento 

de capitais ou a 

financiamento ao 

terrorismo. 
 

 
 
 
 

Data: Assinatura: 
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Anexo 3 
 

Comunicação externa 
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Comunicação de Transacções Suspeitas 
 

Entidades Financeiras 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
 
 

Entidade comunicante: - Designação da entidade que procede à comunicação 
 

Data: - Data da comunicação 
 

Ref. – Referência interna de quem comunica 
 

Comunicação – Abrem-se os campos (nova; aditamento) 
 
 

 
Intervenientes singulares 

 

Nome: - Indicação do interveniente. Preenchem-se tantos documentos quanto 

os participantes. 
 

Data Nasc.: - Indicação da data de nascimento 
 

Doc. Id.: - Preenchimento conforme a lista que abre com a selecção deste 

campo (B.I., Passaporte, outro) 
 

Nº: - Número do documento de identificação antes indicado 
 

NIF: - Identificação fiscal do interveniente singular 
 

Morada: - Indicar a morada ou moradas do interveniente 
 

Telefone: - Indicar o ou os telefones do interveniente, incluindo telemóveis 
 

Nacionalidade: - Indicar a nacionalidade conforme o documento de 

identificação antes indicado. 
 

Profissão:  -  Indicar a  profissão declarada ou  conhecida, ou  ambas, do 

interveniente 
 

Tipo de Interveniente: - Preencher conforme a lista que abre com a selecção 

deste campo (titular, co-titular, autorizado, procurador; beneficiário) 
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Interveniente colectivo 
 

 
 
 

Nome: - Designação do interveniente colectivo. Preenchem-se tantos 

documentos quantos os intervenientes colectivos. 
 

NIPC: - Número de Identificação da Pessoa Colectiva. 
 

Actividade: - A indicada pelo interveniente. 
 

Morada: - Indicar a ou as moradas do interveniente colectivo 
 

Telefone: - Indicar o ou os telefones do interveniente colectivo, incluindo 

telemóveis 
 

Tipo de Interveniente: - Preenchimento conforme a lista que abre com a 

selecção deste campo (titular, co-titular, autorizado, procurador, beneficiário) 
 

Representante: - Identificação de quem se apresenta junto da instituição em 

representação do interveniente colectivo 

 
 
 

Identificação da Conta /Apólice de Seguro 
 

Nº: - Número da ou das contas em causa, apólice de seguro, contrato 
 

Tipo: - Preenchimento conforme a lista que abre com a selecção deste campo 
 

(ordem singular, ordem solidária, ordem conjunta, prazo, empresa, outra) 

Balcão: - Identificação do local onde ocorrem os factos, balcão, agência, etc. 

Data abertura: - Indicação da data de abertura da conta / Início da apólice 

 

 
Descrição da operação 

 

Operação: - Preenchimento conforme a lista que abre com a selecção deste 

campo (a crédito, a débito, com o estrangeiro). 
 

Data/Período: Data da operação 
 

Montante: - Indicar sempre em euros. No caso de operações noutra divisa 

efectuar o contravalor 
 

Divisa: - Indicar a divisa da operação 
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Tipo de operação: - Preenchimento conforme a lista que abre com a selecção 

deste campo: 
 

- Depósito em numerário; 
 

- Compra de bens em numerário; 
 

- Transferência bancária; 
 

- Transferência para o estrangeiro; 
 

- Transferência do estrangeiro; 
 

- Transferências electrónicas; 
 

- Operações cambiais; 
 

- Troca de notas; 
 

- Depósito em caixa automática; 
 

- Depósito em cofre nocturno; 
 

- Liquidação antecipada de aplicação; 
 

- Cheque de viagem; 
 

- Contas tituladas por elevado número de pessoas; 
 

- Amortização antecipada de empréstimo; 
 

- Cartas de crédito; 
 

- Conta sem relação com a actividade do titular; 
 

- Operações com “off-shore” 
 

- Transporte de numerário; 
 

- Seguro de vida; 
 

- Outro; 
 

 
Origem – Destino (Países): - Caso se aplique indicar os países de origem e de 

destino da operação. 
 

Banco emitente: - Indicar o banco que ordena a operação 

Nº da conta: - Identificação da conta no banco emitente 

Banco beneficiário: - Indicar o banco final da operação 

Nº da conta: - Identificação da conta beneficiária 
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Operações conexas: - Descrição de todas as operações relacionadas com a 

operação suspeita e que podem ter relevância na avaliação da primeira 
 

Motivo da suspeita: - Indicação da razão que levou à comunicação, 

nomeadamente tendo em atenção os regulamentos das entidades de 

fiscalização e os procedimentos internos. 

 
 
 

Relação de documentos juntos 
 

Breve descrição dos documentos juntos à comunicação, nomeadamente 

cópias dos documentos de identificação e de fichas de assinatura, cópias de 

contratos, procurações, etc. 

 
 
 

Observações 
 

Indicar toda a informação que se entenda ser relevante para a melhor 

compreensão da operação, incluindo eventuais elementos adicionais que não 

ficaram expressos nos campos anteriores. 
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Anexo 4 
 

Jurisdições equivalentes à nacional 
 

Em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento 

ao terrorismo 

 

Nos termos da Portaria n.º 41/2009, de 13 de Janeiro, consideram-se como 

tendo regimes equivalentes ao nacional no que diz respeito aos requisitos 

impostos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo e à respectiva supervisão os seguintes países ou 

jurisdições: 

 

África do Sul 

Argentina 

Austrália 

Brasil 

Canadá 
 

Estados Unidos da América 
 

Hong-Kong (China) 

Islândia 

Japão 

México 

Noruega 

Nova Zelândia 

Rússia 

Singapura 

Suíça 

 

 

A lista anterior inclui os seguintes territórios: 
 

França: Mayotte, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, São Pedro e 
 

Miquelão e Wallis e Futuna; 
 

Holanda: Antilhas Neerlandesas e Aruba. 
 

 
 
 

À luz das normas comunitárias os Estados membros da União Europeia 

beneficiam de reconhecimento mútuo no que respeita aos respectivos 

regimes de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao 

terrorismo. 



 

 

 
 

 
 

 

 

Anexo 5 
 

Países de Risco para efeitos de prevenção do branqueamento de 

capitais e financiamento ao terrorismo 

 
 

Países de risco muito elevado & risco elevado 
 

Nota: Países com referências nos seguintes índices: 

» Corruption Perceptions Index 2012 

» GAFI / FATF – Grupo de Acção Financeira Internacional  

 

   Países Off-shore  

         » Portaria n.º 292/2011 
 
 
(ver paginas seguintes)  
 
 
 
 
 
Anexo 6 
 
Lista das Profissões / Actividades de Risco elevado 

 

 
Comércio de diamantes (ou outras pedras preciosas, safiras, esmeraldas, rubis, etc) 

Negócios com o estado ou seus intermediários 

Comércio de arte ou antiguidades 

Cambistas 

Comércio de armas 

Comércio de materiais sensíveis (tecnologia de ponta, químicos, industria 

aeroespacial) 

Negócio de jogo 

Comércio de petróleo ou outras commodities 

Obras públicas ou construção civil 

Actividade desportiva profissional 

Religião 

Sindicatos ou associações de trabalhadores 

Organizações não-governamentais 
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Nome

Código 

País Classificação Nome

Código 

País Classificação

Iran ME 28 Afghanistan AP 8

Korea (North) AP 8 Albania EE 33

Ecuador AM 32 Angola AF 22

Ethiopia AF 33 Argentina AM 35

Indonesia AP 32 Bangladesh AP 26

Kenya AF 27 Cambodia AP 22

Myanmar AP 15 Cuba AM 48

Pakistan AP 27 Kuwait ME 44

Sao Tome and Principe AF 42 Kyrgyzstan EE 24

Syria ME 26 Mongolia AP 36

Tanzania AF 35 Morocco ME 37

Turkey EE 49 Namibia AF 48

Vietnam AP 31 Nepal AP 27

Yemen ME 23 Nicaragua AM 29

Algeria ME 34 Nigeria AF 27

Antigua and Barbuda AM Sudan AF 13

Tajikistan EE 22

Zimbabwe AF 20
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Nome

Código 

País Classificação

Algeria ME 34

Armenia EE 34

Bolivia AM 34

Gambia AF 34

Kosovo EE 34

Mali AF 34

Mexico AM 34

Philippines AP 34

Albania EE 33

Ethiopia AF 33

Guatemala AM 33

Niger AF 33

Timor-Leste AP 33

Dominican Republic AM 32

Ecuador AM 32

Egypt ME 32

Indonesia AP 32

Madagascar AF 32

Belarus EE 31

Mauritania AF 31

Mozambique AF 31

Sierra Leone AF 31

Vietnam AP 31

Lebanon ME 30

Togo AF 30

Côte d´Ivoire AF 29

Nicaragua AM 29

Uganda AF 29

Comoros AF 28

Guyana AM 28

Honduras AM 28

Iran ME 28

Kazakhstan EE 28

Russia EE 28

Azerbaijan EE 27

Kenya AF 27

Nepal AP 27

Nigeria AF 27

Pakistan AP 27

Bangladesh AP 26

Cameroon AF 26

Central African Republic AF 26

Congo Republic AF 26

Syria ME 26

Ukraine EE 26

Eritrea AF 25

Guinea-Bissau AF 25

Papua New Guinea AP 25

Paraguay AM 25

Guinea AF 24

Kyrgyzstan EE 24

Yemen ME 23

Angola AF 22

Cambodia AP 22

Tajikistan EE 22

Democratic Republic of the Congo AF 21

Laos AP 21

Libya ME 21

Equatorial Guinea AF 20

Zimbabwe AF 20

Burundi AF 19

Chad AF 19

Haiti AM 19

Venezuela AM 19

Iraq ME 18

Turkmenistan EE 17

Uzbekistan EE 17

Myanmar AP 15

Sudan AF 13

Afghanistan AP 8

Korea (North) AP 8

Somalia AF 8

Paises CPI-Corruption Perception List 2012 - classificação 

inferior a 35 em 100

Nome

Código 

País Classificação

Andorra

Anguilha

Antigua e Barbuda

Antilhas Holandesas

Aruba

Ascenção

Bahamas

Bahrain

Barbados

Belize

Ilhas Bermudas

Bolivia

Brunei

Ilhas do Canal (Alderney,Jersey..)

Ilhas Cayman

Ilhas Cocos e Keeling

Ilhas Cook

Costa Rica

Djibouti

Dominica

Emiratos Arabes Unidos

Ilhas Falkland ou Malvinas

Ilhas Fiji

Gambia

Grenada

Gibraltar

Ilha de Guam

Guiana

Honduras

Hong Kong

Jamaica

Jordania

Ilhas de Queshm

Ilha de Kiribati

Koweit

Labuan

Libano

Libéria

Liechtenstein

Ilhas Maldivas

Ilha de Man

Ilhas Marianas do Norte

Ilhas Marshall

Mauricias

Monaco

Monserrate

Nauru

Ilhas Natal

Ilha de Niue

Ilha Norfolk

Sultanato de Oman

Ilhas do Pacifico

Ilhas Palau

Panama

Ilha de Pitcairn

Polinesia Francesa

Porto Rico

Quatar

Ilhas Salomão

Samoa Americana

Samoa Ocidental

Ilha de Santa Helena

Santa Lucia

São Cristovão e Nevis

São Marino

Ilha de São Pedro e Miguelon

São Vicente e Grenadinas

Seychelles

Suazilândia

Ilhas Svalbard

Ilha de Tokelau

Tonga

Trinidad e Tobago

Ilha Tristão da Cunha

Ilhas Turks e Caicos

Ilha Tuvalu

Uruguai

Republica de Vanuatu

Ilhas Virgens Britânicas

Ilhas Virgens dos EUA

Yemen
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