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As instituições de serviços offshore, prestes a exercer actividades comerciais de acordo com as subalíneas (3), (4) e (6) da alínea 6) do artigo 6º da Lei nº 

2/2006, com as alterações feitas pela Lei nº 3/2017, devem seguir o presente fluxograma antes de receber o pagamento dos serviços. 

 Fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrartivo ou postal a uma sociedade, a qualquer outra pessoa 

colectiva ou a entidades sem personalidade jurídica. 

 Actuação como administrador de um «trust».  

 Realização das diligências necessárias para que um terceiro actue da forma prevista nas subalíneas (i), (ii) ou (iii). (i) Actuação como 

administrador ou secretário de uma sociedade, sócio ou titular de posição idêntica, para outras pessoas colectivas, (ii) Actuação como 

administrador de um «trust»; (iii) Intervenção como sócio por conta de outra pessoa. 

 

  

 

 

 

 

Sempre que realizarem uma das operações acima 

mecionadas independentemente de serem 
ocasionais, individuais ou conjuntas. 

 

As operações possam indiciar a prática dos crimes de 
branqueamentode capitais ou de financiamento ao 

terrorismo, nomeadamente pela sua natureza, complexidade, 

valores envolvidos, volume ou carácter inabitual, 
relativamente à actividade do cliente. 

 

Dever de identificação e verificação de clientes ou beneficiários efectivos (não é 

necessário efectuar com frequência, mas interessa actualizar as informações 

periodicamente, em função do risco dos clientes) 

 

Dever de identificação de operações  

(consoante a sua frequência) 
 

 

Tratando-se de pessoa singular, a identificação e a 

verificação do cliente deve incluir, pelo menos, as 

seguintes informações: 

1. Nome;  

2. Nacionalidade;  

3. Data e local do nascimento;  

4. Número, local e data da emissão dos referidos 

documentos de identificação;  

5. Morada 

6. Verificação do documento de identificação 

 

Tratando-se de pessoa colectiva, a identificação e a verificação do cliente 

deve incluir, pelo menos, as seguintes informações:  
1. Nome da empresa;  

2. Objecto social;  

3. Tipo de empresa (i.e. sociedade por quotas, por exemplo);  
4. Capital social;  

5. Nomes de todos os sócios e verificação de identificação;  

6. Nomes dos gestores e verificação de identificação.  
7. Beneficiários efectivos e verificação de identificação. 

8. Compreender a estrutura da operação e a forma pela qual se 

exerce o controlo sobre o cliente. 
9. Caso a parte contratante seja um intermediário (representante ou 

mandatário), a referida identificação deve incluir as informações 

do intermediário e do beneficiário da prestação de serviços. 

 

 

A informação respeitante às 

operações deve incluir, pelo 
menos, o seguinte:  

1. Natureza das operações;  

2. Mercadorias / serviços 
prestados das operações;  

3. Montante das operações;  

4. Meios de pagamento 
utilizados nas operações.  

 

Caso cliente seja «pessoa politicamente exposta» ou cliente do país ou região de alto risco, torna-se necessário obter a autorização dos membros da direcção da 

instituição de serviços comerciais e auxiliares offshore para o estabelecimento de relações de negócios com este e tomar medidas adequadas para averiguar a origem 

do património e dos fundos envolvidos na operação. 

 

 

 

Em relação ao incumprimento dos deveres legais da presente Guia, o IPIM é competente para a instauração e instrução do procedimento por infração administrativa nos 

termos dos artigos 7º-B a 7º-E, aditados à Lei nº 2/2006 pela Lei nº 3/2017, sendo a infracção punível com multa de $ 10 000,00 a $ 500 000,00 ou de $ 100 000,00 a $ 

5 000 000,00, consoante o infractor seja pessoa singular ou colectiva. Quando o benefício económico obtido pelo infractor com a prática da infracção for superior à 

metade do limite máximo da multa, este será elevado para o dobro desse benefício. 

Haja dúvidas quanto à veracidade ou 

adequação dos dados previamente obtidos 

na identificação dos clientes ou 

beneficiários efectivos. 

 

As operações sem a presença física, tais como as relações de negócios concluídas 
pela internet, pelos correios ou por outros meios e operações via internet, 

nomeadamente, o uso de máquinas ATM, o serviço de banca por telefone ou o 

meio electrónico da operação de venda, usando pré-pagamento. Deve ser 
apresentada a certificação dos documentos, incluindo as informações dos clientes 

e dos beneficiários efectivos, o desenvolvimento de contacto sem presença física 

do cliente ou do beneficiário efectivo e a exigência do primeiro pagamento ser 

feito através duma conta em nome do cliente ou do beneficiário efectivo.  

 
Dever de medidas reforçadas de vigilância          a. Caso o cliente seja «pessoa policamente exposta   b. Cliente do país ou região de alto risco 

 

Dever de revelação e confidencialidade 

As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore, designadamente os seus directores, oficiais e empregados, ou seus representantes, estão 

proibidos de revelar que uma operação suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo vai ser participada ao GIF, nem os 

elementos dessa operação para a participação em causa. 

 

Utilização de critérios de gestão do risco - As instituições de 

serviços comerciais e auxiliares offshore devem identificar, avaliar e 

tomar medidas eficazes (nomeadamente, através da deslocação de 

recursos) para mitigar os riscos do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo associados aos clientes, beneficiários 

efectivos, operações, países e áreas geográficas. 

 

Regras de procedimento relativas ao cumprimento dos seguintes deveres 

(Veja próxima página) 

 



Guia sobre as obrigações das instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore de acordo com 

as “Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao 

terrorismo”, nas situações aplicáveis 

Fluxograma de Referência 
                          Ú ltima actualização em 01.04.2018 

Providenciado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) 
 

 

Os respectivos deveres devem ser cumpridos: 

 

Recusa da realização de operações： 

1. Sempre que não sejam obtidos os elementos necessários à identificação de cliente e de operações, ou; 

2. O anonimato ou o uso de nome fictício pelo cliente.   
 

Dever de participação: 

Devem ser comunicadas ao Gabinete de Informação Financeira (GIF) através do formulário 

específico (disponível no GIF e na página do IPIM na Internet), até dois dias úteis após a realização 

das operações que possam indiciar a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de 

financiamento ao terrorismo, sendo proibido avisar os clientes em causa ou terceiros. 

 

Dever de colaboração：  

1. É necessário preencher o relatório anual sobre o cumprimento dos deveres referidos na presente 

Guia, o qual deverá ser apresentado ao IPIM juntamente com o relatório e contas e relatório de 

auditoria, indicados no Artigo 66º do Decreto-Lei n° 58/99/M, de 18 de Outubro, dentro do prazo 

estabelecido pela Carta - Circular n°01/DSO/IPIM/2002, ou seja, até seis meses após o termo do 

ano económico em causa. 

2. A pedido das autoridades competentes para a prevenção e repressão dos crimes de branqueamento 

de capitais e de financiamento do terrorismo, em especial, os Tribunais, o Ministério Público, a 

Polícia Judiciária, o GIF e o IPIM, deve ser prestada toda a colaboração. 

 

 

Dever de conservação de documentos: 
Para os efeitos de cumprimento da presente guia, as instituições de serviços offshore devem conservar os 

registos de todos os documentos comprovativos da identificação de clientes e de operações, durante cinco anos 

após a data da celebração do contrato de prestação de serviços ou da data do termo da relação de negócio. 

 

Dever de prevenção do uso indevido de novos produtos, novas práticas de negócios e de novas tecnologias: 
Devem ser tomadas medidas, nomeadamente formular políticas ou procedimentos para prevenir o uso indevido de novos 

produtos, novas práticas de negócios e de novas tecnologias nos esquemas de branqueamento de capitais ou financiamento 

ao terrorismo, a fim de se evitarem riscos específicos associados a operações sem presença física. 

Essas medidas devem aplicar-se, nomeadamente, ao serem estabelecidas relações de 

negócios com os clientes ou beneficiários efectivos e ao serem conduzidas medidas de 

diligência progressivas. 

 

Dever de estabelecer o sistema de Controlo Interno  
Devem ter programas contra o branqueamento de capitais e o de financiamento de terrorismo. O tipo e o 

alcance das medidas a adoptar devem ser adequadas ao risco de branqueamento de capitais ou de 

financiamento ao terrorismo e à dimensão das operações. Os dispositivos de controlo do cumprimento devem 

incluir a designação de um responsável ao nível da direcção. Os mencionados programas devem ser aplicados 

às sucursais estrangeiras e filiais-maioritárias/empresas mãe. Devem ser adequadamente salvaguardados a 

confidencialidade e o uso da informação partilhada. 

 

Recurso a terceiros para efeitos do cumprimento das medidas respeitantes aos Deveres de Diligência 

relativos à Clientela  

Adoptar as medidas necessárias para garantir que o terceiro está em condições de disponibilizar, após 

solicitação e sem demora, cópias dos dados de identificação e de outra documentação relevante respeitantes ao 

cumprimento dos deveres de diligência relativos à clientela. 


