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REFLEXÃO, PARTILHA E CRIAÇÃO 
DE REDES COLABORATIVAS ENTRE 
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9h às 12h (hora de Lisboa e Luanda)

Via: https://paced.my.webex.com

Faculdade de Direito de Bissau



OBJETIVO GERAL

Proceder à reflexão, partilha e criação de redes colaborativas entre profissionais das 
Unidades de Informação Financeira dos PALOP e de Timor-Leste, colocando-se o foco 
na temática da recuperação de ativos e no combate ao branqueamento de capitais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- O conhecimento mútuo entre profissionais das Unidades de Informação 
Financeira dos PALOP e de Timor-Leste é efetivado;

- O interconhecimento sobre os mecanismos de recuperação de ativos em cada 
um dos sistemas é aumentado;

- O interconhecimento das competências inerentes às Unidades de Informação 
Financeira dos países parceiros é aumentado;

- As boas práticas desenvolvidas pelas Unidades de Informação Financeira dos 
PALOP e de Timor-Leste na área dos sistemas de identificação e recuperação de 
ativos são partilhadas;

- Um conjunto de recomendações para uma cooperação de identificação e 
recuperação de ativos mais efetiva entre as Unidades de Informação Financeira 
dos PALOP e de Timor-Leste são identificadas.

A temática da terceira edição - a ter lugar, nos dias 26 e 27 de maio de 2020, através 
do sistema de comunicação à distância WEBEX, https://paced.my.webex.com, 
centrar-se-á na temática da recuperação de ativos e no combate ao branqueamento 
de capitais

Como vem acontecendo em outras edições, esta terceira edição é realizada em 
parceria com a Unidade de Informação Financeira de Angola, o Serviço de 
Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola, a 
Procuradoria-Geral da República Portuguesa, a Unidade de Informação Financeira da 
Polícia Judiciária de Portugal, o Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito de Bissau e a Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O papel das UIF na recuperação de ativos e no 
combate ao branqueamento de capitais



- Abertura 

- Apresentação 

- A Unidade de Informação Financeira de Angola (Francisca Brito, Diretora  - 
UIF, Angola)

- O papel das autoridades de supervisão de seguros e fundos de pensões 
no combate ao branqueamento de capitais (Margarida Corrêa de Aguiar, 
Presidente do Conselho de Administração - ASF, PT)

- Arresto e desconsideração da personalidade jurídica como meio de 
recuperação de bens (Hugo Ramos Alves - FDUL/FDB)

- “Tour de table"

1.º DIA 26 DE MAIO - 3.ª FEIRA (9H00 ÀS 12H00)

- Abertura

- O ambiente jurídico da prevenção ao branqueamento de capitais à luz do 
Direito Internacional (Antenor Madruga - Ex. Diretor do Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI) do Ministério da 
Justiça e membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF) e Coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro, Brasil)

- Perda de bens de terceiros (Hélio Rigor Rodrigues – PGR, PT) 

- Que futuro para as UIF (Carlos Sarmento-UIF, PT)

- A cooperação entre autoridades (Eduarda Rodrigues - SNR, Angola)

- "Tour de table"

- Encerramento

2.º DIA 27 DE MAIO - 4.ª FEIRA (9H00 ÀS 12H00)
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