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No passado dia 5 março de 2020, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) divulgou 

o Regulamento n.º 2/2020, que procede à regulamentação da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, 

estabelecendo medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.  

 

Este regulamento destina-se: 

 às entidades obrigadas de natureza financeira (tal como definidas na Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto) que estejam sujeitas à supervisão exclusiva da CMVM ou à supervisão partilhada 

entre a CMVM e o Banco de Portugal, e 

  aos auditores, constituídos em sociedade ou em prática individual, sujeitos à supervisão 

exclusiva da CMVM ou partilhada com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

 

 

 

As entidades obrigadas e os auditores devem incluir, nas suas políticas e nos procedimentos e 

controlos, os elementos que constam do n.º 2, do artigo 12.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, 

identificando os procedimentos a adotar com vista a obter informações sobre a origem e destino 

dos fundos movimentados pelos clientes quando o perfil de risco do cliente ou as operações o 

justifiquem.  
 

As entidades obrigadas devem avaliar a atualidade e adequação das políticas e dos 

procedimentos e controlos com uma periodicidade não superior a 12 meses entre cada avaliação. 

Essa periodicidade pode aumentar até 24 meses, sempre que tal se justifique pela menor 

exposição ao risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, avaliado em 

função da natureza, dimensão e complexidade da atividade desenvolvida, tipo de clientes e 

operações realizadas.  

 

 

As entidades obrigadas devem designar um responsável que assegure o cumprimento normativo 

em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.  
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Não se exige que o responsável seja um colaborador integrado nos quadros, desde que também 

desempenhe essa função em entidade financeira do mesmo grupo sujeita a supervisão em 

Portugal ou seja um auditor registado na CMVM.  
 

O responsável pelo cumprimento normativo pode cumular essa função com as seguintes: 
 

a) Responsável pelo sistema de controlo de cumprimento; 

b) Quaisquer funções operacionais, desde que garanta, em especial quando não se verifique a 

segregação de funções, que não se encontra sujeito a potenciais conflitos funcionais.    

 

Estas entidades devem comunicar à CMVM, num prazo máximo de 5 dias a contar da sua 

designação, a identidade do responsável pelo cumprimento normativo, o seu e-mail e contacto 

telefónico, remetendo ainda cópia do respetivo instrumento de designação pelo órgão de 

administração.  
 

De igual modo, devem comunicar à CMVM, no prazo máximo de 5 dias, a cessação das funções 

do responsável pelo cumprimento normativo. Devem ainda proceder, no prazo de 15 dias após a 

cessação, à substituição do seu responsável pelo cumprimento normativo.  
 

Pode também ser designado pelas entidades obrigadas um membro do seu órgão de 

administração para o acompanhamento das matérias de prevenção e combate ao branqueamento 

de capitais e ao financiamento do terrorismo. Nesse caso, as entidades obrigadas devem 

comunicar à CMVM a identidade e os contactos diretos do referido membro do seu órgão de 

administração, no prazo máximo de 5 dias após a sua designação.  

 

 

Estabelece-se um conjunto de medidas e procedimentos específicos a adotar pelas entidades 

obrigadas para o cumprimento dos seus deveres de Identificação e Diligência, Recusa e Formação 

e ainda, especificidades quanto aos agentes vinculados, às operações próprias e às entidades a 

operar em Portugal em regime de livre prestação de serviços. 

 

 

As entidades obrigadas e os auditores registados junto da CMVM no último dia do ano civil 

imediatamente anterior ficam sujeitos a obrigações adicionais de reporte, devendo elaborar e 

remeter à CMVM, até ao dia 28 de fevereiro de cada ano, e por referência ao ano anterior, a 

informação prevista, respetivamente, nos Anexos I e II do regulamento.  
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Encontram-se isentas desta obrigação as entidades financeiras a operar em Portugal em regime de 

livre prestação de serviços e os auditores pessoas singulares que, no último dia do ano civil do 

período de referência do reporte, se encontrem associados em regime de exclusividade a uma 

sociedade de revisores oficiais de contas.  

 

 

As entidades obrigadas devem remeter à CMVM, no prazo de 30 dias a contar da data de entrada 

em vigor do presente regulamento, a identidade do responsável pelo cumprimento normativo, o 

seu e-mail e contacto telefónico, acompanhados de cópia do respetivo instrumento de designação 

pelo órgão de administração, bem como, quando aplicável, a identidade e os contactos diretos do 

membro do seu órgão de administração designado para o acompanhamento das matérias de 

prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.  
 

As entidades obrigadas devem ainda remeter à CMVM, até ao dia 30 de junho de 2020, a 

informação prevista no Anexo I do regulamento, referente aos anos de 2018 e 2019.  

 

O Regulamento n.º 2/2020 foi publicado em Diário da República no dia 17 de março de 2020 e entrará 
em vigor no dia 16 de abril de 2020. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, 
contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 


