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Editorial #9
A temática da prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais e ao financiamento do terrorismo tem vindo 
a ganhar maior relevância por parte dos legisladores, 
reguladores e agentes financeiros. Na sequência das al
terações legais efetuadas em 2017 o Banco de Portugal 
publicou, em 2018, um novo Aviso sobre esta matéria, e já 
em 30 de janeiro de 2019, a nova Instrução do Banco de 
Portugal sobre o modelo de informação a ser reportado.

Face aos desenvolvimentos ocorridos é previsível que, o 
cumprimento das novas obrigações, junto do regulador, 
venham a motivar a necessidade de alterações ao nível do 
sistema de informação das entidades sujeitas a reporte, 
assim como, eventualmente, o reforço dos mecanismos 
de controlo implementados pelas organizações.

No nosso entendimento, estes desenvolvimentos irão, 
também, motivar um reforço do papel do Órgão de Fisca
lização das entidades sujeitas a regulação nesta matéria, 
na medida em que o regulador determina que a opinião 
expressa por este órgão deverá ser pela positiva e de for
ma clara, detalhada e fundamentada. Tal, significa que o 
Parecer deverá permitir uma segurança razoável e não 
moderada, devendo conter o âmbito do trabalho realizado 
e as conclusões do mesmo expressas de forma detalhada.

O Órgão de Fiscalização, para o desenvolvimento deste 
trabalho, poderá recorrer a entidades externas, credíveis 
e competentes que o apoie nesta tarefa, desenvolvendo 
trabalho especifico, nos domínios da: (i) avaliação do 
sistema de controlo interno designadamente a sua ad
equação para efeitos da prevenção e combate ao bran
queamento de capitais e ao financiamento do terroris
mo; (ii) realização de testes à eficácia operacional dos 
controlos; (iii) avaliação da adequação e grau de cumpri
mento dos planos de melhorias identificadas e grau de 
risco das deficiências identificadas. A realização deste 
tipo de trabalho de auditoria, complementará o trabalho 
desenvol vido internamente e consistirá numa forma de 
aumentar a credibilidade e eficácia dos controlos adota
dos pela entidade.



1.  Enquadramento
Em 2017, foram publicados um conjunto de diplomas com o 
objetivo de reforçar os procedimentos de prevenção de bran
queamento de capitais e do financiamento do terrorismo desig
nadamente a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto que estabelece 
as medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
A nova Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e do Financiamento do Terrorismo (BCFT), cometeu à 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um con
junto de competências legais de supervisão exclusivas, nomea
damente das sociedades gestoras de fundos de investimento. 
Neste âmbito, a CMVM publicou em 28 de junho de 2018, o 
Ofício Circular denominado Prevenção e Combate ao Bran
queamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo – 
Reporte à CMVM da informação enviada ao Banco de Portugal 
ao abrigo do Aviso do Banco de Portugal n.º 9/2012, na re
dação introduzida pelo Aviso do Banco n.º 2/2014. 
Neste documento, a CMVM veio esclarecer que no seu enten
dimento o reporte de informação designadamente, o Relatório 
de Prevenção do Branqueamento de Capitais/Financiamento 
ao Terrorismo, em cumprimento dos referidos Avisos do Ban
co de Portugal, que deveria ter sido efetuado até ao dia 30 de 
junho passado, junto do Banco de Portugal, fosse realizado até 
ao 31 de outubro, junto da CMVM, pelas entidades financeiras 
que passaram a ser exclusivamente supervisionadas por esta. 
Ainda de acordo com o referido Ofício Circular, a CMVM encon
tra-se a ponderar a emissão de regulamentação específica em 
matéria de prevenção e combate ao branqueamento de cap
itais e ao financiamento do terrorismo, a qual será oportuna
mente sujeita a consulta pública.
O Banco de Portugal, para as entidades sujeitas à sua super
visão, publicou o Aviso n.º 2/2018, e em 30 de janeiro de 2019 
publicou a Instrução n.º 5/2019 que veio definir o modelo de re
porte de informação a enviar anualmente ao Banco de Portugal.

2.  As Políticas, os Procedimentos e os Controlos Relevantes
Ainda que a CMVM possa vir a adotar, relativamente às enti
dades sob a sua supervisão exclusiva um modelo de reporte 
próprio é expectável que o mesmo tenha aspetos comuns com 
o normativo do Banco de Portugal relativo ao Relatório de Pre
venção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento 
do Terrorismo de acordo com o modelo definido na instrução  
n.º 5/2019. Caso tal venha a acontecer assume particular rele
vância os seguintes aspetos:

(i)  Avaliação do impacto dos fatores de risco;
(ii)  Fatores de risco elegíveis para a adoção das medidas 

reforçadas;
(iii)  Fatores de risco elegíveis para a adoção de medidas 

simplificadas;
(iv)  Revisão do sistema de controlo interno e das práticas 

de gestão do risco;
(v)  Avaliação da qualidade, da adequação e eficácia das 

políticas, dos procedimentos e dos controlos concebi
dos e implementados pela entidade em matéria de pre
venção do BCFT.

O modelo adotado pelo Banco de Portugal requer que seja doc
umentado para os diferentes fatores de risco, a avaliação rea
lizada quanto: (i) à probabilidade de ocorrência; e (ii) o respeti
vo impacto. Os fatores de risco identificados são os seguintes: 
(i) inerentes a clientes; (ii) inerentes ao produto, serviço, ope
ração ou canal de distribuição; e (iii) inerentes à localização 
geográfica.
De igual modo, clarifica o Banco de Portugal, deverá ser com
pilada documentação que potencie o processo de revisão do 
sistema de controlo interno e das práticas de gestão de risco, 
assim como devem evidenciadas as alterações implementa
das resultantes do processo de monitorização.
No nosso entendimento, tão importante como proceder à verifi
cação da adequação das políticas e procedimentos relevan tes no 
domínio do BCFT será realizar testes à eficácia operacional dos 
controlos relevantes. Sem prejuízo do necessário envolvimento 
das diferentes áreas operacionais (Auditoria Interna, Gestão de 
Risco e Compliance) o contributo de profissionais especializados, 
que procedam à auditoria do processo e do relatório preparado 
pelo órgão de gestão, poderá consistir num mecanismo de reforço 
da independência do processo de avaliação do sistema de contro
lo interno relevante para efeitos de BCFT.
As boas práticas determinam que as políticas e os procedi
mentos definidos pela entidade, devem ser revistas todos os 
anos, com o propósito de garantir que as mesmas permane
cem atuais e de motivar a identificação de novos eventos (e.g. 
novos negócios ou alterações legais e regulamentares, entre 
outros). Para cada evento identificado devem ser definidos os 
seus sistemas de controlo e respetivos responsáveis e assegu
rar a realização de testes à sua efetiva operacionalidade.
Adicionalmente, caso sejam identificadas deficiências, as 
mesmas deverão ser analisadas pelos responsáveis desses 
controlos e definidos planos de ação de modo a assegurar que 
as mesmas são corrigidas. Os planos de ação deverão definir 
os objetivos a alcançar, ações a realizar, o responsável pela 
sua implementação e o prazo para a implementação.
Este trabalho deverá consubstanciarse num instrumento rel
evante para a preparação do Relatório de Prevenção do Bran
queamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, na 
medida em que os seus outputs constituem a compilação da 
informação requerida pelo Regulador.
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3. As Obrigações do Órgão de Fiscalização
O modelo do Banco de Portugal prevê, na alínea c) do n.º 4 do 
artigo 73.º do Aviso 2/2018, que as entidades comuniquem, 
conjuntamente com o Relatório do Branqueamento de Capitais 
e do Financiamento do Terrorismo, o Parecer do órgão de fis
calização da entidade financeira, expressando – pela positiva e 
de forma clara, detalhada e fundamentada – a opinião daquele 
órgão sobre a qualidade do sistema de controlo interno no 
domínio da prevenção do branqueamento de capitais e do fi
nanciamento do terrorismo. Com a publicação da instrução 
n.º 5, o regulador veio explicitar a necessidade do órgão fis
calizador fundamentar a sua opinião, designadamente (i) na 
avaliação da eficácia das estratégias, políticas, processos e 
procedimentos preventivos definidos pela entidade, (ii) da in
formação relativa a deficiências detetadas no âmbito da pre
venção e branqueamento de capitais e financiamento do terror
ismo e (iii) da informação sobre o estado de concretização das 
medidas corretivas de deficiências materialmente relevantes 
identificadas no período anterior.
Salienta-se o facto do Regulador requerer que o Parecer do 
órgão de fiscalização expresse uma opinião, pela positiva e de 
forma clara, detalhada e fundamentada. É nossa convicção que 
o Regulador tem a expetativa de obter uma segurança razoável 
quanto à opinião expressa. Tal, requer que o trabalho desenvolvi
do por aquele órgão, ou sob a sua supervisão, proceda não só à 
avaliação da adequação do desenho e conceção do sistema de 
controlo interno, mas, também, a testes que permitam concluir 
quanto à eficácia operacional dos controlos relevantes.

Assim, é fundamental, para permitir que o órgão de fisca-
lização expresse uma opinião pela positiva que sejam desen
volvidos testes à eficácia dos controlos relevantes, devendo a 
dimensão da amostragem adotada permitir um grau de con
fiança elevado de acordo com as metodologias de auditoria.
O trabalho que deve ser desenvolvido de modo a permitir se

gurança razoável e, consequentemente expressar uma opinião 
pela positiva, é distinto do trabalho realizado pelos auditores 
/ revisores oficiais de contas, responsáveis pela auditoria das 
demonstrações financeiras, na medida em que estamos peran
te um relato distinto e para fins distintos.
Caso os responsáveis da entidade optem por solicitar a colabo
ração de uma entidade externa para proceder à auditoria do seu 
sistema de controlo interno relevante para efeitos de preparação 
e apresentação do Relatório de Prevenção do Branqueamento de 
Capitais e do Financiamento do Terrorismo, no nosso entendi
mento o âmbito do trabalho a ser realizado centrar-se-á na:

(i)  Recolha de informação e elementos que permitam o co
nhecimento, em termos gerais, do sistema de controlo 
interno da Sociedade Gestora, ao nível de cada uma das 
suas componentes e de forma detalhada e pormenorizada 
nos aspetos relevantes no domínio da prevenção do bran
queamento de capitais e financiamento do terrorismo;

(ii)  Avaliação dos riscos identificados e da avaliação realiza
da pelos responsáveis da gestão da Sociedade Gestora 
quanto aos mesmos,

(iii)  Identificação das políticas e procedimentos definidos 
pela Sociedade Gestora;

A concretização deste trabalho permitirá concluir quanto à ade
quação do desenho e conceção do sistema de controlo interno 
e, posteriormente testar os controlos relevantes de modo a per
mitir concluir quanto à sua operacionalidade. Caso seja adota
da esta abordagem metodológica, (i) os membros do órgão de 
fiscalização terão na sua posse documentação de suporte de 
modo a dar cumprimento ao solicitado pelo Regulador quanto 
ao Parecer a ser emitido; e (ii) os membros do órgão de gestão 
uma avaliação externa do estado do sistema de controlo interno 
relevante para a prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, assim como das ações definidas e 
implementadas de modo a solucionar as deficiências identifica
das, em particular as de risco elevado.

4.  Conclusão
É nossa convicção que o novo modelo de Relatório de Pre
venção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do 
Terrorismo, decorrente das alterações introduzidas pela Lei n.º 
83/2017, de 18 de agosto e outras disposições legais subse
quentes, irá permitir um reforço dos mecanismos de prevenção 
e uma maior transparência do processo de monitorização rea
lizado pelas Sociedades Gestoras do sistema de controlo inter
no relevante nesta matéria e das medidas tomadas de modo a 
corrigir eventuais deficiências podendo a auditoria / revisão 
deste documento e do processo associado à sua preparação 
por uma entidade independente consistir num acréscimo de 
valor para as organizações.
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Os nossos serviços

Auditoria / Revisão Legal de Contas
A nossa metodologia de auditoria encontra-se alinhada com as normas profissionais e as melhores 

práticas. O adequado conhecimento do negócio do cliente e do seu sistema de controlo interno é essencial 
para prestarmos um serviço de qualidade e identificarmos oportunidades de melhoria, reforçando o valor 

acrescentado para os nossos clientes.

Sistema de Controlo Interno
Prestamos assessoria especializada na gestão de projetos visando o reforço do Sistema de Controlo Interno (SCI), 

promovendo a adoção da metodologia mais adequada às características da organização, bem como a sensibilização 
e formação dos diferentes intervenientes e a adoção das melhoras práticas, de modo a que o SCI garanta de forma 
efetiva os seus objetivos de eficiência operacional, qualidade do relato financeiro e cumprimento das normas legais 

e regulamentares em vigor. Para além destes projetos desenvolvemos projetos mais específicos, nomeadamente 
diagnósticos do sistema de controlo interno em termos globais ou em algumas das suas componentes especificas.

Consultoria: Monitoring
O processo de acompanhamento, do negócio revelase crucial no atual ambiente económico. O conceito de 

monitorização assenta na identificação das variáveis relevantes para a realização dos objetivos definidos pela 
organização, nas suas diferentes dimensões (económica, financeira, comercial, etc.) e aplica-se, em função das 

necessidades, a diferentes realidades.

Auditoria / Serviços Relacionados
Para além dos serviços de auditoria e revisão legal das contas, temos experiência em serviços relacionados com 
a auditoria, tais como: (i) Relatórios de entradas em espécie, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades 

Comerciais; (ii) Relatórios de fiscalização de projetos de fusão, cisão e fusão/cisão; (iii) Relatórios de transformação 
de sociedades; (iv) Avaliação de sociedades ou partes de capital; Auditorias de âmbito especifico; (v) Auditorias de 

cumprimento, de modo a verificar o cumprimento de obrigações contratuais; e (vi) Serviços de compilação de dados.


