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LEGAL ALERT 

 

CIRCULAR DA CMVM 

 

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

 

 

No passado dia 2 de abril de 2020 a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

divulgou uma Circular dirigida às entidades obrigadas sob a sua supervisão em matéria de combate 

ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (“Circular”). 

 

Nos termos da informação divulgada, a CMVM informa as entidades obrigadas da decisão de 

prorrogação, por três meses, do prazo para o cumprimento do dever de reporte relativo à 

informação prevista no Anexo I ao Regulamento n.º 2/20201. O termo do prazo para cumprimento 

da referida obrigação estava previsto para o dia 30 de junho de 2020, tendo assim sido prorrogado 

para o dia 30 de setembro de 2020. 

 

De acordo com a Circular, a decisão da CMVM no sentido da prorrogação deste prazo 

fundamentou-se no atual contexto vivido em Portugal decorrente da atual pandemia causada pelo 

SARS CoV-2 e da COVID-19, bem como no carácter inovador da informação a reportar. 

 

Na informação circulada, a CMVM sublinha ainda que o contexto excecional e sem precedentes 

que atualmente vivemos potencia o risco de ocorrência de fenómenos atípicos e suspeitos, deixando 

 

 
1 Para esclarecimentos adicionais sobre os deveres emergentes do Regulamento n.º 2/2020, recordamos que se encontra 

disponível para consulta a nota explicativa preparada para o efeito. 
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https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%2002.04.2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/130325827/details/maximized?advanced.search=Pesquisa%20Avanç%3Bada&sortOrder=ASC&tipo=%22Regulamento%20da%20CMVM%22&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=2
https://www.mlgts.pt/xms/files/site_2018/Newsletters/2020/Prevencao_do_Branqueamento_de_Capitais_e_Financiamento_do_Terrorismo_-_Legal_Alert.pdf
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assim o alerta às entidades obrigadas no sentido de manterem operacionais os seus sistemas de 

controlo e monitorização2. 

 

A nossa equipa fica ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento sobre o impacto desta 

informação na organização das entidades abrangidas pela mesma. 

  

 

 

 

Eduardo Paulino [+ info]  

Duarte Santana Lopes [+ info] 

Diogo Costa Seixas [+ info]  

Patrícia Garcia [+ info]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicação é meramente informativa, não constituindo fonte de aconselhamento jurídico nem contendo uma análise 

exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. A informação nela contida reporta-se à data da sua 

divulgação, devendo os leitores procurar aconselhamento jurídico antes de a aplicar em questões ou operações 

específicas. É vedada a reprodução, divulgação ou distribuição, parcial ou integral, do conteúdo desta publicação sem 

consentimento prévio. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço com.pr@mlgts.pt. 

 

 
2 Alertando igualmente para o riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo emergentes da atual 

conjuntura, veja-se o comunicado emitido a 1 de abril de 2020 pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), bem como o 

comunicado divulgado, em 31 de março de 2020, pela Autoridade Europeia Bancária (EBA). 
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https://www.mlgts.pt/pt/equipa/associados/Diogo-Costa-Seixas/4223/
https://www.mlgts.pt/pt/equipa/advogados-estagiarios/Patricia-Garcia/20109/
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https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20actions%20to%20mitigate%20financial%20crime%20risks%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf

