
Perguntas Mais Frequentes em relação às directivas sobre Medidas Preventivas 

dos Crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo 

para Instituições de Serviços Comerciais e Auxiliares “offshore” de Macau 

Ú ltima actualização em 1 de Abril de 2018 
 

 

P. 1 Quando é que foi publicada a legislação da “Prevenção e repressão do 

crime de branqueamento de capitais” e da “Prevenção e repressão dos 

crimes de terrorismo”? Basicamente, qual é o conteúdo da legislação? 

R. 1 A Assembleia Legislativa de Macau elaborou a “Prevenção e repressão do 

crime de branqueamento de capitais” (Lei n.º 2/2006), que entrou em 

vigor no dia 4 de Abril de 2006, de modo a reforçar o combate contra o 

crime financeiro e o crime da perturbação de actividades financeiras, 

evitar a concorrência desleal e o dano ao sistema económico de Macau e 

articular com a prática internacional. A lei representa, assim, regra 

especial para combate ao crime de branqueamento de capitais em Macau, 

com foco na prevenção e controlo das acções de branqueamento de 

capitais, sendo o âmbito subjectivo expandido de sociedades secretas para 

qualquer pessoa singular, colectiva e associação criminosa, definindo 

claramente o âmbito de interesses ilegais e as obrigações específicas para 

os profissionais e entidades envolvidas em actividades financeiras. 

A par disso, para proteger a segurança pública de Macau e no contexto 

internacional, bem como combater o crime de financiamento ao 

terrorismo, a Assembleia Legislativa de Macau elaborou a “Prevenção e 

repressão dos crimes de terrorismo” (Lei n.º 3/2006), a qual entrou em 

vigor no dia 11 de Abril de 2006. 

Para promover o cumprimento das diversas obrigações legais na 

prevenção do terrorismo e do branqueamento de capitais, o Governo 

publicou as “Medidas de natureza preventiva dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo” 

(Regulamento Administrativo n.º 7/2006), com o objectivo de regular os 

pressupostos e o conteúdo dos deveres, bem como estabelecer o sistema 

de fiscalização do seu cumprimento e o regime sancionatório aplicável em 

caso de incumprimento. 

Em resposta às necessidades de desenvolvimento social e instituições 

internacionais, as Leis n.º 2/2006 e 3/2006 foram alteradadas pela Lei n.º 

3/2017, a qual foi publicada no Boletim Oficial no dia 22 de Maio de 

2017, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. O 

Regulamento Administrativo n.º 7/2006 foi alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 17/2017, que foi pubicado em 29 de Maio de 2017, 

entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Nos termos do Regulamento Administrativo - “Medidas de natureza 



preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao 

terrorismo”, as instruções sobre as “Medidas preventivas dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo”, definidas 

pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 

(IPIM) e destinadas às instituições de serviços comerciais e auxiliaries 

“offshore”, entraram em vigor em 12 de Novembro de 2006 e foram 

revistas em Novembro de 2015. 

 

Fontes de informação：os artigos 1.º a 4.º e 7.º da Lei n.º 2/2006, com 

alterações introduzidas pela Lei n.º 3/2017 

os artigos 1.º a 5.º da Lei n.º 3/2006, com 

alterações introduzidas pela Lei n.º 3/2017 

os artigos 1.º a 9.º do  

Regulamento Administrativo n.º 7/2006, com 

alterações introduzidas pelo Regulamento 

Administrativo 17/2017 

 

P 2 O que é o crime de branqueamento de capitais e de financiamento ao 

terrorismo? 
 O Branqueamento de Capitais é o processo utilizado pelos criminosos 

através do qual a origem de dinheiro ou valores obtidos através do 

cometimento de actos criminosos é escondida ou disfarçada de modo a 

aparentar que aquele dinheiro ou valores foram obtidos através de 

actividades legítimas. 

O Financiamento do terrorismo refere-se às diversas formas de prestação 

de apoio material a terroristas ou organizações terroristas por forma a que 

eles alcancem os seus objectivos. Os fundos envolvidos podem ser de 

origem legítima ou ilegítima. 

O branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo são 

frequentemente relacionados, uma vez que os fundos utilizados no 

financiamento do terrorismo são normalmente “branqueados” por forma a 

ser possível disfarçar ou esconder o seu verdadeiro destino. 

 

Fonte：Página electrónica do Gabinete de Informação Financeira: www. 

gif.gov.mo 

 

 

P. 3 Quais são os métodos mais frequentes de branqueamento de capitais? 



R. 3 Numerário é o meio de pagamento mais frequente nas actividades 

criminosas. Os criminosos precisam de usar diferentes técnicas para 

dissimular as largas quantias de dinheiro recebidas antes que as mesmas 

possam ser integradas em negócios legítimos. Isso irá envolver a realização 

de várias transacções através de diferentes meios, dos mais simples aos 

mais sofisticados quer através de instituições financeiras quer através de 

instituições-não financeiras. Assim, para além dos sistemas tradicionais de 

branqueamento de capitais através da utilização de instituições financeiras, 

como sejam a utilização de depósitos bancários, transferências entre contas, 

remessas de divisas ou investimentos em diferentes produtos financeiros, 

nos últimos anos, as mais recentes tendências ou métodos detectados no 

branqueamento de capitais indiciam que são as seguintes as entidades 

pertencentes ao sector não financeiro que têm vindo a ser utilizadas para o 

desenvolvimento de actividades de branqueamento de capitais para 

esconder ou disfarçar a origem ilícita de fundos:  

 Utilização de sistemas alternativos de remessa de fundos, 

como por exemplo os sistemas de hawala utilizado no Sul da Á sia, o 

fei ch’ien chinês, o phoe kuan tailandês ou o “door-to-door” filipino; 

 Através de transacções comerciais que envolvam a utilização 

de elevadas quantias em dinheiro tais como a compra de imobiliário, 

veículos de elevado valor, metais e pedras preciosas, etc.; 

 Através de actividades relacionadas com a indústria do jogo 

que envolvam largas quantias em dinheiro; (como por exemplo 

situações em que se proceda à troca de grandes quantidades de fichas 

de jogo sem que se verifique que as mesmas são efectivamente 

jogadas ou que resultem da actividade do jogo);  

 Através da utilização de trusts e companhias prestadoras de 

serviços tais como intermediários financeiros, certas categorias de 

profissões como por exemplo advogados, contabilistas ou consultores 

fiscais quando estes desenvolvam operações financeiras em benefício 

dos seus clientes. 

 

Fonte：Página electrónica do Gabinete de Informação Financeira: www. 

gif.gov.mo 

P. 4 Qual é a pena para o crime de branqueamento de capitais e de 

financiamento ao terrorismo? 
 

O branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo são 

considerados crimes puníveis com uma pena de prisão que, no seu limite 

máximo, poderá atingir os 12 anos. 

Fonte：os artigos 3.º a 4.º da Lei n.º 2/2006, com alterações introduzidas 

pela Lei n.º 3/2017 

os artigos 7.º da Lei n.º 3/2006, com alterações introduzidas pela 

Lei n.º 3/2017 

Página electrónica do Gabinete de Informação Financeira: www. 

gif.gov.mo 

 

P. 5 Qual é a diferença entre as novas e antigas instruções sobre as Medidas 

preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento 

ao terrorismo? 



R. 5 1. Â mbito de aplicação 

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, assim como as instiuições que prestem 

serviços laborais quando prepara ou realiza efectivamente as seguintes 

atividades para clientes, incluindo: 

1. 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. . 

2. Actuação como administrador de um «trust». 

3. Realização das diligências necessárias para que um terceiro actue da 

forma prevista nas subalíneas  

a. Actuação como administrador ou secretário de uma sociedade, 

sócio ou titular de posição idêntica, para outras pessoas 

colectivas,  

b. Actuação como administrador de um «trust»;  

c. Intervenção como sócio por conta de outra pessoa. 

 

2. Criação do sistema dos controlos internos 

As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore devem ter 

programas contra o branqueamento de capitais e o de financiamento ao 

terrorismo, incluindo: 

a) Políticas, procedimentos e controlos internos, nomeadamente 

dispositivos adequados para verificar o seu cumprimento e 

procedimentos adequados na contratação dos seus empregados, a fim 

de assegurar que esta se efectue de acordo com critérios exigentes 

b) Um programa contínuo de formação dos empregados 

c) Um dispositivo de controlo interno independente para verificar a 

eficácia do sistema 

d) Os dispositivos de controlo do cumprimento devem incluir a 

designação de um responsável ao nível da direcção 

e) São aplicáveis às sucursais estrangeiras e filiais-maioritárias/empresas 

mãe que possuem direito de control absoluto  

 

a)  3. Recurso a terceiros 

b) Para efeitos do cumprimento dos Deveres de Diligência relativos à 

Clientela, as instituições de serviços offshore podem solicitar a terceiros 

para tomar as seguintes medidas, incluindo: 

c)  a. Obter, de imediato, a necessária informação sobre as medidas 

respeitantes aos deveres de diligência  

d)  b. Garantir que o terceiro está em condições de disponibilizar, após 

solicitação e sem demora, cópias dos dados de identificação e de outra 

documentação relevante ao ponto a.. 



e) c. Garantir que o terceiro tenha adoptado providências destinadas ao 

cumprimento dos deveres de diligência relativos à clientela e à conservação 

dos respectivos documentos. 

P. 6 Que tipo de países ou regiões possui alto risco? 

R. 6 Os países e áreas geográficas sujeitos a sanções, embargos ou medidas 

semelhantes emitidas, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) são considerados de alto risco. A par disso, os países e regiões 

identificados pelo Financial Action Task Force (FATF) como não 

cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, ou por outras 

fontes credíveis (nomeadamente, Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional e a Transparência Internacional), também possuem altos 

riscos. 

P. 7 Como é que se define “pessoas politicamente expostas”? 

R. 7 Os indivíduos a quem estão ou foram cometidas funções públicas 

proeminentes, como por exemplo, Chefe de Estado ou de Governo, altos 

quadros políticos, altos cargos governamentais, judiciais ou militares, 

altos quadros de empresas públicas e funcionários importantes de partidos 

políticos; pessoas a quem está ou foi cometida uma função pública 

proeminente por uma organização internacional, ou seja, directores, 

directores adjuntos, membros do conselho de administração e equiparados. 

P. 8 Quais são as obrigações legais ou no sentido de diminuição de riscos nos 

termos das Medidas Preventivas dos Crimes de Branqueamento de 

Capitais e de Financiamento ao Terrorismo para instituições de serviços 

comerciais e auxiliares “offshore” de Macau? 



R. 8 1. Dever de adoptar medidas de vigilância, nomeadamente o dever de 

identificação e verificação de identificação 

O dever de adoptar medidas de vigilância relativos à clientela é o dever de 

identificação e de verificação da identidade, em relação aos contratrantes, 

clientes ou beneficiários efectivos quando estabeleçam relações de 

negócio, as operações possam indiciar a prática dos crimes de 

branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo, que isolada 

ou conjuntamente, sejam iguais ou superiores aos valores fixados, ou 

existam dúvidas sobre a veracidade ou adequação dos dados de 

identificação anteriormente fornecidos pelos contratantes ou clientes, 

utilizando para o efeito documentos, dados ou informação de origem 

credível e independente. A par disso, quando estes sejam pessoas 

colectivas ou entidades sem personalidade jurídica, adoptar as medidas 

adequadas ao conhecimento da sua estrutura societária ou equivalente, e à 

determinação das pessoas singulares que detêm efectivamente o respectivo 

domínio. 

 

2. Dever de adoptar medidas adequadas à detecção de operações suspeitas  

No âmbito das medidas adequadas, devem ser registada informação 

escrita, nomeadamente sobre objecto, montante e meios de pagamento 

utilizados; adoptação dos procedimentos de gestão de risco – 

nomeadamente, no que respeita a operações, limitação do seu número, 

natureza ou montante; utilização de critérios de gestão do risco - para 

avaliação de risco dos clientes ou beneficários efectivos, tendo em 

conta, nomeadamente, o seu historial, local de residência, negócio, 

natureza da prestação de serviços e profissão. No caso de alto risco, 

devem tomar medidas reforçadas de vigilância para gerir e mitigar tais 

riscos. 

Utilização de critérios de gestão de risco, além dos clientes não 

residentes, empresas em que é permitida a representação de accionistas 

ou acções ao portador, operações anónimas e/ou sem presença física, 

pagamento recebido de desconhecidos ou não associados a terceiros, 

um dos mais vulgares critérios de avaliação é o do risco inerente ao 

país ou jurisdição onde a operação é realizada ou onde a mesma tem 

origem. 

 

3. Devem ser tomadas medidas para prevenir o uso indevido de novos 

produtos, novas práticas de negócios e de novas tecnologias 

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, a 

fim de se evitarem riscos específicos associados a operações sem 

 



presença física. 

 

4. Criação de Controlos Internos 

As instituições de serviços offshore devem criar controlos internos para 

efeitos do cumprimento das medidas respeitantes ao Deveres de 

Diligência. 

 

5. Recurso a terceiros 

 

Para efeitos do cumprimento dos Deveres de Diligência relativos à 

Clientela 

 

As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore devem 

assegurar que os terceiros cumpram deveres de diligência no combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorrismo e que 

qualquer país/jurisdição de risco seja adequadamente fiscalizado. 

 

6. Recusa da realização de operações 

Devem recusar a realização de qualquer operação sempre que não 

sejam identificadas e verificadas as informações relavantes, 

designadamente no caso de anonimato ou do uso de nome fictício pelo 

cliente ou beneficiário efectivo. 

 

7. Dever da conservação de documentos 

Os documentos comprovativos para identificação e verificação de 

clientes, ou beneficiários efectivos e actividades relativas devem ser 

conservados durante, pelo menos, cinco anos a partir da conclusão do 

processo de identificação e das relações de negócio. 

 

8. Medidas reforçadas de vigilância 

Em relação aos clientes da região de alto risco, beneficiários efectivos e 

às pessoas politicamente expostas (PEPs), deve-se aplicar medidas 

reforçadas de vigilância. 

 

9. Participação de operações suspeitas 

Devem ser participadas ao Gabinete de Informação Financeira (a seguir 

abreviadamente designado por GIF), até dois dias úteis após a sua 

realização, as operações que possam indiciar a prática dos crimes de 

branqueamento de capitais, nomeadamente pelos valores envolvidos, 

volume ou carácter inabitual. 

 

10. Dever de revelação e confidencialidade 

As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore, os seus 

directores, oficiais e empregados, ou seus representantes, estão 

proibidos de revelar que uma operação suspeita relacionada com o 

branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo vai ser 



participada ao GIF, assim como os elementos dessa operação ou 

participação. 

 

11. Dever de colaboração 

Devem ser mantida a colaboração com as autoridades competentes 

para a prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais 

e de financiamento ao terrorismo, o que faz parte das obrigações legais 

assumidas pelas respectivas pessoas e empresas, incluindo fornecer 

todas as informações e documentos solicitados por aquelas autoridades. 

 

Fonte：os artigos 3.º a 8.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, 

com alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 

17/2017 e o artigo 7.º da Lei n.º 2/2006, com alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 3/2017 

P. 9 No caso de incumprimento  das  Medidas de natureza  preventiva dos 

crimes  de branqueamento de capitais e de financiamento  ao  terrorismo 

(Regulamento Administrativo n.º 7/2006, com a nova redação dada pelo 

RA n.º 17/2017) e dos deveres definidos pelas instruções sobre as 

Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de 

financiamento ao terrorismo, por partes das instituições de serviços 

comerciais e auxiliares offshore de Macau, qual será a punição? 



R. 9 Constitui infracção administrativa o incumprimento dos deveres legais do 

regulamento administrativo e das instruções acima referidas, ou 

divulgação das circunstâncias às partes interessadas, às quais tenham 

acesso pela execução de funções e deveres, sendo a infracção punível com 

multa de $10 000,00 a $50 000,00 ou de $100 000,00 a $500 000,00, 

consoante o infractor seja pessoa singular ou colectiva. A pena é aplicável 

em caso de negligência, mesmo que não exista infracção administrativa 

intencional. 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. 

 

Fonte：os artigos 1.º a 9.º da Regulamento Administrativo n.º 7/2006, 

com alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 

17/2017 e o artigo 7.ºB a 7.ºE da Lei n.º 2/2006, com alterações 

introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017 

P. 10 Como é que as instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore de 

Macau cooperam com a implementação das instruções sobre as Medidas 

preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento 

ao terrorismo? 

R. 10 A prevenção do crime de branqueamento de capitais e do financiamento 

ao terrorismo precisa de uma colaboração ampla e de longo prazo, pelo 

que solicitamos às instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore 

de Macau a divulgação da política sobre a prevenção dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo para os seus 

gerentes e trabalhadores, devendo estabelecer um mecanismo de controlo 

interno e aperfeiçoar continuamente, mediante a revisão e actualização 

periódica. 

P. 11 Qual é o organismo do governo para participar o caso quando as 

instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore de Macau 

descobrirem indícios de prática dos crimes de branqueamento de capitais 

ou de financiamento ao terrorismo? 

R. 11 Nos termos do ponto 3.9.1 das “Medidas preventivas dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo” para 

instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore, deve ser 

participado o caso ao Gabinete de Informação Financeira (a seguir 

abreviadamente designado por GIF) e preenchida a participação conforme 

o ponto 3.9.3, até dois dias úteis após a realização das respectivas 

operações. O formulário de participação pode ser descarregado no website 

do IPIM, ou solicitado junto do IPIM ou do GIF. 



P. 12 Precisam de informar o IPIM quando as instituições de serviços 

comerciais e auxiliares offshore de Macau participarem ao GIF os indícios 

de prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento 

ao terrorismo? 

R. 12 Nos termos das “Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de 

capitais e de financiamento ao terrorismo” para instituições de serviços 

comerciais e auxiliares offshore, devem ser participadas ao Gabinete de 

Informação Financeira as operações suspeitas. No entanto, o IPIM como 

um organismo oficial que acompanha a situação de cumprimento das 

presentes instruções, deve ser informado pelas respetivas instituições ao 

mesmo tempo. 

P. 13 Deve ser sempre participada ao Gabinete de Informação Financeira ou 

informada ao IPIM a operação de todos os clientes, durante o ano 

económico em causa? 

R. 13 Devem ser participadas ao GIF e informadas ao IPIM as operações que 

possam indiciar a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de 

financiamento ao terrorismo, nomeadamente pela sua natureza, 

complexidade, valores envolvidos, volume ou carácter inabitual, 

relativamente à actividade do cliente ou beneficiário efectivo. 

P. 14 As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore, no seu 

relatório anual a ser apresentado ao IPIM, precisam de participar o seu 

cumprimento das instruções do IPIM? 

R. 14 No seu relatório de auditoria anual a ser apresentado ao IPIM, devem 

informar: 

1. Se tenham realizado os negócios referidas nas subalíneas (3), (4) e (6) 

da alínea 6) do artigo 6º da Lei nº 2/2006, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 3/2017 no respectivo ano económico. 

2. Se tenham participado ao GIF, no respectivo ano económico, os casos, 

assim como o seu número total; 

3. Número de clientes que operam os negócios no ponto 1 no respectivo 

ano económico, assim como o montante total.  

 



P. 15 Nos relatórios de auditoria, os auditores das instituições de serviços 

comerciais e auxiliares offshore precisam de dar opiniões sobre o 

cumprimento das instruções sobre as “Medidas preventivas dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo”? 

R. 15 Excepto quando a lei ou as instruções determinem o contrário, as 

presentes instruções sobre as “Medidas preventivas dos crimes de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo” não exigem 

a opinião dos auditores nesse sentido no seu relatório de auditoria. 

No entanto, as instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore 

devem apresentar, no seu relatório de auditoria anual, a situação 

verdadeira e objectiva nos termos do ponto 3.11.2. das “Medidas 

preventivas”. 
 


