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E

m março de 2020, a Comissão de
Mercado de Valores Mobiliários,
publicou o Regulamento n.º 2/2020
de aplicação da Lei n.º 83/2017 de 18
de agosto (LBCFT). No âmbito do exercício de
funções de autoridade sectorial, o presente
normativo, que regula a matéria de prevenção
do branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo, entrou em vigor no dia 17 de abril
de 2020.

O Regulamento n. 2/2020
Âmbito de Aplicação

O regulamento, aplica-se às ENTIDADES OBRIGADAS DE NATUREZA FINANCEIRA, bem como aos AUDITORES, que
estejam sujeitos à supervisão exclusiva ou partilhada da CMVM, uma vez que necessitam de prestar informação adicional
ao supervisor.

Novidades Legislativas

No âmbito das competências legalmente previstas, a CMVM
enquanto autoridade setorial, emitiu este diploma regulamentar
que contém um conjunto de normas que visam detalhar a LBCFT,
as quais destacamos:
–– Deveres das Entidades Obrigadas
–– Comunicação do Responsável pelo Cumprimento Normativo
–– Avaliação de Eficácia
–– Transações Ocasionais
–– Medidas Restritivas
–– Dever de Identificação e Diligência por Entidades Terceiras
–– Isenção da Obrigação de Reporte

Deveres das Entidades
Obrigadas

A implementação dos deveres da LBCFT e do
Regulamento, determinam entre outros aspetos:
–– a obrigatoriedade de determinação do perfil de risco do
cliente, o regulamento detalha os DEVERES DE CONTROLO
E DE IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA, no sentido de
orientação para a concretização de medidas simplificadas e/
ou reforçadas.

––

A AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO,
deverá ser concretizada até 30 de setembro de 2020,
relativamente aos anos de 2018 e de 2019. Posteriormente,
o reporte deverá ser efetuado até ao dia 28 de fevereiro do
ano seguinte, com referência ao ano anterior.

Comunicação do
Responsável pelo
Cumprimento Normativo

A designação de um responsável pelo cumprimento
normativo é obrigatória, devendo ser comunicada à
CMVM no prazo de 5 dias após a sua nomeação.
Para a função, podem ser nomeados:
–– Colaboradores com funções de natureza operacional, por
acumulação de funções, desde que não se verifique um
CONFLITO DE INTERESSES no desempenho das suas funções.
––

colaborador externo à entidade obrigada, desde que cumpra
UMA DE DUAS CONDIÇÕES: - seja um colaborador de uma
entidade financeira do mesmo grupo sujeita a supervisão em
Portugal, ou, seja um auditor registado na CMVM.
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Avaliação de Eficácia

A avaliação de eficácia PODE SER CONDUZIDA por
auditores internos, auditores externos ou por uma
entidade terceira devidamente qualificada.
A avaliação deve ser concretizada no PRAZO DE 12
MESES, podendo ser dilatado este prazo para 24
meses, dependendo da exposição de risco BC/FT da
entidade obrigada.
A ISENÇÃO da execução da avaliação independente
da eficácia do sistema de controlo interno, verifica-se
quando:
–– o número de colaboradores, excluindo os órgãos de
administração, SEJA INFERIOR A 50 COLABORADORES, ou
––

quando o volume de negócios do último exercício
económico seja INFERIOR A 20 MILHÕES DE EUROS.

Transações Ocasionais

As entidades obrigadas de natureza financeira
implementam a verificação das operações suscetíveis
de serem consideradas transações ocasionais,
considerando:
–– a QUALIDADE dos intervenientes e eventuais relações entre
si, (p.e.: entre um cliente e o seu representante, entre um
beneficiário efetivo de uma sociedade e a sociedade);
––

a FREQUÊNCIA da realização das operações, (se para as
operações/ativos subjacentes em questão a frequência da
transação é adequada);

––

às CARACTERÍSTICAS das operações, (se a natureza das
operações está dentro do padrão/tipologia das operações
definidas pela entidade);

––

à SIMILITUDE do objeto das operações, (caso a tipologia das
operações permita a identificação de um padrão que possa
ser associado à transação ocasional).

As entidades obrigadas observam estes fatores nas
transações para um período de 30 dias (contabilizando
desde a operação mais recente realizada) e sempre que
existam suspeitas de BC/FT.

Os procedimentos de identificação e diligência
nas transações ocasionais devem ser observados
quando:
“- sejam de montante igual ou superior a €15.000,
independentemente de a transação ser realizada
através de uma única operação ou de várias
operações aparentemente relacionadas entre si.”

Medidas Restritivas

As entidades obrigadas devem implementar o controlo
das medidas restritivas.
Sempre que decidam não proceder à execução
das medidas restritivas, as entidades têm que
DOCUMENTAR OS FUNDAMENTOS DE NÃO
EXECUÇÃO.

Deveres de Identificação
e Diligência por Entidades
Terceiras

O regulamento PERMITE RECORRER A ENTIDADES
TERCEIRAS que sejam entidades de natureza financeira
do mesmo grupo domiciliadas em países terceiros ou
auditores, para o cumprimento destes deveres.
Estas entidades terceiras, devem ainda dispor de um
SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E ORGANIZAÇÃO
em matéria de prevenção BC/FT, a avaliar pela
entidade obrigada.
Já as medidas reforçadas no exercício do dever de
identificação e diligência, atribui-se um especial
enfoque ao cliente/ atividade/ tipo de operação,
obrigando à INTENSIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA DO
ACOMPANHAMENTO.

Isenção da Obrigação do
Reporte

O regulamento refere que as entidades em regime
de livre prestação de serviços estão ISENTAS DO
CUMPRIMENTO da obrigação de reporte previsto no
Regulamento (Anexo I), ou seja, não necessitam de
preencher em ficheiro de dados, informações relativas
à identificação, domínio e dimensão de um cliente,
mediante a atribuição de códigos definidos pela CMVM
(exemplos: tipologia de clientes, identificação de fatores
de risco, exercício de deveres, indicação de Responsável
pelo Cumprimento de Normativo, etc.).

3

CONTACTOS
Carlos Fontão de Carvalho
Partner
Direto: +351 217 990 425
Telem: +351 937 607 040
fontao.carvalho@bdo.pt

Ana Luisa d’Aires
Manager
Direto: +351 217 990 430
Telem: +351 937 990 343
luisa.aires@bdo.pt

Av. da República, 50 - 10º
1069-211 Lisboa
Portugal
Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 439

www.bdo.pt

A BDO Consulting, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia.
BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firmas Membro BDO

