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PREFÁCIO
Concebida no âmbito do 9º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), a base de dados jurídica Legis-PALOP+TL é hoje 
uma realidade do espaço jurídico dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste, constituindo-se 
como uma plataforma de conhecimento e de partilha de informação jurídica incontornável. 

A integração de Timor-Leste no Legis-PALOP respondeu a um pedido formulado pelo país no âmbito dos trabalhos de-
senvolvidos ao nível da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, designadamente nas reuniões de pontos 
focais da cooperação.

No âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste (PACED), financiado pela 
União Europeia ao abrigo do 10.º Fundo Europeu de Desenvolvimento e cofinanciado e gerido pelo Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, I. P., foi possível integrar este pedido através da construção de uma atividade específica que 
possibilitou identificar, coletar, processar e inserir na base de dados Legis-PALOP a legislação relevante sobre corrupção, 
branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes existente nos cinco PALOP e em Timor-Leste.

Depois de um complexo processo que passou pela salvaguarda das especificidades de Timor-Leste que, por exemplo, 
detinha já um sistema de acesso público, universal e gratuito a toda a legislação publicada, alcançou-se a integração de 
Timor-Leste na base de dados, passando esta a designar-se Legis-PALOP+TL.

Esta atividade permitiu também incluir o alargamento a Timor-Leste das duas publicações da Legis-PALOP até aqui 
existentes: Quadro jurídico sobre o branqueamento de capitais, combate à corrupção e ao tráfico de droga nos PALOP, cuja 1.ª 
edição ocorreu em julho de 2015 e Guia para investir nos PALOP, cuja 1.ª edição ocorreu em julho de 2013 e a 2.ª edição, 
em julho de 2016.

Assim, a edição que agora se apresenta consubstancia uma importante ferramenta auxiliar para combater o branquea-
mento de capitais, a corrupção e o tráfico de droga, ao contribuir para o reforço das capacidades institucionais dos PALOP 
e de Timor-Leste e para a modernização da legislação, cooperação, partilha de informações e efetiva aplicação da legis-
lação.

Esta ferramenta é fundamental para uma análise comparada da legislação relevante aplicável na prevenção e no combate 
ao branqueamento/lavagem de capitais, corrupção e tráfico de droga em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A presente edição do Quadro jurídico sobre o branqueamento de capitais, combate à corrupção e ao tráfico de droga nos PALOP 
e em Timor-Leste é uma iniciativa a todos os títulos louvável.

É agora possível melhor compreender o substrato legislativo em que assenta o combate ao branqueamento de capitais, à 
corrupção e ao tráfico de drogas nos PALOP e em Timor-Leste, confrontando as soluções político-criminais que animam 
os diferentes diplomas, e descobrir as suas linhas de continuidade e de descontinuidade.

Mas a presente edição é também um ato de promoção da cultura jurídica destes países, saindo a ganhar o Estado de 
Direito.

A divulgação da legislação existente é fundamental para que os cidadãos conheçam os limites da ação do Estado, os seus 
direitos e faculdades conferidos pelas leis e, bem assim, os deveres de que são destinatários.

Cumpre igualmente referir que a presente edição comprova a existência de uma verdadeira e viva comunidade jurídica, 
onde existem institutos comuns, valores e soluções similares para determinados problemas, refletindo laços culturais, 
sociais e afetivos intensos entre os PALOP e Timor-Leste.

Num momento em que, fruto do COVID 19, enfrentamos novos tempos de recessão, é fundamental manter a resiliência 
que nos é característica, preservando capital, mas não abdicando do esforço que tem vindo a ser feito em diversas áreas, 
como por exemplo no combate à corrupção, cujos resultados são muitas vezes difíceis de observar no curto prazo.

O Presidente do Camões, I.P.
João Ribeiro de Almeida
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Quadro jurídico sobre o branqueamento de capitais, combate à corrupção e ao tráfico de droga nos PALOP e Timor-Leste é uma 
publicação do Legis-PALOP+TL https://www.legis-palop.org/ à disposição daqueles que pretendam conhecer, de forma preci-
sa e numa perspectiva comparada, a principal legislação relevante aplicável na prevenção e no combate ao branqueamento/
lavagem de capitais, corrupção e tráfico de droga em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. 

Esta 3ª Edição, de Fevereiro de 2021, actualiza o Quadro jurídico sobre o branqueamento de capitais, combate à corrupção e ao tráfi-
co de droga nos PALOP de 31 de Janeiro de 2020, o qual havia actualizado o de Julho de 2015 tendo nessa altura passado também 
a incluir Timor-Leste.

A base de dados jurídica oficial dos PALOP foi lançada em 2009 elaborada no âmbito do Projecto de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Sistemas Judiciários dos PALOP, e no quadro do Programa Indicativo Regional PALOP II, financiado pelos 9º e 10.º Fundos 
Europeus de Desenvolvimento (FED) e pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, actual Instituto da Cooperação e 
da Língua (Camões, I. P.). Em 2018 a base de dados passou a integrar Timor-Leste com apoio do Projecto de Apoio à Consolida-
ção do Estado de Direito (financiado pela União Europeia e Camões, I.P. e executado pelo Camões, I.P.), passando a designar-se 
Legis-PALOP+TL.

O Legis-PALOP+TL é tutelado por Suas Excelências os Ministros da Justiça dos PALOP e de Timor-Leste e desenvolvido em par-
ceria com várias instituições (Imprensas Nacionais, Tribunais Superiores, Procuradorias-Gerais da República, Ordens dos Ad-
vogados e instituições académicas e de formação jurídica) que integram as Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTOG) 
que em cada País são responsáveis pela manutenção e actualização do sistema. A Coordenação Regional do sistema é garantida 
pela Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R) que funciona junto da Comunidade dos Países da Língua Ofi-
cial Portuguesa (CPLP) e cujo exercício está atribuído à Ecosphere – Consultores em Ambiente e Desenvolvimento, Lda.

Actualizada diariamente por uma equipa multidisciplinar, incluindo juristas nos cinco PALOP e Timor-Leste, a base de dados 
garante segurança jurídica e facilita o exercício da cidadania. O Legis-PALOP+TL dispõe de um motor de busca robusto que 
permite o acesso integral aos ordenamentos jurídicos dos PALOP e de Timor-Leste (Legislação, Jurisprudência e Doutrina) e de 
um thesaurus jurídico que facilita análises comparativas entre os seis ordenamentos jurídicos. O Legis-PALOP+TL conta com um 
número significativo de utilizadores, sendo referenciado como a Base de Dados Jurídica Oficial dos PALOP+TL.

Relatórios das Nações Unidas apontam para o crescimento exponencial do tráfico de droga na África ocidental, ameaçando 
transformar os estados e a região, já de per si vulneráveis, num epicentro de instabilidade, desordem e falta, rectius, desrespeito 
de leis. 

As perversas consequências sociais do narcotráfico e a rede de crimes a ele associada clamam por políticas consistentes e pelo 
reforço das capacidades institucionais dos PALOP e Timor-Leste.

Soluções para reverter tal quadro passam, certamente, pela modernização da legislação e sua efectiva aplicação, e pela coope-
ração e partilha de informações.

A presente publicação aspira a ser parte da solução, ao analisar e comparar o ordenamento jurídico dos PALOP e Timor-Leste, 
tornando-se numa ferramenta útil para os operadores de Direito, decisores políticos, investigadores e académicos, podendo 
evidenciar eventuais insuficiências ou lacunas legais existentes em cada país ou mesmo inspirar propostas de melhoria dos 
quadros jurídicos em vigor.

Elaborada sob a supervisão do Coordenador da UTO-G de São Tomé e Príncipe, que actualmente preside ao Comité de Coorde-
nação do Legis-PALOP+TL, os conteúdos da presente Publicação foram estruturados pela Ecosphere-consultores em ambiente 
e desenvolvimento Lda., que desempenha as funções da UTOG-R com a colaboração das UTO-G nacionais, sendo composta por 
três secções:
• Na primeira secção Nota introdutória e entidades competentes é apresentado, de forma sucinta, o quadro jurídico bem como 
as entidades com competências nas matérias versadas nesta publicação, em cada país;
• Na segunda secção é apresentada uma compilação da principal legislação relevante em cada um dos PALOP; 
• Na terceira secção são apresentados artigos de opinião de peritos responsáveis ou titulares de entidades competentes.

Finalmente, apresentam-se ainda um quadro com os principais instrumentos multilaterais em matéria de combate à corrupção 
e ao tráfico de droga, de que os PALOP e Timor-Leste são parte.

A leitura da presente compilação não dispensa a consulta dos originais dos diplomas disponíveis no Legis-PALOP+TL. Sugere-se 
igualmente ao leitor a consulta no Legis-PALOP+TL de outras leis ou actos normativos complementares relativos aos temas 
versados neste publicação, tendo em conta as vicissitudes e reformas em curso nestes sectores.

Juntos Por Direito!

O Presidente do Comité de Coordenação das Unidades Técnicas 
Operacionais e de Gestão da Base de Dados Jurídica dos PALOP+TL

Dr. Luís Fernando Pinheiro Marques



ANGOLA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E DOS DIREITOS HUMANOS
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga é constituído em Angola, 
pela Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa (aprovada pela Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, que revoga a anterior Lei do Combate ao Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, aprovada pela Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro), na forma de versão consolidada 
com a derrogação operada pela Lei n.º 38/20, de 11 de Novembro, que aprova o novo Código Penal Angolano (que revoga a Lei 
sobre a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais, aprovada pela Lei n.º 3/14, de 10 de Feverei-
ro), pela regulamentação da Lei n.º 5/20 constituída pelos: Aviso n.º 14/20, de 22 de Junho, que estabelece as Regras sobre as 
Condições de Implementação Efectiva das Obrigações previstas na Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, 
do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (que revoga o Aviso do Banco Nacional de 
Angola n.º 22/12, de 25 de Abril, que procedeu à anterior regulamentação das condições de exercício das obrigações previstas 
na Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo); e Aviso n.º 7/20, de 2 de Abril, que es-
tabelece regras específicas aplicáveis às Instituições Financeiras Bancárias que pretendem expandir as suas actividades por o 
todo território nacional e à prevenção de branqueamento de capitais. Inclui-se ainda a seguinte legislação regulamentar da Lei 
n.º 34/11, que se mantém em vigor: o Regulamento da Comissão do Mercado de Capitais n.º 4/16, de 2 de Junho, e o Despacho 
n.º 713/14, de 27 de Março.

Dada a interligação entre os três temas objecto da presente publicação, optou-se por organizar a legislação por ordem cronoló-
gica dentro de cada tema. Inclui-se ainda a Lei n.º 15/18, de 26 de Dezembro, e a Lei n.º 9/18, de 26 de Junho, respectivamente, 
sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens e do Repatriamento de Recursos Financeiros.

Em matéria de Combate à Corrupção, incluem-se excertos da Lei dos Contratos Públicos (aprovada pela Lei n.º 41/20, de 23 
de Dezembro) e ainda a Lei da Probidade Pública (aprovada pela Lei n.º 3/10, de 29 de Março, na forma de Versão Consolidada  
com a derrogação operada pela Lei n.º 3/14 já citada acima), convidando-se ainda o leitor a consultar no Legis-PALOP+TL a Lei 
de Bases do Fomento Habitacional (aprovada pela Lei n.º 3/07, de 3 de Setembro), a qual prevê o crime de corrupção passiva 
imobiliária. 

No que respeita ao Combate ao Tráfico de Droga destacam-se as Leis n.º 4/99 e n.º 3/99, ambas de 6 de Agosto, as quais 
aprovam, respectivamente, as regras relativas ao controlo do mercado lícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, pre-
cursores e outros produtos químicos susceptíveis de utilização no fabrico de droga, e ao tráfico e consumo de estupefacientes, 
substâncias psicotrópicas e precursores, esta última na forma de Versão Consolidada com a derrogação operada pela Lei n.º 3/14 
já citada acima. 

Finalmente, destacam-se determinadas disposições penais e processuais penais dos novos Código Penal  e Código do Proces-
so Penal Angolanos, aprovados respectivamente pela Lei n.º 38/20, referida acima, e pela Lei n.º 39/20, de 11 de Novembro, 
e ainda um excerto da Lei n.º 1/20, de 22 de Janeiro, que aprova o Regime de Protecção de Vítimas, Testemunhas e Arguidos 
Colaboradores, prevendo-se como um dos pressupostos para a não revelação da identidade da Vítima, Testemunha ou Arguido 
Colaborador que o depoimento ou as declarações digam respeito aos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico 
de drogas ou terrorismo.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos res-
pectivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete 
para os seguintes diplomas: Decreto Presidencial n.º 242/20, de 28 de Setembro, que aprova o Estatuto Orgânico da Inspecção 
Geral da Administração do Estado (IGAE); Despacho Presidencial n.º 176/19, de 21 de Outubro, que cria o Grupo de Trabalho, 
coordenado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, encarregado da realização de estudos e elaboração de propostas e 
mecanismos de implementação da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção; Lei n.º 15/18, de 26 de Dezembro, que 
aprova a Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, no âmbito da qual é criado o Serviço Nacional de Recu-
peração de Activos; Decreto Presidencial n.º 179/17, de 9 de Agosto, alterado pelo Decreto Presidencial n.º 78/18, de 15 de Março, 
que aprova o Regulamento Orgânico do Serviço de Investigação Criminal (SIC), no qual se integra a Direcção de Combate aos 
Crimes de Corrupção; Decreto Presidencial n.º 2/18, de 11 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação 
Financeira (UIF); Decreto Presidencial n.º 231/13, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto Presidencial n.º 79/18, de 15 de 
Março, que cria o Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas (INALUD, I.P.); Decreto Executivo n.º 495/15 de 24 de Julho, que aprova o 
Regulamento dos Centros de Reabilitação e Reinserção de Toxicodependentes em Angola (CRRT); Lei n.º 22/12, de 14 de Agosto, 
que aprova a Lei Orgânica da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público, no âmbito da qual se integram a Direcção 
Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP) e a Direcção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção (DNPCC); Lei n.º 
16/10, de 15 de Julho, do Banco Nacional de Angola (BNA); Lei n.º 3/96, de 5 de Abril, que cria a Alta Autoridade Contra a Cor-
rupção; e Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, no que respeita às Autoridades de Supervisão e Fiscalização para os sectores financeiro 
e não financeiro, Autoridades Competentes, Autoridades de Aplicação da Lei e Autoridades Judiciárias.
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Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que Angola é Parte 
recomendando-se a consulta dos respectivos diplomas de ratificação/adesão no Legis-PALOP+TL, a saber: Resolução n.º 27/06, 
de 14 de Agosto, que aprova, para ratificação, a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (Ma-
puto, 2003); Resolução n.º 20/06 de 23 de Junho, que aprova, para adesão, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 
de 2003; Resolução n.º 38/05, de 8 de Agosto, que aprova o Protocolo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) Contra a Corrupção (Blantyre, Malawi 2001); e as Resoluções n.º 19/99 e n.º 17/99, ambas de 30 de Julho, que aprovam 
respectivamente a Adesão à Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas 
(Viena, 1988), e a adesão à Convenção Única de 1961 sobre estupefacientes e ao seu Protocolo de 1972. 

Luanda, 26 de Fevereiro de 2021

O Coordenador da Unidade Técnica Operacional e de Gestão do Legis-PALOP+TL em Angola
Dr. Júlio Borges

 

1.2 ENTIDADES COMPETENTES EM ANGOLA

País Entidades/Diploma/Competências Específicas

  Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE)
 Decreto Presidencial n.º 242/20 de 28/09/2020
 Arts. 1.º, 2.º, 3.º e 6.º, Art. 7.º alínea i), Art. 8.º n.º 3 alíneas c) e d) e Art. 20.º n.º 3 alínea a)
 Coordenação:  Inspector Geral da Administração do Estado

É o órgão auxiliar do Presidente da República e Titular do Poder Executivo, com a missão de efectivar o controlo intemo admi-
nistrativo da Administração Pública, por via da inspecção, fiscalização, auditoria, supervisão, controlo, sindicância e averigua-
ções da actividade de todos os órgãos, organismos e serviços da Administração Directa e Indirecta do Estado e das Adminis-
trações Autónomas, visando prevenir e detectar fraudes, actos de corrupção e de improbidade, irregularidades e desvios de 
conduta por parte dos funcionários públicos ou agentes administrativos que os compõem, bem como a defesa do património 
público e fortalecimento da integridade e transparência na gestão de bens públicos.
A IGAE dirige o sistema de controlo intemo da Administração Pública.
Goza de autonomia administrativa, financeira, funcional e patrimonial e exerce a sua actividade em todo o território nacional e 
igualmente junto das Missões Diplomáticas e Consulares, Representações Permanentes e representações de empresas que 
integram o Sector Empresarial Público no exterior do País.
Funciona na dependência hierárquica do Presidente da República e Titular do Poder Executivo.
Atribuições gerais:
a) Promover a boa prática de govemação através da inspecção, fiscalização, do aperfeiçoamento, aumento da eficácia e efi-
ciência da actividade administrativa do Estado e boa gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, mediante o 
controlo das tarefas acometidas aos órgãos, organismos e serviços da administração pública, sujeitos à sua intervenção;
b) Contribuir para a educação e consciencialização dos funcionários públicos, agentes administrativos e outros trabalhadores 
ao serviço da administração pública, no espírito da observância rigorosa da legalidade e disciplina, no respeito pelos bens 
públicos, pelos princípios da administração pública e no respeito pelos direitos e garantias dos administrados;
c) Recomendar a adopção de medidas que visam prevenir, corrigir, eliminar os erros e irregularidades cometidos pelos órgãos, 
organismos e serviços previstos no presente Diploma, bem como a reintegração do interesse público e da legalidade violada;
d) Cooperar na regularização das actuações e uniformização de critérios, adaptações organizativas e procedimentos que con-
tribuam e facilitem a tomada de decisões conducentes ao melhor e eficiente cumprimento dos programas do Executivo;
e) Participar dos fóruns nacionais e internacionais relativos ao controlo intemo e outros de interesse para a Instituição;
f) Velar pelo aumento da eficácia, eficiência e excelência dos serviços prestados pelos órgãos, organismos e serviços previstos 
no presente Diploma;
g) Ter acesso, sempre que se revele necessário e sem qualquer impedimento, as aplicações tecnológicas que regem a acti-
vidade dos sectores da Administração Pública, como o acesso a todas as bases de dados digitais e das novas tecnologias de 
informação, referente a actividade do órgão, organismo e serviços previstos no presente Diploma;
h) Exercer as demais atribuições estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
Atribuições específicas (entre outras): Desenvolver mecanismos de prevenção da corrupção, através da promoção da trans-
parência e da legalidade da Administração Pública.
Fazem parte da sua estrutura orgânica a Direcção de Inteligência Inspectiva, Transparência e Combate à Corrupção (DII-
TCC) e a Direcção de Denúncias, Queixas e Reclamações (DDQR) esta última competente para registar, autuar e averiguar 
as denúncias, queixas e reclamações dos cidadãos relativas à fraude, corrupção, irregularidades, desvio de conduta e mau 
atendimento pelos agentes públicos.
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Grupo de Trabalho encarregado da realização de estudos e elaboração de propostas e mecanismos
de implementação da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
Despacho Presidencial n.º 176/19 de 21/10/2019
Art. 1 e 2
Coordenação: Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil.
Composição:
a) Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, como Coordenador-Adjunto;
b) Ministro da Defesa Nacional;
c) Ministro do Interior;
d) Ministro das Relações Exteriores;
e) Ministro das Finanças;
f) Secretário para os Assuntos Diplomáticos e de Cooperação Internacional do Presidente da República;
g) Secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos do Presidente da República;
h) Representante da Procuradoria Geral da República;
i) Inspector Geral da Administração do Estado (IGAE);
f) Representante do Banco Nacional de Angola (BNA);
g) Directora Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF).
O Grupo de Trabalho tem as seguintes atribuições:
a) Estudar e propor a estratégia de implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;
b) Realizar um estudo comparado para propor a criação de um órgão independente encarregue de prevenir a corrupção e 
acompanhar o processo do Mecanismo de Revisão da Implementação, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção;
c) Propor medidas de prevenção e combate eficaz e eficiente da corrupção;
d) Propor a definição de medidas de políticas que promovam, facilitem e apoiem a cooperação internacional e a obtenção de 
assistência técnica no que toca à prevenção e à luta contra a corrupção, incluída a recuperação de activos;
e) Estudar e propor um plano nacional de prevenção do risco da corrupção;
f) Avaliar a disponibilidade e propor a aquisição dos meios materiais e tecnológicos indispensáveis à prevenção e combate da 
corrupção, do crime transnacional e do branqueamento de capitais;
g) Apresentar propostas de adequação legislativa em matéria de prevenção e combate da corrupção;
h) Acompanhar e coordenar o Mecanismo de Revisão da Implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Cor-
rupção criando, para tanto, o grupo de Pontos Focais e Peritos Governamentais para representarem Angola no II Ciclo de 
Avaliação/Revisão da Implementação;
i) Propor a definição de medidas de política que promovam, facilitem e apoiem a cooperação internacional e a assistência 
técnica na prevenção e luta contra a corrupção, incluída a recuperação de activos.

Serviço Nacional de Recuperação de Activos
Lei n.º 15/18 de 26/12/2018 (Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens)
Arts. 12.º e 13.º 
Integrado na Procuradoria Geral da República. É dirigido por um Magistrado do Ministério Público com a categoria de Procu-
rador Geral-Adjunto da República.
O Serviço Nacional de Recuperação de Activos tem as seguintes atribuições :
a) Proceder à identificação, localização e apreensão de bens, activos financeiros ou produtos relacionados com crimes que se 
encontrem no País ou no estrangeiro ;
b) Assegurar a cooperação com os Gabinetes de Recuperação de Activos ou similares criados por outros Estados;
c) Exercer as demais atribuições conferidas por lei.
O Director do Serviço Nacional de Recuperação de Activos é nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público.
Podem integrar o Serviço Nacional de Recuperação de Activos, pelo tempo que for necessário, técnicos especialistas, do sec-
tor público ou privado.

Direcção de Combate aos Crimes de Corrupção
Decreto Presidencial n.º 179/17 de 09/08/2017 alterado pelo Decreto Presidencial n.º 78/18 de 15/03/2018
Art. 8.º e Art. 38.º A
A Direcção de Combate aos Crimes de Corrupção é o órgão executivo central do Serviço de Investigação Criminal (SIC). É o 
serviço que, de forma específica, se dedica à prevenção e ao combate dos crimes de corrupção.
Competências: concepção e execução de procedimentos estratégicos e operacionais de prevenção e repressão dos crimes de 
corrupção. 
É dirigida por um Director.
O SIC é o órgão executivo central do Ministério do Interior, com autonomia administrativa e de gestão orçamental, que constitui 
o corpo superior de polícia criminal e judiciária, ao qual cabe executar as políticas e medidas legislativas destinadas a inves-
tigar indícios de crimes, adoptar os meios de prevenção e repressão da criminalidade, realizar a instrução preparatória dos 
processos-crime da sua competência e efectuar detenções, revistas, buscas e apreensões, perícias e exames.
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Unidade de Informação Financeira (UIF)
Decreto Presidencial n.º 2/18 de 11/01/2018 
Art. 3.º e Art. 6.º nº 1. alíneas f),  i), m)
Missão: prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição 
massiva através da recepção, recolha, centralização, análise e disseminação, a nível nacional, da informação respeitante a 
esta matéria. 
Tutela: Banco Nacional de Angola (BNA).
A UIF tem as seguintes competências:
f) Disseminar espontaneamente informação e os resultados da sua análise quando existam motivos para suspeitar que teve 
lugar, está em curso ou foi tentada a prática de crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo 
e da proliferação de armas de destruição massiva ou de qualquer outro crime às autoridades competentes, a nível nacional, 
nomeadamente às autoridades policiais e judiciárias, para prosseguimento da investigação criminal e subsequentes acções 
processuais;
i) Requerer, junto das entidades competentes, a realização de revistas, buscas e apreensões de bens, enquanto procedi-
mento cautelar, de forma a evitar a dissipação dos bens passíveis de serem vantagens de proveniência ilícita e derivada da 
prática do crime de branqueamento de capitais ou ainda destinadas ao financiamento do terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição massiva;
m) Emitir orientações gerais destinadas às autoridades de supervisão e de fiscalização, no âmbito do sistema de prevenção e 
repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição massiva, 
assim como outras recomendações no âmbito das suas competências.

Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas (INALUD, I.P.)
Decreto Presidencial n.º 231/13 de 30/12/2013 alterado por Decreto Presidencial n.º 79/18 de 15/03/2018
Art. 3.º, Art. 5.º e Art. 6.º 
Missão: promover a implementação de uma política integrada de prevenção, redução e combate ao consumo de drogas lícitas 
e ilícitas, o uso nocivo do álcool, bem como a diminuição das toxicodependências.
Tutela: Ministério da Saúde.
O INALUD, I.P. tem as seguintes atribuições:
a) Apoiar o Ministro da Saúde  na definição da estratégia nacional e das políticas de luta contra a droga, o álcool e as toxico-
dependências e na sua respectiva avaliação;
b) Planear, coordenar, executar, monitorizar e avaliar os programas de prevenção, de reabilitação, de redução de riscos e 
minimização de danos e de reinserção social;
c) Apoiar acções para potenciar a dissuasão do consumo de substâncias psicoactivas;
d) Desenvolver, promover e estimular a investigação e manter um sistema de informação, que permita a recolha, reabilitação 
e disseminação de dados sobre o fenómeno das drogas e das toxicodependências;
e) Estabelecer e assegurar a cooperação com entidades nacionais e internacionais nos domínios da droga, do álcool e das 
toxicodependências;
f) Promover a formação de agentes públicos e privados que intervêm no domínio da droga e das toxicodependências;
g) Propor uma correcta aplicação dos bens ou valores declarados perdidos a favor do Estado, nos termos do artigo 22.º da Lei 
n.º 3/99, de 6 de Agosto5;
h) Associar a prevenção, reabilitação em centros específicos, redução de riscos e minimização de danos e reinserção social, 
num modelo que se baseie na articulação do sistema de prevenção primária no meio familiar, escolar, recreativo e de lazer, 
em articulação com a sociedade civil;
i) Desenvolver o sistema de prevenção em meio escolar que garanta o acesso diferenciado e específico à informação sobre 
tipos de substâncias e promova as resistências ao consumo de drogas;
j) Promover o combate integrado ao tráfico de drogas, propondo a implementação de medidas alternativas ao cumprimento de 
penas de prisão e articulando os agentes do sistema, clarificando a distinção entre indícios de consumo e de tráfico;
k) Proceder à avaliação da execução das políticas de luta contra a droga e a toxicodependência e apresentar, para apreciação 
do Conselho de Ministros, um relatório anual sobre a situação do combate à droga.

Centros de Reabilitação e Reinserção de Toxicodependentes em Angola (CRRT)
Decreto Executivo n.º 495/15 de 24/07/2015
Arts. 1.º e 4.º.
O CRRT é um serviço público integrado no INALUD.
Tutela: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
O CRRT visa os seguintes objectivos:
a) Reabilitar e reinserção de adolescentes jovens e adultos com necessidade de ser desintoxicado e reinserido na família e na 
comunidade;
b) Tratar em regime de internamento ou ambulatório os toxicodependentes;
c) Permitir a promoção e desenvolvimento de valores, atitude e práticas que levem a uma harmonia e afirmação de particu-
laridades da personalidade do paciente;
d) Aplicar estratégias de reeducação, formação e reinserção dos toxicodependentes;
e) Promover o controlo e inserção dos toxicodependentes nas distintas áreas de actividades ocupacionais, formação académi-
ca e profissional;

5 Lei sobre o Tráfico e Consumo de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Precursores.
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f) Promover e dirigir a reabilitação de toxicodependentes;
g) Cooperar com os órgãos demais parceiros nacionais ou estrangeiros na organização do processo de reabilitação dos toxi-
codependentes;
h) Promover a formação técnico-profissional dos toxicodependentes;
i) Conceber e desenvolver programas específicos de reabilitação, através da observação e avaliação comportamental dos 
toxicodependentes;
j) Garantir a reabilitação, segurança e inserção social dos toxicodependentes;
k) Garantir a aplicação das leis, Regulamentos e normas na execução das medidas que reabilitem e reintegrem os toxicode-
pendentes.

Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP)
Direcção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção (DNPCC)
Lei n.º 22/12 de 14/08/2012 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público)
Art. 67.º, Art. 68.º n.º 2, c) e l), Art. 71.º e Art. 72.º, b), e) e j)
A DNIAP e DNPCC são serviços judiciários na dependência da Procuradoria Geral da República (PGR)
A DNIAP tem âmbito nacional e estrutura-se em três Departamentos, o Departamento de Investigação Criminal, o Departa-
mento de Instrução Processual e o Departamento de Informações, Registos e Cadastros.
A Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal é chefiada por um Sub-Procurador Geral da República designado pelo 
Procurador Geral da República e supervisionada, por um Procurador Geral-Adjunto da República que dirige e fiscaliza os actos 
processuais aí praticados.
Compete ainda à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal realizar acções de prevenção e combate visando nomea-
damente os seguintes crimes:
c) branqueamento de capitais;
l) narcotráfico.
A DNPCC tem âmbito nacional e estrutura-se em três Departamentos, o Departamento de Transparência e acção penai nos 
processos criminais e em especial naqueles em que sejam arguidos entidades nomeadas pelo Presidente da República, nos 
termos da Constituição, Deputados da Assembleia Nacional, Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Membros do Con-
selho da República, Provedor e Provedor-Adjunto de Justiça e outras entidades que nos termos da lei gozam de foro especial.
A Direcção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção é dirigida por um Procurador Geral-Adjunto da República.
Compete à Direcção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção:
b) desenvolver acções de prevenção e combate aos actos de corrupção ou de fraude com medidas eficazes de luta contra 
estes fenómenos;
e) investigar, através de inquéritos, actos de corrupção ou de fraude praticados por agentes públicos, visando confirmar 
actos de improbidade pública;
j) colaborar nas tarefas de implementação de medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento 
de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.
 

Banco Nacional de Angola (BNA)
Lei n.º 16/10 de 15/07/2010
Art. 3 e Art. 96.º n.ºs 4 e 5
O Banco Nacional de Angola, como banco central e emissor, assegura a preservação do valor da moeda nacional e participa 
na definição das políticas monetária, financeira e cambial.
O disposto na Lei n.º 16/10 [sobre confidencialidade e sigilo bancário] não prejudica o que vem estabelecido na legislação sobre 
branqueamento de capitais.
O Banco Nacional de Angola pode criar uma unidade de informação financeira, com competência para receber, analisar e 
difundir a informação suspeita de branqueamento ou de financiamento do terrorismo.

Alta Autoridade Contra a Corrupção
Lei n.º 3/96 de 05/04/1996
Art. 2.º e Art. 8.º
A Alta Autoridade Contra a Corrupção é um órgão independente que funciona junto da Assembleia Nacional e tem por objectivo 
desenvolver acções de prevenção, de averiguação e de participação à entidade competente para a acção penal ou disciplinar 
dos actos de corrupção e de fraude cometidos no exercício de funções administrativas.
Ao Presidente compete:
a) averiguar a pedido do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional, do Primeiro Ministro, de qualquer 
Grupo Parlamentar, Deputado, Membro do Governo, por iniciativa própria ou por denúncia de qualquer cidadão devidamente 
identificado, indício ou notícias de actos previstos no artigo 4.º da presente lei;
b) promover a realização de inquéritos, sindicâncias, diligências de investigação ou outras para averiguar da legalidade de 
determinados actos ou procedimentos administrativos, no âmbito das relações entre a Administração Pública e as entidades 
privadas;
c) fiscalizar, a licitude e a correcção dos actos administrativos que envolvam interesses patrimoniais, nomeadamente, a ad-
judicação de empreitadas de obras públicas e de contractos de fornecimento de bens ou serviços, de aquisição e de alienação 
de bem patrimoniais ou de pagamento de indemnizações, de importação ou exportação de bens ou serviços, de outorga ou 
recusa de créditos e de perdão de dívidas;



15

d) remeter à Procuradoria Geral da República os processos de natureza criminal;
e) acompanhar, sempre que as circunstâncias assim o determinem, o andamento de quaisquer processos junto das entidades 
competentes para o procedimento criminal ou disciplinar;
f) dar conhecimento do resultado das suas averiguações ao presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional, 
ao Primeiro Ministro no caso de actividades exercidas no âmbito da Administração Pública Central e às entidades competentes 
para o exercício da acção penal ou disciplinar ou, quando for caso disso, às entidades competentes para actos complementa-
res de investigação ou de inquérito, comunicar ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional e ao Primei-
ro Ministro os factos praticados por titulares dos órgãos de soberania apurados nas suas investigações e que se enquadrarem 
no âmbito das suas atribuições;
g) propor à Assembleia Nacional e ao Governo a tomada de medidas legislativas ou administrativas tendentes a melhorar o 
funcionamento dos serviços e o respeito pela legalidade administrativa, designadamente, no sentido da eliminação de factores 
que favoreçam ou facilitem práticas ilícitas ou eficazmente reprováveis, tais como o desajustamento estrutural de economia 
e dos salários;
h) propor à Assembleia Nacional o Estatuto e o regulamento Interno da Alta Autoridade;
i) emitir os pareceres que lhe forem solicitados pela Assembleia Nacional ou pelo Governo, no âmbito das suas atribuições;
j) dar publicidade, com intuito preventivo, as condenações em processo penal ou disciplinar por infracções do âmbito da sua 
competência, após trânsito em julgado;
k) elaborar anualmente o relatório das suas actividades, a ser apresentado à Assembleia Nacional.

As seguintes entidades têm competências no âmbito da Lei n.º 5/20 de 27/01/2020, que aprova a Lei de Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa:
Autoridades de Supervisão e Fiscalização: entidades cujas funções visam garantir o acompanhamento e controlo da activida-
de das entidades sujeitas no domínio da prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo 
e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, nomeadamente:
a) Para o Sector Financeiro:
i) Banco Nacional de Angola (BNA), relativo às instituições financeiras bancárias e insti¬tuições financeiras não bancárias 
ligadas à intermediação financeira, moeda e crédito [referenciado acima];
ii) Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), referente às instituições financeiras não bancárias liga 
das à actividade seguradora e providência social;
iii) Comissão do Mercado de Capitais (CMC), relativo às instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais 
e ao investimento.
b) Para o Sector não Financeiro:
i) Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), referente aos casinos, incluindo casinos online e entidades pagadoras de prémios de 
apostas ou lotarias;
ii) Entidade responsável pela fiscalização e inspecção das actividades de comércio, relativamente aos comerciantes em geral 
prestadores de serviços mercantis e negociantes em metais preciosos e pedras preciosas;
iii) Ordem dos Advogados de Angola (OAA), relativamente a os advogados;
iv) Entidade responsável pela fiscalização e inspecção das actividades dos defensores públicos;
v) Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA), relativamente aos revisores oficiais de contas, técnicos 
de contas, contabilistas e auditores;
vi) Instituto Nacional de Habitação (INH), relativamente às entidades de mediação imobiliária;
vii) Organismo do Estado responsável pela supervisão do comércio automóvel;
viii) Instituto de Promoção e Coordenação da Ajuda às Comunidades (IPROCAC), relativamente as organizações sem fins lu-
crativos.
Autoridades Competentes: autoridades públicas em Angola com responsabilidades no sistema de prevenção e combate a 
o Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa como:
a) As autoridades com poderes para investigar, promover a acção penal ou julgar os autores dos crimes de branqueamento 
de capitais, dos crimes subjacentes associados, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em 
massa, a apreensão, congelamento e perda de bens, vantagens ou demais produtos de origem criminosa;
c) As autoridades que recebam relatórios sobre o transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos ao portador 
negociáveis;
d) As autoridades com responsabilidades de supervisão e fiscalização no âmbito da prevenção e combate ao Branqueamento 
de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, conforme o disposto no n.º 
5 do presente artigo;
e) Conserva dores e Notários.
Autoridades de Aplicação da Lei: autoridades competentes que têm a função de investigar, instruir, acusar e julgar o Bran-
queamento de Capitais, os crimes subjacentes, o Financiamento do Terrorismo, da Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa, bem como proceder a apreensão ou o congelamento de bens, vantagens ou demais produtos de origem criminosa e 
declarar a perda dos mesmos a favor do Estado.
Autoridades Judiciárias: Tribunais, Procuradoria Geral da República e os órgãos de polícia criminal.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Lei n.º 5/20 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais,

do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

Derrogada pela Lei n.º 38/20 (Lei que aprova o Código Penal Angolano)

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 5/20 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento
 do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

Data de Publicação 27/01/2020
Data de Entrada em Vigor  27/01/2020

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 10

Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro

A República de Angola ratificou as Convenções das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Narcóticos e Substâncias Psicotró-
picas, contra o Crime Organizado Transnacional e sobre a Supressão do Financiamento do Terrorismo, as quais recomendam 
a definição de um sistema optimizado de Prevenção e Combate a o Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo 
e da Proliferação de Armas de Destruição em massa em reforço da segurança nacional e da segurança do sistema financeiro 
angolano;
Considerada a necessidade de actualização do quadro jurídico em matéria de prevenção e combate ao Branqueamento de Capi-
tais e ao Financiamento do Terrorismo, procedendo por um lado a optimização material e sistemática da Lei n.º 34/11, de 12 de 
Dezembro, e por outro, a conformação do regime vigente face à evolução das necessidades de prevenção e repressão, o alinha-
mento da política de prevenção e repressão face às recomendações e melhores práticas internacionais;
Visando proceder a um exercício de extensão das considerações jurídicas e procedimentais decorrentes para o financiamento do 
terrorismo, a todos os níveis, para o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, e agregar alguns aspec-
tos vitais ao sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do Terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa , complementares aos já instituídos pela Lei n.º 34/ 11, de 12 de Dezembro e fundamentais para 
o reforço do desempenho das autoridades angolanas;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alínea b) do artigo 161.º da Constituição da República de 
Angola , a seguinte:

LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS,
DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA

CAPÍTULO 1 Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais, a o financia-
mento do Terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

ARTIGO 2.º (Entidades sujeitas e equiparadas)

1. São entidades sujeitas, nos termos da presente Lei:
a) As instituições financeiras previstas na lei que estabelece o seu regime;
b) As entidades não financeiras que exerçam actividade em território nacional, designadamente:
i) Contabilistas, peritos contabilistas, auditores, advogados e outras profissões jurídicas independentes, os sócios das sociedades 
de advogados e os profissionais contratados pelas sociedades de advogados, quando intervenham por conta do cliente ou nou-
tras circunstâncias nas seguintes áreas:
1) Compra e venda de imóveis e de participações sociais;
2) Compra e venda de estabelecimentos e de entidades comerciais;
3) Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos de diferente natureza;
4) Gestão de contas bancárias e contas poupança;
5) Organização de contribuições destinadas à criação, exploração ou gestão de sociedades;
6) Criação, exploração ou gestão de pessoas colectivas ou de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica;
7) Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas colectivas ou a centros de interesses colectivos sem personalidade 
jurídica que não estejam já abrangidas no ponto anterior.
ii) As sociedades gestoras de mercados regulamenta dos, de sistemas de liquidação, de câmara de compensação ou contraparte 
central e de sistemas centralizados de valores mobiliários;
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iii) Prestadores de serviços a fundos fiduciários (trusts) e sociedades, incluindo todas as pessoas ou empresas não abrangidas 
noutras partes da presente Lei, e que prestam qual¬ quer um dos seguintes serviços a terceiros :
1) Actuar como agentes na constituição de pessoas colectivas;
2) Actuar ou exercer as diligências necessárias para que um terceiro actue como administrador ou secretário de uma sociedade, 
associado de uma sociedade de pessoas ou titular de posição semelhante em relação a outras pessoas colectivas;
3) Fornecer uma sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrativo ou postal a uma sociedade ou a qual-
quer outra pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica;
4) Actuar ou exercer as diligências necessárias para que um terceiro actue como administrador de um fundo fiduciário explícito 
ou desempenho de funções equivalentes para outros tipos de entidades sem personalidade jurídica ;
5) Intervir ou exercer as diligências necessárias para que um terceiro actue como accionista por conta de outra pessoa .
iv) Jogos de fortuna ou azar, jogos sociais, jogos remotos em linha ou similares a qualquer um destes;
v) Mediação imobiliária e de compra e revenda de bens imobiliários , agentes imobiliários , promotores imobiliários , bem como 
entidades construtoras que procedam a venda directa de imóveis;
vi) Comércio em geral;
vii) Prestação de serviços mercantis;
viii) Comércio de metais e pedras preciosas;
ix) Comércio de automóveis.
2. São ainda entidades sujeitas, aquelas que explorem os serviços públicos de correios, na medida em que prestem serviços 
financeiros a entidades definidas em legislação específica.
3. São equiparadas às entidades sujeitas as organizações sem fins lucrativos, nos termos previstos na Subsecção IV na Secção 
I, do Capítulo II, do presente artigo.
4. São ainda entidades sujeitas ou equiparadas as defini¬ das em legislação específica.

ARTIGO 3.º (Definições)

Para efeitos da presente Lei, entende-se por:
1. «Activos» , designadamente os seguintes:
a) Fundos, activos financeiros, recursos económicos ou outros bens de qualquer espécie, quer corpóreos ou incorpóreos, móveis 
ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, documentos ou outros instrumentos legais que comprovem os direitos sobre os bens a eles 
relativos;
b) Bens detidos pelo agente criminoso ou por terceiro, transferidos pelo agente criminoso para terceiro, permanecendo o pri-
meiro com direitos de posse, usufruto, direito de natureza sucessória, entre outros de natureza obrigacional ou real sobre o bem 
transferido;
c) Bens ou direitos obtidos mediante transacção ou troca com os bens obtidos por meio da prática do facto ilícito típico;
d) Direitos, directa ou indirectamente, obtidos por meio do facto ilícito típico ou direitos sobre os bens obtidos directos ou indirec-
tamente pela prática do facto ilícito típico;
e) Bens transformados ou mistura dos com os bens provenientes da prática do Crime de Branqueamento de Capitais, do Finan-
ciamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
f) Activos virtuais, os quais consistem na representação digital de valor que pode ser comercializada ou transferida por via digital 
e usada para fins de pagamento ou investimento, os quais não abrangem a representação digita l de moedas fiduciárias, valores 
mobiliários ou outros activos financeiros previstos na presente Lei.
2.«Acções ao Portador», instrumentos negociáveis que atribuem uma participação no capital socia l de uma sociedade comercial 
à pessoa que tenha em sua posse os certificados, nos termos do regime jurídico aplicável às Sociedades Comerciais.
3. «Agente Bancário», pessoa colectiva que representa e presta serviços inerentes à actividade da instituição financeira bancária 
em instalações não pertencentes a esta, mediante termos previamente a cordados entre as partes.
4. «Autoridades de Supervisão e Fiscalização», entidades cujas funções visam garantir o acompanhamento e controlo da activi-
dade das entidades sujeitas no domínio da prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo 
e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, nomeadamente:
a) Para o Sector Financeiro:
i) Banco Nacional de Angola (BNA), relativo às instituições financeiras bancárias e insti¬tuições financeiras não bancárias ligadas 
à intermediação financeira, moeda e crédito;
ii) Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), referente às instituições financeiras não bancárias liga das 
à actividade seguradora e providência social;
iii) Comissão do Mercado de Capitais (CMC), relativo às instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e 
ao investimento.
b) Para o Sector não Financeiro:
i) Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), referente aos casinos, incluindo casinos online e entidades pagadoras de prémios de 
apostas ou lotarias;
ii) Entidade responsável pela fiscalização e inspecção das actividades de comércio, relativamente aos comerciantes em geral 
prestadores de serviços mercantis e negociantes em metais preciosos e pedras preciosas;
iii) Ordem dos Advoga dos de Angola (OAA), relativamente a os advogados;
iv) Entidade responsável pela fiscalização e inspecção das actividades dos defensores públicos;
v) Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA), relativamente aos revisores oficiais de contas, técnicos de 
contas, contabilistas e auditores;
vi) Instituto Nacional de Habitação (INH), relativamente às entidades de mediação imobiliária;
vii) Organismo do Estado responsável pela supervisão do comércio automóvel;
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viii) Instituto de Promoção e Coordenação da Ajuda às Comunidades (IPROCAC), relativamente as organizações sem fins lucra-
tivos;
ix) Unidade de Informação Financeira (UIF), relativamente às entidades não financeiras que não estão sujeitas à fiscalização das 
demais entidades referidas no presente número.
5. «Autoridades Competentes», autoridades públicas em Angola com responsabilidades no sistema de prevenção e combate a o 
Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa como:
a) A Unidade de Informação Financeira;
b) As autoridades com poderes para investigar, promover a acção penal ou julgar os autores dos crimes de branqueamento de 
capitais, dos crimes subjacentes associados, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em mas-
sa, a apreensão, congelamento e perda de bens, vantagens ou demais produtos de origem criminosa;
c) As autoridades que recebam relatórios sobre o transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos ao portador ne-
gociáveis;
d) As autoridades com responsabilidades de supervisão e fiscalização no âmbito da prevenção e combate ao Branqueamento de 
Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, conforme o disposto no n.º 5 do 
presente artigo;
e) Conserva dores e Notários.
6. «Autoridades de Aplicação da Lei», autoridades competentes que têm a função de investigar, instruir, acusar e julgar o Bran-
queamento de Capitais, os crimes subjacentes, o Financiamento do Terrorismo, da Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa, bem como proceder a apreensão ou o congelamento de bens, vantagens ou demais produtos de origem criminosa e 
declarar a perda dos mesmos a favor do Estado.
7. «Autoridades Judiciárias», Tribunais, Procuradoria Geral da República e os órgãos de polícia criminal.
8. «Banco de Fachada», banco constituído e autorizado a operar numa jurisdição, mas que não tem presença física nessa juris-
dição e que não está filia da a um grupo financeiro regulamentado e sujeito a uma supervisão efectiva.
9. «Beneficiário Efectivo»:
a) A pessoa ou pessoas singulares que:
i) Detêm, em última instância, uma participação no capital de uma pessoa colectiva ou a controlam e/ou a pessoa singular em 
cujo nome a operação está sendo realizada;
ii) Exercem, em última instância , um controlo efectivo sobre uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica , 
naquelas situações onde as participações no capital/controlo são exercidas por meio de uma cadeia de participação no capital 
ou através de um controlo não directo;
iii) Detêm, em última instância, a propriedade ou o controlo directo ou indirecto do capital da sociedade ou dos direitos de voto 
da pessoa colectiva , que não seja uma sociedade cotada num mercado regulamentado , sujeita a requisitos de informação con-
sentâneos com as normas internacionais;
iv) Têm o direito de exercer ou que exerçam influência significativa ou que controlam a sociedade independentemente do nível 
de participação.
b) No caso de entidades jurídicas que administrem ou distribuam fundos, a pessoa ou pessoas singulares que:
i) Beneficiem do seu património quando os futuros beneficiários já tiverem sido determinados;
ii) Sejam tidos como a categoria de pessoas em cujo interesse principal a pessoa colectiva foi constituída ou exerce a sua activi-
dade, quando os futuros beneficiários não tiverem sido ainda determinados;
iii) Exerçam controlo do património da pessoa colectiva .
10. «Comité de Supervisão», órgão colegial de natureza técnica de apoio ao Titular do Poder Executivo na definição das linhas 
orientadoras e prioridades estratégicas da República de Angola no âmbito da implementação do sistema de prevenção e re-
pressão do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa 
e demais criminalidade conexa.
11. «Congelamento», inibição ou proibição temporária de operações de transferência, conversão, disposição, alie¬ nação ou mo-
vimentação de quaisquer fundos ou activos detidos ou controlados por pessoas, grupos ou entidades designadas, ou a custódia 
ou controlo temporário de bens, produtos ou vantagens do crime:
a) Em virtude e pela duração de uma acção movida por uma autoridade judiciária competente, visando garantir a sua intangibi-
lidade até a tomada de decisão final sobre os mesmos, ou até que uma decisão de perda tenha sido declarada pela autoridade 
competente relevante;
b) Em virtude e pela duração de uma acção movida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, por uma autoridade inter-
nacional competente ou por um tribunal em conformidade com as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
determinando-se neste caso, a perda dos fundos ou activos, nos termos da legislação aplicável.
12. «Contas Correspondentes de transferência», contas em bancos correspondentes, utilizadas directamente por terceiros para 
a realização de operações por conta própria.
13. «Financiamento do Terrorismo», conduta prevista e punida no regime aplicável em matéria de Prevenção e Combate ao 
Terrorismo.
14. «Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa adiante referido por «Proliferação», tal como estabeleci-
do nas Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
15. «Instituição Financeira Ordenante», a que inicia a transferência e transfere os fundos após a recepção do pedido de transfe-
rência por conta do ordenante.
16.«Instituição Financeiro Intermediário», a que, numa cadeia de pagamentos em série e de cobertura, recebe e transmite uma 
transferência por conta da instituição financeira ordenante e da instituição financeira beneficiária ou de outra instituição finan-
ceira intermediária.
17. «Instituição Financeiro Beneficiária», a que recebe a transferência da instituição financeira ordenante directamente ou atra-
vés de uma instituição financeira intermediária e que disponibiliza os fundos a o beneficiário.
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18. «Instituição Correspondente», banco ou prestadores de serviços de pagamento que processa e/ou executa transacções para 
clientes da instituição respondente ou prestadores de serviços de pagamento cuja conta é usada para processar e/ou executar 
a transacção ao seu cliente.
19.«Instituição Respondente», instituição financeira que é o cliente directo da instituição correspondente.
20.«Instrumentos Negociáveis ao Portador», instrumentos monetários ao portador, tais como:
d) Cheques de viagem;
b) Instrumentos negociáveis, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, que sejam a o portador, endossa-
dos sem restrição, feitos para um beneficiário fictício ou em tal forma que a titularidade seja transferível com a entrega;
c) Instrumentos incompletos, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, assinados, mas em que seja omis-
so o nome do beneficiário.
21.«lnvestigação», para efeitos da presente Lei, refere-se a investigação criminal e financeira.
22.«Movimento Físico transfronteiriço», reporta-se a qualquer entrada ou saída física, entre países, de numerário ou instrumen-
tos negociáveis ao portador. Estes termos incluem as seguintes formas de transporte:
d) Transporte físico, feito por uma pessoa singular ou na bagagem ou por meio de transporte dessa pessoa;
b) Transporte marítimo de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador em contentores;
c) Envio por correio de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador, leva do a cabo por uma pessoa singular ou co-
lectiva .
23. «Número Único de Referência», combinação única de letras, símbolos ou números que se referem a um único ordenante.
24. «Ordenante», pessoa singular ou colectiva que submete um pedido junto de uma instituição financeira para a realização de 
uma transferência.
25. «Organizações Terroristas», conforme previsto no regime aplicável em matéria de Prevenção e Combate ao Terrorismo.
26. «Organizações sem Fins Lucrativos (OSFLs)», pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica ou qualquer organiza-
ção a funcionar em Angola, cujo propósito primário é o de angariar ou desembolsar fundos em benefício de causas filantrópicas, 
religiosas , culturais, educativas , sociais ou fraternas ou em prol de trabalhos afins.
27. «Órgãos de Gestão», órgão plural ou singular da entidade sujeita responsável pela prática de actos materiais e jurídicos 
necessários à execução da vontade daquela .
28.«Perda», perda definitiva , a favor do Estado, de bens, produtos ou vantagens de proveniência ilícita , determinada por decisão 
judicial.
29.«Pessoas Colectivas», pessoas jurídicas estabelecidas em Angola.
30. «Pessoas sem Personalidade Jurídica», fundos fiduciários explícitos ou a outras entidades semelhantes, constituídas em 
Angola , ou em qualquer outra parte e que estejam sob jurisdição da legislação angolana ou outra.
31. «Pessoas Politicamente Expostas (PPE‘s)», indivíduos nacionais ou estrangeiros que desempenham ou desempenharam 
funções públicas proeminentes em Angola, ou em qualquer outro País ou jurisdição ou em qualquer organização Internacional.
a) Para efeitos da presente Lei, consideram-se altos cargos de natureza política ou pública, de entre outros, os seguintes:
i) Presidente da República ou Chefe de Estado;
ii) Vice-Presidente da República;
iii) Primeiro Ministro ou Chefe de Governo;
iv) Órgãos Auxiliares do Presidente da República, ou membros do Governo, designadamente Ministros de Esta do, Ministros, 
Secretários de Esta do e Vice-Ministros e outros cargos ou funções equiparadas;
v) Deputados, Membros de Câmaras Parlamentares e equiparados;
vi) Magistrados Judiciais dos Tribunais Superiores e da Relação, cujas decisões não possam
ser objecto de recurso, salvo em circunstâncias excepcionais
vii) Magistrados do Ministério Público de escalão equiparado a os Magistrados Judiciais referidos no número anterior;
viii) Provedor de Justiça e Provedor de Justiça-Adjunto;
ix) Membros do Conselho da República, do Conselho de Segurança Nacional e demais Conselheiros de Estado;
x) Membros da Comissão Nacional Eleitoral;
xi) Membros dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público;
xii) Membros de órgãos de Administração e Fiscalização dos Bancos Centrais e outras autoridades de regulação e supervisão do 
Sector Financeiro;
xiii) Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares;
xiv) Oficiais Generais das Forças Armadas e Oficiais Comissários das Forças de Segurança e Ordem Interna;
xv) Membros de órgãos de administração e de fiscalização de empresas públicas e de sociedades de capitais exclusiva ou maio-
ritariamente públicos, institutos públicos, associações e fundações públicas , estabeleci¬ mentos públicos , qualquer que seja o 
modo da sua designação , incluindo os órgãos de gestão das empresas integrantes dos sectores empresariais locais;
xvi) Membros do Conselho de Administração, Directores, Directores-Adjuntos e ou pessoas que exercem funções equivalentes 
numa organização internacional;
xvii) Membros dos órgãos executivos de direcção de Partidos Políticos;
xviii) Membros das administrações locais e do poder autárquico;
xix) Líderes de confissões religiosas.
b) No âmbito da presente Lei, são também tratadas como pessoas politicamente expostas os membros da família e as pessoas 
muito próximas dos indivíduos a cima mencionados, nomeadamente:
i) O cônjuge ou companheiro de união de facto;
ii) Os parentes, até ao 3.º grau da linha colateral, os afins até ao mesmo grau, os respectivos cônjuges ou companheiros de união 
de facto;
iii) Pessoas com reconhecidas e estreitas relações de natureza pessoal;
iv) Pessoas com reconhecidas e estreitas relações de natureza societária ou comercial nomeadamente:
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1) Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida como proprietária conjunta de uma pessoa colectiva com o titular 
do alto cargo de natureza política ou pública ou que com ele tenha relações comerciais próximas;
2) Qualquer pessoa singular que seja proprietária do capital social ou dos direitos de voto de uma pessoa colectiva ou do pa-
trimónio de um centro de interesses colectivos sem per¬sonalidade jurídica, que seja notoriamente conhecido, tendo como único 
beneficiário efectivo o titular do alto cargo de natureza política ou pública .
32. «Prestadores de Serviços à Sociedades e Entidades sem Personalidade Jurídica», qualquer pessoa ou empresa, incluindo 
centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica (trusts) que não se encontrem já abrangidas noutras categorias de-
finidas na presente Lei e que prestem a terceiros, a título profissional, na totalidade ou em parte, os seguintes serviços:
a) Constituição de pessoas colectivas;
b) Actuação como administradores, gerentes ou secretários de sociedade, sócios, accionistas ou titulares de posição idêntica 
para outra pessoa colectiva ou fazem diligências necessárias para que um terceiro actue dessa forma;
c) Fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrativo ou postal de sociedade, ou de qual-
quer outra pessoa colectiva ou centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica;
d) Administração de um express trust ou a realização das diligências necessárias para que outrem actue dessa forma.
33. «Proliferação de Armas de Destruição em Massa”, transferência e exportação de armas nucleares, químicas ou biológicas , 
materiais relacionados e os seus meios de entrega.
34.«Prestador de Activo Virtual», qualquer pessoa singular ou colectiva que realiza uma ou mais das seguintes actividades ou 
operações comerciais em nome ou por conta de outra pessoa singular ou colectiva :
a) A troca de activos virtuais por moedas fiduciárias;
b) A troca de uma ou mais formas de activos virtuais por outras;
c) A transferência de activos virtuais;
d) A guarda ou administração de activos virtuais ou instrumentos que conferem o controlo sobre activos virtuais;
e) A participação em operações e a provisão de serviços financeiros relacionados à oferta e/ou venda de um activo virtual por 
um emissor.
35. «Prestadores de Serviços de Pagamentos», instituição financeira ou entidade não financeira autorizada a prestar serviços de 
pagamento, nos termos da Lei do Sistema de Pagamentos.
36. «Serviços de Pagamentos», actividades económicas enumeradas na Lei do Sistema de Pagamentos.
37. «Relação de Negócio», relação de natureza comercial ou profissional entre as entidades sujeitas e os seus clientes que, no 
momento em que esta, efectivamente, se estabelece, se prevê que venha a ser ou seja duradoura.
38. «Relação de Correspondência», prestação de serviços por um banco, uma entidade financeira ou outra entidade prestadora 
de serviços similares (o correspondente) , a um banco, uma entidade financeira ou outra entidade de natureza equivalente que 
seja sua cliente (o respondente) , a qual inclua a disponibilização de uma conta corrente ou outra conta que gere uma obrigação e 
serviços conexos, tais como gestão de numerário, processamento de transferências e fundos e de outros serviços de pagamento 
por conta do respondente , compensação de cheques, contas correspondentes de transferência , serviço de câmbios e operações 
com valores mobiliários .
39. «Transacção Ocasional», qualquer transacção efectuada pelas entidades sujeitas fora do âmbito de uma relação de negócio 
já estabelecida.
40. «Transferência de Activos Virtuais», realização de uma transacção em nome de outra pessoa singular ou colectiva que movi-
menta um activo virtual de um endereço ou conta virtual para outro.
41. Transferência Electrónica», qualquer operação efectuada em nome de uma pessoa ordenante, quer singular, quer colectiva, 
através de uma instituição financeira, por via electrónica , com o fim de disponibilizar um montante de dinheiro a uma pessoa 
beneficiária noutra instituição financeira . O ordenante e o beneficiário podem ser a mesma pessoa.
42. «Unidade de Informação Financeira (UIF) », unidade centra l nacional de natureza pública , autónoma e independente com 
competência para receber, analisar e difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais, do financiamento do Terro-
rismo e da proliferação de armas de destruição em massa , bem como cooperar com as congéneres internacionais e as demais 
entidades competentes para a prevenção e combate a o branqueamento de capitais, do financiamento do Terrorismo e da proli-
feração de armas de destruição em massa , cuja organização e funcionamento é definida em diploma próprio.

ARTIGO 4.º (Avaliação nacional do risco)

1. As autoridades competentes devem realizar uma avaliação do risco, a nível nacional, para identificar, avaliar e compreender 
os riscos associados ao branqueamento de capitais, ao financiamento do Terrorismo e ao financiamento das actividades de pro-
liferação de armas de destruição em massa em Angola, bem como coordenar a resposta nacional necessária à mitigação dos 
riscos detectados.
2. Compete a o Comité de Supervisão a condução da Avaliação Nacional de Risco.
3. No exercício da Avaliação Nacional de Risco, devem participar todas as instituições a nível nacional relevantes para a iden-
tificação e compreensão do risco de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa.
4. A Avaliação Nacional do Risco deve ser actualizada periodicamente numa base trienal.
5. As constatações relevantes da Avaliação Nacional do Risco devem ser disponibilizadas a todas as autoridades competentes, 
entidades sujeitas e demais entidades para as quais se mostre pertinente a tomada de conhecimento do resultado da Avaliação.
6. Concluída a Avaliação Nacional de Risco e quaisquer das suas actualizações, o Comité de Supervisão deve elaborar e subme-
ter à aprovação do Titular do Poder Executivo um Plano de Acção para a mitigação do risco identifica do.
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ARTIGO 5.º (Avaliações sectoriais)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, as autoridades de supervisão e demais entidades com responsabilidades no do-
mínio da Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa devem realizar avaliações de risco sectoriais ou de outra natureza.
2. As avaliações sectoriais são actualizadas anualmente.

ARTIGO 6.º (Bancos de fachada)

1. É proibida a constituição de bancos de fachada em território angolano.
2. É vedado às instituições correspondentes estabelecerem relações de correspondência com bancos de fachada.
3. As instituições correspondentes devem evitar estabelecer relações de correspondência com outras instituições respondente 
que, reconhecidamente permitam que, as suas contas sejam utilizadas por bancos de fachada.

ARTIGO 7.º (Contas anónimas)

É expressamente proibida a abertura ou manutenção de contas bancárias anónimas ou com nomes manifestamente fictícios.

CAPÍTULO II Obrigações, Supervisão e Fiscalização
SECÇÃO I Obrigações em Geral

SUBSECÇÃO I Obrigações das Entidades Sujeitas

ARTIGO 8.º (Obrigações gerais)

As entidades sujeitas estão vinculadas, no desempenho da respectiva actividade, ao cumprimento das seguintes obrigações 
gerais :
a) Obrigação de Avaliação de Risco;
b) Obrigação de Identificação e Diligência;
c) Obrigação de Recusa;
d) Obrigação de Conservação;
e) Obrigação de Comunicação;
f) Obrigação de Abstenção;
g) Obrigação de Cooperação e prestação de informação;
h) Obrigação de Sigilo;
i) Obrigação de Controlo;
j) Obrigação de Formação.

ARTIGO 9.º (Obrigação de Avaliação de Risco)

1. As entidades sujeitas devem adoptar medidas apropriadas para identificar, avaliar, compreender e mitigar os Riscos de Bran-
queamento de Capitais do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa a que estão expos-
tas ao nível do cliente individual, da transacção e da instituição, tendo em conta os seguintes factores:
a) Natureza, dimensão e complexidade da actividade desenvolvida pela entidade sujeita;
b) Países ou áreas geográficas em que a entidade sujeita exerça actividade, directamente ou através de terceiros, pertencentes 
ou não a o mesmo grupo;
c) Áreas de negócio desenvolvidas pela entidade sujeita, bem como produtos, serviços e operações disponibilizadas;
d) Natureza do cliente;
e) Histórico do cliente;
f) Natureza, dimensão e complexidade da actividade desenvolvida pelo cliente;
g) Países ou áreas geográficas em que o cliente exerça actividade directamente ou através de terceiros, pertencentes ou não ao 
mesmo grupo;
h) Forma de estabelecimento da relação de negócio;
i) Localização geográfica do cliente da entidade obrigada ou que se tenha domiciliado ou de algum modo desenvolva a sua acti-
vidade;
j) Transacções efectuadas pelo cliente;
k) Canais de distribuição dos produtos e serviços disponibilizados, bem como dos meios de comunicação utiliza dos no contacto 
com os clientes.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades sujeitas devem desenvolver e implementar ferramentas ou sistemas 
de informação para a gestão eficaz do risco de branqueamento de capitais, de financiamento do Terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa.
3. A natureza e dimensão das avaliações de risco devem estar adequa das as características, dimensão e complexidade da ins-
tituição em questão.
4. As medidas apropriadas referidas no n.º 1 do presente artigo, devem incluir:
a) Documentação sobre os riscos inerentes à realidade operativa específica da entidade sujeita e a forma como esta os identificou 
e avaliou, bem como sobre a adequação dos meios e procedi¬ mentos de controlo destina dos à mitigação dos riscos identificados 
e avaliados sobre o modo como as entidades sujeitas monitorizam a adequação e eficácia destes meios;
b) Consideração de todos os factores de risco relevantes antes de determinar o nível de risco global e o tipo e dimensão adequa 
das às medidas de mitigação a serem aplicadas;
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c) Actualização contínua das avaliações dos riscos da instituição sobre a análise;
d) Utilização de mecanismos técnicos e tecnológicos apropriados para fornecer informações sobre as avaliações de risco às 
autoridades competentes;
e) Demonstração da adequação dos procedimentos adaptados, sempre que tal lhes seja solicitado pela competente autoridade 
de supervisão ou de fiscalização.
5. As entidades sujeitas devem ainda:
a) Desenvolver e implementar as políticas internas, procedimentos e controlos aprovados pelo respectivo órgão de gestão, de 
modo a permitir gerir e mitigar os riscos por elas identificados ou que lhes tenham sido comunicados pelas autoridades com-
petentes;
b) Monitorar a implementação dos referidos procedi¬mentos, controlos e políticas, e aperfeiçoá-los, quando necessário;
c) Executar medidas reforçadas de gestão e mitigação eficaz de riscos altos, quando sejam identificados e medidas simplifica 
das nos casos de risco diminuto;
d) Garantir que a realização das medidas simplifica¬ das ou reforçadas referidas na alínea anterior aborde a avaliação de riscos 
e as orientações das autoridades de supervisão e fiscalização.

ARTIGO 10.º (Gestão de Risco na Utilização de Novas Tecnologias)

1. As entidades sujeitas devem identificar e avaliar os Riscos de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e 
da Proliferação de Armas de Destruição em Massa que possam surgir em função, designadamente:
a) Da oferta de produtos ou operações susceptíveis de favorecer o anonimato;
b) Do desenvolvimento de novos produtos, serviços, mecanismos de distribuição, métodos de paga¬ mento e novas práticas 
comerciais;
c) Da utilização de novas tecnologias ou em fase de desenvolvimento, tanto para novos produtos como para produtos já existentes.
2. As entidades sujeitas devem:
a) Levar a cabo as suas avaliações de risco antes do lançamento ou uso de tais produtos, práticas e tecnologias;
b) Tomar as medidas convenientes para gerir e mitigar os riscos de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terroris-
mo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
3. Para efeitos de gestão e mitigação dos riscos decorrentes de activos virtuais, as autoridades competentes devem garantir que 
a regulamentação referente ao Combate a o Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa se aplica aos presta dores de activos virtuais e que estes são objecto de autorização prévia ou 
registo e estão sujeitos a sistemas eficazes de fiscalização do cumprimento das medidas pe1tinentes definidas na presente Lei.
4. As entidades sujeitas devem adoptar políticas ou medidas que se revelem necessárias para evitar a utilização abusiva das 
novas tecnologias em esquemas de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa.

ARTIGO 11.º (Obrigação de Identificação o e Diligência)

1. As entidades sujeitas devem efectuar a devida Identificação e Diligência do cliente e se aplicável, dos seus representantes 
legais e do beneficiário efectivo, sempre que:
a) Estabeleçam relações de negócio;
b) Efectuem transacções ocasionais:
i) Com um valor igual ou superior ao equivalente, em moeda nacional ou noutra moeda, ao indicado no ponto 1.1 da Tabela Ane-
xa à presente Lei, independentemente de se tratar ou não de uma única operação ou de parte integrante de várias operações 
aparentemente vinculadas;
ii) De qualquer transferência electrónica de valor igual ou superior ao equivalente, em moeda nacional ou noutra moeda estran-
geira, ao indicado no ponto 1.2 da Tabela Anexa à presente Lei.
c) Existam suspeitas de crime de Branqueamento de Capitais ou de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa; e,
d) Existam dúvidas quanto à autenticidade ou à conformidade dos dados de identificação dos clientes previamente adquiridos.
2. As medidas de diligência relativa à cliente a serem toma das são as seguintes:
a) Identificar e verificar a identidade dos clientes e das pessoas que os representam:
i) No caso de pessoas singulares, a verificação da identidade deve ser efectuada mediante a apresentação de documento com-
provativo válido em que exiba uma fotografia do qual conste o nome completo, assinatura , morada , a data de nascimento e a 
nacionalidade;
ii) No caso de clientes que sejam pessoas colectivas a identificação faz-se mediante a apresentação de documento original ou 
fotocópia da certidão de escritura pública de constituição ou documento equivalente, certidão do registo comercial, publicação 
em Diário da República, alvarás, licença válida emitida pela entidade competente e o número de identificação fiscal;
iii) No caso da pessoa colectiva ser não residente em território nacional, a identificação é feita mediante documento equivalente;
iv) A identificação de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica constituídos de acordo com o direito estrangeiro 
ou instrumentos legais semelhantes deve incluir a obtenção e verificação do nome dos administradores (trustees), instituidores 
(settlor) e beneficiários.
b) Identificar e verificar os beneficiários efectivos , utilizando informações de fontes credíveis , devendo exigir no mínimo, a se-
guinte informação:
i) Documento autenticado que confirme a identidade do beneficiário efectivo;
ii) Cópia do acordo fiduciário, dos estatutos da sociedade ou outro documento equivalente;
iii) Acta da Assembleia Geral constituinte, assim como a acta de alteração da estrutura accionista ou de sócios;
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iv) Outra informação fidedigna, que esteja publicamente disponível e a instituição financeira bancária considere relevante.
e) Obter informação sobre a finalidade e a natureza pretendida da relação de negócio;
d) Obter informação relativa a clientes que sejam pessoas colectiva ou entidade sem personalidade jurídica, que permita com-
preender a natureza dos negócios do cliente, a participação de controlo no capital social, os nomes dos membros dos órgãos de 
gestão;
e) Obter informação, quando o perfil de risco do cliente ou as características da operação o justifiquem, sobre a origem e o des-
tino dos fundos movimentados no âmbito de uma relação de negócio ou na realização de uma transacção ocasional e solicitar 
documentação de suporte;
f) Manter um acompanhamento contínuo da relação de negócio, a fim de assegurar que tais operações são consistentes com o 
conhecimento que a entidade sujeita possui do cliente, dos seus negócios e do seu perfil de risco;
g) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio.
3. Sempre que a entidade sujeita tenha conhecimento ou funda da suspeita de que o cliente não actua por conta própria, deve 
tomar medidas adequadas que lhe permitam conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de quem o cliente está a 
actuar, nomeadamente dos beneficiários efectivos.
4. As entidades sujeitas devem também verificar se os representantes dos clientes se encontram legalmente habilitados a actuar 
em seu nome ou representação.
5. A obrigação de identificação prevista no n.º 2 do presente artigo, deve aplicar-se aos clientes já existentes e a verificação da 
identidade desses clientes será objecto de regulamentação emitida pelas autoridades de supervisão e fiscalização.

ARTIGO 12.º (Momento da verificação da identidade)

1. A verificação da identidade do cliente e, se aplicável, a os seus representantes e do beneficiário efectivo, deve ter lugar antes 
do estabelecimento da relação de negócio ou antes da realização de qualquer transacção ocasional.
2. Sem prejuízo do disposto do número anterior, a verificação da identidade pode ser completada após o início da relação de 
negócio se:
a) Tal for necessário para não interromper o curso normal do negócio;
b) O contrário não resulte de norma legal ou regulamentar aplicável à actividade da entidade sujeita;
c) A situação em causa apresente diminuto Risco de Branqueamento de Capitais, de Financiamento ao Terrorismo e da Prolife-
ração de Armas de Destruição em Massa, havendo identificação expressa desta situação por parte das entidades sujeitas;
d) A entidade sujeita tiver executado medidas adequadas a gerir o risco associado à situação, designadamente através da limita-
ção do número, tipo ou montante das operações que podem ser efectuadas.
3. Sempre que seja feito o uso da faculdade estabelecida no número anterior, as entidades sujeitas concluem os procedimentos 
de verificação da identidade dentro do prazo razoável determinado pelo sector em questão.
4. No caso de abertura de contas de depósito bancário , as instituições financeiras bancárias não podem, depois do depósito ini-
cial , permitir a realização de quaisquer movimentos a débito ou a crédito na conta, nem disponibilizar quaisquer instrumentos 
de pagamento sobre a conta ou efectuar quaisquer alterações na sua titularidade, enquanto não se mostrar verificada a identi-
dade do cliente e do beneficiário efectivo de acordo com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis.
5. O disposto no n.º 2 não é aplicável, ainda que o risco seja diminuto, sempre que surgir uma suspeita de que a operação esteja 
relacionada com o crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo ou proliferação de armas de destrui-
ção em massa , caso em que se deve aplicar o disposto no n.º 1 do presente artigo.

ARTIGO 13.º (Medidas de diligência simplificada)

1. As entidades sujeitas podem simplificar as medidas adaptadas ao abrigo do dever de identificação e diligência quando identi-
fiquem um risco comprovadamente reduzido de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação 
de Armas de Destruição em massa nas relações de negócio, nas transacções ocasionais ou nas operações que efectuem, to-
mando em consideração , designadamente , a origem ou destino dos fundos, bem como os factores referidos no n.º 2 do artigo 
12.º da presente Lei.
2. Para efeitos do número anterior, as entidades sujeitas devem considerar entre outros, os seguintes factores :
a) A finalidade da relação de negócio;
b) O nível de bens por cliente ou o volume de operações efectuadas;
c) A regularidade ou duração da relação de negócio.
3. A adopção de medidas simplifica das apenas são aplicáveis na sequência de uma avaliação adequada dos riscos pelas pró-
prias entidades sujeitas ou pelas respectivas autoridades de supervisão e fiscalização e nunca pode ter lugar em qualquer das 
seguintes situações:
a) Quando existam suspeitas de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa;
b) Quando devam ser adaptadas medidas reforçadas de identificação ou diligência; e
c) Sempre que ta l seja determinado pelas Autoridades de Supervisão e Fiscalização.
4. Na análise dos Riscos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrui-
ção em Massa, que podem motivar a adopção de medidas simplifica das, as entidades sujeitas e as autoridades de supervisão 
e fiscalização têm em conta outras situações indicativas de risco potencialmente mais reduzido que venham a ser identificadas 
pelas respectivas autoridades de supervisão e fiscalização.
5. Sem prejuízo de outras medidas simplificadas que se mostrem mais adequadas a os riscos concretos identificados, as entida-
des sujeitas devem considerar as seguintes:
a) A verificação da identificação do cliente e do beneficiário efectivo após o estabelecimento da relação de negócio;
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b) A redução da frequência das actualizações dos elementos recolhidos no cumprimento do dever de identificação e diligência;
c) A redução da intensidade do acompanhamento contínuo e da profundidade da análise das ope¬ rações, quando os montantes 
envolvidos nas mesmas são de valor baixo;
d) A ausência de recolha de informações específicas e a não execução de medidas específicas que permitam compreender o 
objecto e a natureza da relação de negócio, quando seja razoável inferir o objecto e a natureza do tipo de transacção efectuada 
ou relação de negócio estabelecida.
6. As medidas simplificadas a aplicar pela entidade sujeita devem ser proporcionais aos factores de risco reduzido identificados.
7. As autoridades de supervisão e fiscalização podem igualmente definir o conteúdo concreto das medidas simplificadas que se 
mostrem adequadas a fazer face a deter¬ minados riscos reduzidos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terro-
rismo e de Proliferação de Armas de Destruição em Massa identificados.
8. A aplicação de medidas simplificadas, não dispensa as entidades sujeitas de acompanhar as operações e relações de negócio 
de modo a permitir a detecção de operações não habituais ou suspeitas.

ARTIGO 14.º (Medidas de diligência reforçada)

1. Sem prejuízo do cumprimento do disposto nos artigos 11.º e 13.º da presente Lei, as entidades sujeitas devem aplicar medidas 
acrescidas de diligência em relação a os clientes e às operações, atendendo à natureza, complexidade, volume, carácter não 
habitual, ausência de justificação económica ou susceptibilidade de enquadrar num tipo legal de crime ou por outro factor de 
alto risco.
2. Verificadas as circunstâncias descritas no número anterior, as entidades sujeitas devem procurar informação do cliente sobre 
a origem e destino dos fundos e reduzir a escrito o resulta do destas medidas, que deve estar disponível para as autoridades 
competentes.
3. São sempre aplicáveis medidas a crescidas de diligência às operações realizadas à distância e especialmente às que possam 
favorecer o anonimato, às operações efectuadas com pessoas politicamente expostas, às operações de correspondência bancá-
ria com instituições financeiras bancárias estabelecidas em países terceiros e a quaisquer outras designadas pelas autoridades 
de supervisão ou de fiscalização do respectivo sector, desde que legalmente habilitadas para o efeito.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são também aplicáveis medidas complementares de diligência às operações 
realizadas sem a presença física do cliente, do seu representante ou do beneficiário efectivo, podendo a confirmação da identi-
dade ser completada com documentos adicionais ou com informações presta das pelo cliente e consideradas como suficientes 
para fins de confirmação ou verificação.
5. Quanto às relações de negócio ou transacções ocasionais com pessoas politicamente expostas, as entidades sujeitas devem:
a) Dispor de procedimentos adequados baseados no risco, para determinar se o cliente ou, caso aplicável, representante ou 
beneficiário efectivo pode ser considerada uma pessoa politicamente exposta;
b) Obter autorização do ó1gão de gestão competente da entidade sujeita antes do estabelecimento de relações de negócio com 
tais clientes e bem como para dinamizar e dar continuidade às relações, na hipótese da aquisição da condição de “Pessoa Poli-
ticamente Exposta” ser posterior ao estabelecimento da relação de negócio;
c) Tomar as medidas necessárias para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos nas relações de negócio ou 
nas transacções ocasionais;
d) Efectuar um acompanhamento contínuo acrescido da relação de negócio.
6. O regime previsto no número anterior deve continuar a aplicar-se a quem, tendo deixado de ter a condição de pessoa politica-
mente exposta , continue a representar um risco acrescido de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa devido a o seu perfil ou à natureza das operações desenvolvidas.

ARTIGO 15 .º (Obrigação de recusa)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, caso os requisitos previstos nos artigos 11.º a 14.º da presente Lei não possam ser 
cumpridos, as entidades sujeitas devem:
a) Recusar a abertura de conta;
b) Recusar o início da relação de negócio;
c) Recusar a realização da transacção;
d) Extinguir a relação de negócio.
2. Sempre que ocorra qualquer das situações previstas no número anterior, as entidades sujeitas devem analisar as circunstân-
cias que a determinaram e, se suspeitarem que a situação pode estar relacionada com a prática de um Crime de Branqueamento 
de Capitais , de Financiamento do Terrorismo ou de Proliferação de Armas de Destruição em Massa , devem efectuar as comu-
nicações previstas na Lei e quando aplicável, ponderar pôr termo à relação de negócio.

ARTIGO 16.º (Obrigação de conservação)

1. As entidades sujeitas devem conservar por um período de 10 (dez) anos, conta dos a partir do momento em que for efectuada 
a transacção ou após o fim da relação de negócio, no mínimo, os seguintes documentos:
a) Cópias dos documentos ou outros suportes tecnológicos comprovativos do cumprimento da obrigação de identificação e de 
diligência, incluindo a conservação de registos sobre a classificação dos clientes;
a) Registo de transacções, incluindo toda informação original e do beneficiário da transacção, para permitir a reconstituição de 
cada operação, de modo a fornecer se necessário, prova no âmbito de um processo criminal;
c) Cópia de toda a correspondência comercial trocada com o cliente;
d) Cópia das comunicações efectuadas pelas entidades sujeitas à Unidade de Informação Financeira e outras autoridades com-
petentes;
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e) Registos dos resultados das análises internas, assim como o registo da fundamentação da decisão das entidades sujeitas no 
sentido de não comunicarem estes resulta dos à Unidade de Informação Financeira ou a outras autoridades competentes.
2. A informação referida no número anterior, deve ser coloca da à disposição da Unidade de Informação Financeira e das demais 
autoridades competentes.
3. Para o cumprimento do disposto no n.º 1 do presente artigo, os elementos aí referidos devem ser adequadamente conservados 
em suporte electrónico ou noutros meios que permitam a sua fácil localização e o acesso imediato a os mesmos pela Unidade 
de Informação Financeira ou outras autoridades competentes.

ARTIGO 17.º (Obrigação de comunicação)

1. As entidades sujeitas devem, por sua própria iniciativa, informar de imediato, à Unidade de Informação Financeira, sempre 
que saibam ou tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tenta da uma operação susceptível 
de estar associa da à prática do Crime de Branqueamento de Capitais ou de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa ou de qualquer outro crime.
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, a operação pode envolver uma única transacção ou ser parte integrante de várias transac-
ções aparentemente vinculadas.
3. As entidades sujeitas devem ainda comunicar à Unidade de Informação Financeira, todas as transacções em numerário igual 
ou superior em moeda nacional ou outra moeda, equivalente ao:
a) Valor indicado no ponto 2.1 da Tabela Anexa;
b) Valor indicado no ponto 2.2 da Tabela Anexa, quando se realiza troca entre notas de denominação baixa por notas de denomi-
nação alta;
c) Valor indica do no ponto 2.3 da Tabela Anexa, quando se realiza a troca em moedas diferentes;
d) Valor indicado no ponto 2.4 da Tabela Anexa, quando um cliente compra e/ou liquida cheques, cheques de viagem ou métodos 
de pagamento semelhantes;
e) Valor indica do no ponto 2.5 da Tabela Anexa, quando envolver valores mobiliários;
j) Valor indicado no ponto 2.6 da Tabela Anexa, quando satisfaçam dois ou mais dos seguintes indicadores:
i. Montantes não contados;
ii. Em moeda estrangeira;
iii. Não depositados em conta própria;
iv. Que sejam transferidos para uma conta no exterior.
4. As instituições financeiras devem, ainda, comunicar à Unidade de Informação Financeira, todas as transferências electrónicas 
efectuadas por não detentores de conta bancária, cujos montantes, em moeda nacional, excedam o indicado no ponto 2.7 da 
Tabela Anexa à presente Lei e se destinem a países estrangeiros.
5. As autoridades de supervisão e fiscalização podem, mediante regulamentação complementar, alterar os limites fixados no n.º 
3 do presente artigo, bem como definir outros requisitos de comunicação de operações.
6. A informação prevista nos números anteriores, referente a operações suspeitas, a pessoas designadas ou politicamente ex-
postas, apenas pode ser usada em sede de processo penal.
7. Para efeitos do disposto no número anterior, a identidade de quem presta a informação não pode ser revelada.

ARTIGO 18.º (Obrigação de abstenção)

1. Sempre que se constate que uma determinada operação evidencia funda da suspeita e seja susceptível de estar relacionada 
a prática de um crime, as entidades sujeitas, para além do cumprimento das obrigações decorrentes dos artigos 11.º a 14.º da 
presente Lei, devem abster-se de executar quaisquer operações relacionadas com o cliente.
2. Observa do o previsto no n.º 1, as entidades sujeitas devem imediatamente, comunicar por escrito, ou por qual¬ quer outro 
meio, a Unidade de Informação Financeira, o fundamento das suas suspeições e solicitar confirmação da suspensão da opera-
ção.
3. A Unidade de Informação Financeira deve pronunciar-se sobre a confirmação da suspensão da operação no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis, contados desde a data da recepção da comunicação, findo o qual, na falta de confirmação, a operação pode 
ser executa da.
4. Caso a entidade sujeita considere que a abstenção refe¬ rida no n.º 1 não é possível ou que, após consulta à Unidade de In-
formação Financeira , possa ser susceptível de prejudicar a prevenção ou a futura investigação do Branqueamento de Capitais, 
do Financiamento do Terrorismo ou da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, a referida operação pode ser realizada , 
devendo a entidade sujeita fornecer de imediato à Unidade de Informação Financeira , as informações respeitantes à operação.
5. Quando confirme a suspeita, a Unidade de Informação Financeira deve requerer à Procuradoria Geral da República a homo-
logação da decisão de suspensão da operação no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a contar da data da decisão estabelecida 
no n.º 3.
6. A Procuradoria Geral da República deve pronunciar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da solicitação da Uni-
dade de Informação Financeira.
7. Caso a Procuradoria Geral da República se pronuncie no sentido de não homologação da suspensão, a Unidade de Informação 
Financeira comunica imediatamente o facto à entidade sujeita para que esta prossiga com a operação.
8. Caso a Procuradoria Geral da República não se pronuncie no prazo previsto no n.º 6, a Unidade de Informação Financeira 
comunica imediatamente à entidade sujeita que pode executar as operações relativamente à quais tenha exercido o dever de 
abstenção.
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ARTIGO 19.º (Obrigação de cooperação o e prestação de informação)

1. As entidades sujeitas devem, prontamente cooperar e prestar informação à Unidade de Informação Financeira, às autoridades 
de supervisão e de fiscalização e quando por estas solicitadas, fornecer as informações sobre operações realizadas pelos clien-
tes, apresentando a inda os documentos relaciona dos com as referidas operações.
2. As entidades sujeitas devem possuir sistemas e instrumentos que lhes permitam responder pronta e integralmente a os 
pedidos de informação apresentados pela Unidade de Informação Financeira e pelas demais entidades com competência nesta 
matéria , destinados a determinar se mantêm ou mantiveram, nos últimos (10) dez anos relações de negócio com uma determi-
nada pessoa singular ou colectiva e qual a natureza dessas relações.
3. As entidades sujeitas devem ainda cooperar e fornecer todos os dados solicitados pelas autoridades judiciárias competentes.

ARTIGO 20.º (Dever de sigilo)

As entidades sujeitas e os membros dos respectivos órgãos sociais ou, que nelas exerçam funções de direcção, de gerência ou 
de chefia, os seus emprega dos, os mandatários e outras pessoas que lhes prestem serviço a titulo permanente , temporário ou 
ocasional, não podem revelar ao cliente ou a terceiros, que transmitiram as comunicações legalmente devidas ou que se encon-
tra em curso uma investigação.

ARTIGO 21 .º (Protecção na prestação de informações)

1. A informação prestadas no cumprimento das obrigações previstas na presente Lei, pelas entidades sujeitas, trabalhadores e 
colaboradores, às autoridades competentes, não constituem violação de qualquer obrigação de segredo imposta por via legisla-
tiva, regulamentar ou contratual, nem implicam, para quem as preste, responsabilidade disciplinar, civil ou criminal.
2. As entidades sujeitas devem abster-se de quaisquer ameaças ou actos hostis e em particular, de práticas laborais desfavo-
ráveis ou discriminatórias contra quem preste informações, documentos ou quaisquer outros elementos sobre os quais recaia 
uma obrigação de prestação de informações nos termos da presente Lei.
3. A disponibilização das informações, dos documentos e dos demais elementos referidos na presente Lei, não pode, por si só, 
servir de fundamento à promoção pela entidade sujeita de procedimento disciplinar, civil ou criminal contra quem os faculte.

ARTIGO 22.º (Obrigação de controlo)

1. As entidades sujeitas devem implementar programas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Finan-
ciamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, adequados a o sector de actividade, aos riscos 
respectivos e à dimensão da actividade comercial em questão e que incluam as seguintes políticas, procedimentos e controlos 
internos:
a) Sistemas de controlo de conformidade, incluindo a nomeação de um responsável ao nível da direcção;
b) Procedimentos de averiguação que garantam critérios exigentes na contratação dos empregados;
c) Uma estrutura de controlo interno independente para testar o sistema de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capi-
tais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
d) A definição de um modelo eficaz de gestão de risco com práticas adequadas à identificação, avaliação e mitigação dos riscos 
de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas de Destruição em Massa a que 
entidade sujeita esteja ou venha a estar exposta.
2. Os grupos financeiros e grupos afins de instituições não financeiras devem ser obrigados a desenvolver programas de comba-
te a o Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa a nível 
do grupo, os quais devem ser aplicados e adapta dos a todas as sucursais e filiais maioritárias.
3. Os programas referidos no número anterior devem incluir as medidas definidas no n.º 1, bem como:
a) Políticas e procedimentos de partilha de informação exigidos para o cumprimento do dever de identificação e diligência re-
lativo aos clientes e para a gestão do risco de branqueamento de capitais, de financiamento do Terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa;
b) Prestação de informação a nível do grupo, relativas às funções de controlo de conformidade, auditoria e/ou de Combate ao 
Branqueamento de Capitais e de luta contra o Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
c) Prestação quando necessário, de informação sobre clientes, contas e operações das sucursais e filiais, para efeitos de Com-
bate ao Branqueamento de Capitais e de Luta Contra o Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição 
em Massa;
d) garantia da confidencialidade e da boa utilização da informação partilhada.
4. As entidades sujeitas devem assegurar a aplicação das medidas de Prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, do 
Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de destruição em massa , em conformidade com as obrigações da 
presente Lei, pelas suas sucursais, filiais e participadas em que detêm maioria ou controle, situa¬ das no estrangeiro, onde as 
exigências mínimas do país de a colhimento são fracas e na medida em que a suas Leis e regulamentos o permitam.
5. No caso de o país de a colhimento não permitir a aplicação do disposto no n.º 4, as entidades sujeitas são obrigadas a aplicar 
medidas adicionais adequadas, para gerir os riscos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proli-
feração de Armas de Destruição em Massa e informar as autoridades de supervisão e fiscalização.



27

ARTIGO 23.º (Obrigação de formação)

1. Todas as entidades sujeitas devem garantir a formação periódica e adequada a os seus colaboradores e membros dos órgãos 
de gestão, visando o cumprimento das obrigações impostas pela presente Lei e respectiva regulamentação em matéria de pre-
venção e repressão do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição 
em Massa.
2. As entidades sujeitas devem conservar, durante um período de 5 (cinco) anos, cópia dos documentos ou registos relativos à 
formação presta da aos seus emprega dos e dirigentes.

ARTIGO 24.º (Implementação de Medidas Restritivas)

1. As entidades sujeitas devem adoptar meios e mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas 
adaptadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outras entidades, sobre congelamento de bens e recursos eco-
nómicos e as proibições de realização de transacções relacionadas com o Terrorismo, proliferação de armas de destruição em 
massa, e o respectivo financiamento, contra pessoa ou entidade designada.
2. Para cumprimento do disposto no número anterior, as entidades sujeitas devem adoptar em especial:
a) Os meios adequados a assegurar a imediata e plena compreensão do teor das medidas restritivas referidas no número ante-
rior, em particular e quando aplicável, das listas de pessoas e entidades emitidas ou actualizadas ao abrigo daquelas medidas 
mesmo que não disponíveis em língua portuguesa; e
b) Os mecanismos de consulta necessários à imediata aplicação daquelas medidas, incluindo a subscrição electrónica de quais-
quer conteúdos que, neste âmbito, estejam disponíveis.

SUBSECÇÃO II Obrigações Especificas da s Instituições Financeiras
DIVISÃO I Obrigações em Especial

ARTIGO 25.º (Obrigações da s Instituições Financeiras)

As Instituições Financeiras estão sujeitas para além das obrigações da presente Lei, às previstas em normas regulamentares 
emitidas pelas autoridades de supervisão e fiscalização.

ARTIGO 26.º (Execução de obrigações por terceiros)

1. As instituições financeiras podem delegar a uma entidade terceira, nos termos a regulamentar pelas respectivas autoridades 
competentes a execução das obrigações de identificação e de diligência em relação aos clientes previstas nos artigos 11.º a 14.º, 
com excepção dos procedimentos referi¬ dos nas alíneas e) e f) do artigo 11.º, todos da presente Lei.
2. As Instituições Financeiras que recorrem a entidades terceiras devem:
a) Certificar que estes terceiros são regulados, supervisionados e/ou fiscalizados em matéria de cumprimento das medidas de 
diligência relativas aos clientes;
b) Certificar que mantêm os seus registos oficiais nos termos da Lei;
c) Assegurar que as entidades terceiras estão habilitadas para executar os procedimentos de identificação e diligência;
d) Avaliar, através de informação de domínio público, a reputação e idoneidade das entidades terceiras;
e) Completar a informação recolhida pelas entidades terceiras ou proceder a uma nova identificação no caso de insuficiência da 
informação ou quando o risco associado o justifique;
f) Certificar que as entidades terceiras cumprem o dever de conservação estabelecido no artigo 16.º da presente Lei.
3. Sem prejuízo do disposto em regulamentação sectorial, as entidades sujeitas asseguram que as entidades terceiras a que 
recorrem estão em condições de:
a) Reunir toda a informação e cumprir todos os procedimentos de identificação, diligência e de conservação de documentos que 
as próprias entidades sujeitas devem observar;
b) Quando solicitado, transmitir imediatamente cópia dos dados de identificação e de verificação da identidade e outra docu-
mentação relevante sobre o cliente, seus representantes ou beneficiários efectivos que foram sujeitos a os procedimentos de 
identificação e diligência.
4. As instituições financeiras previstas no n.º 1 do presente artigo, mantêm a responsabilidade pelo estrito cumprimento das 
obrigações de identificação e diligência.
5. Nos termos do disposto nos números anteriores, os a cordos realizados com uma entidade terceira devem ser reduzidos a 
escrito.
6. Na escolha de terceiros, as instituições financeiras devem tomar em conta a informação disponível sobre a classificação do 
risco do país.

ARTIGO 27.º (Agentes bancários)

1. O exercício da actividade do agente bancário deve estar em conformidade com a legislação em vigor, em matéria de prevenção 
e combate do branqueamento de capitais, do financiamento do Terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa 
adaptando medidas apropria das para identificar, avaliar e compreender os riscos a eles associados.
2. As instituições financeiras devem, ao celebrar contractos de agenciamento bancário, verificar o cumprimento do previsto no 
número anterior.
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ARTIGO 28.º (Obrigação especifica de exame e de comunicação)

1. As entidades sujeitas devem aplicar medidas reforça¬ das de monitorização aos clientes, na proporção dos riscos, relações de 
negócio e transacções com pessoas singulares e colectivas, oriundas de jurisdições que:
a) Não aplicam ou aplicam de forma insuficiente os requisitos internacionais em matéria de Prevenção de Branqueamento de 
Capitais, de Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, conforme determinação do 
Grupo de Acção Financeira
Internacional;
b) As medidas para Prevenção e o Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de 
Armas de destruição em massa, sejam fracas de acordo com a determinação de uma Autoridade Nacional competente.
2. Em caso de operações que revelem especial Risco de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do terrorismo ou da 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa , nomeadamente quando se relacionem com um determinado país ou juris-
dição sujeita a contramedidas adicionais decidi¬ das pelo Esta do Angolano , por organizações internacionais competentes ou 
autoridades de supervisão e fiscalização, as entidades sujeitas devem imediatamente comunicá-las à Unidade de Informação 
Financeira , quando o seu montante for superior, em moeda nacional ou noutra moeda , equivalente ao indicado no ponto 3 da 
Tabela Anexa à presente Lei.

ARTIGO 29.º (Sucursais e filiais em países terceiros)

1. As instituições financeiras, relativamente às suas sucursais ou filiais em que possuam uma relação de domínio estabelecida 
em países terceiros, devem:
a) Aplicar obrigações equivalentes às previstas na presente Lei;
b) Comunicar as políticas e procedimentos internos definidos em cumprimento do disposto no artigo 22.º da presente Lei, que se 
mostrem aplicáveis no âmbito da actividade das sucursais e das filiais.
2. Caso a legislação do país terceiro não permita a aplicação das medidas previstas na alínea a) do número anterior, as institui-
ções financeiras devem informar desse facto as respectivas autoridades de supervisão e fiscalização e tomar medidas suple-
mentares destinadas a prevenir o risco de Branqueamento de Capita is, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa.
3. Sempre que os requisitos em matéria de Prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa existentes num país terceiro, forem mais restritos que os previstos na presente 
Lei, esses requisitos podem ser aplicados às sucursais e filiais de instituições financeiras angolanas estabelecidas no país.

DIVISÃO II Operações Electrónicas

ARTIGO 30.º (Transferências electrónicas)

1. As Instituições Financeiras cuja actividade abranja transferências electrónicas devem incluir na mensagem ou no formulário de 
pagamento que acompanha a transferência informação devidamente verificada:
a) Relativamente aos ordenantes cuja identidade foi devidamente verificada:
i) Nome completo;
ii) Número de conta;
iii) Endereço;
iv) Quando aplicável, o nome da instituição financeira do ordenante.
b) Relativamente aos beneficiários:
i) Nome completo;
ii) Número de conta, onde essa conta é usa da para processar a operação ou na ausência de uma conta, o número único de refe-
rência da operação, o que permite rastreá-la.
2. A informação relativa ao endereço pode ser substituída pela data e local de nascimento do ordenante, pelo seu número de bi-
lhete de identidade ou pelo número de identificação de cliente.
3. Na ausência do número de conta, a transferência deve ser acompanhada por um número único de referência que permita o 
rastreio da operação até ao seu ordenante.
4. Quando as instituições financeiras do ordenante e do beneficiário estiverem ambas localizadas em Angola, as transferências 
electrónicas não necessitam de incluir a informação prevista no n.º 1 do presente artigo, podendo apenas ser acompanhadas pelo 
número de conta ou um número único de referência que permita rastrear a operação até ao seu ordenante.
5. O disposto no número anterior é aplicável, apenas, quando a entidade financeira do ordenante possa disponibilizar, num prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados a partir da recepção de um pedido da entidade financeira do beneficiário ou outras autoridades 
competentes, a informação relativa a o ordenante nos termos do disposto nos n.ºs 1 a 3 do presente artigo.
6. A Instituição Financeira ordenante deve recolher e manter toda informação obtida sobre o ordenante e o beneficiário de a cordo 
com o artigo 16.º da presente Lei e transmiti-la, quando actuam como intermediários na cadeia de pagamentos.
7. A Instituição financeira ordenante não deve executar a transferência electrónica quando não for possível observar os critérios 
definidos nos n.ºs 1 a 5 do presente artigo.
8. O disposto nos n.ºs 1a 4 do presente artigo, não é aplicável às transferências resultantes de uma operação efectuada através 
da utilização de um cartão de débito ou crédito, sempre que o número dos mesmos acompanhe a transferência , nem se aplicam 
às transferências de uma entidade financeira para outra , quando o ordenante e o beneficiário são instituições financeiras que 
actuam em nome próprio.
9. Sempre que limitações técnicas impeçam que as informações completas do ordenante ou do beneficiário sejam transmitidas, 
a entidade financeira intermediária deve conservar por um período de 10 (dez) anos toda a informação recebida pela instituição 
financeira.
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10. Após a recepção de transferências electrónicas, as instituições financeiras intermediárias devem tomar medidas adequadas 
consistentes com o processamento directo, para confirmar a integralidade e exactidão da informação respeitante ao ordenante ou 
beneficiário da transferência, conforme as disposições dos n.ºs 1 a 4 do presente artigo.
11. As Instituições Financeiras intermediárias devem ser obrigadas a dispor de políticas e de procedimentos baseados no risco 
para determinar:
a) Quando devem executar, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica à qual falte a informação necessária sobre o 
ordenante ou o beneficiário; e
b) Acções adequadas de acompanhamento.
12. Adicionalmente às medidas mencionadas no n.ºs 9 e 10 do presente artigo, caso a informação incompleta do ordenante seja 
considerada como um factor na avaliação de operações de transferência de natureza suspeita, as instituições financeiras devem 
informar a Unidade de Informação Financeira.

ARTIGO 31.º (Instituições Financeiras Beneficiarias)

1. As Instituições Financeiras Beneficiárias devem ser obrigadas a adoptar medidas adequadas para identificar as transferências 
electrónicas transfronteiriças às quais falte a informação necessária sobre o ordenante ou o beneficiário.
2. No caso das transferências electrónicas transfronteiriças no valor, igual ou superior ao equivalente, em moeda nacional ou 
outra moeda estrangeira, ao indicado no ponto 4 da Tabela Anexa à presente Lei, as instituições financeiras beneficiárias devem 
verificar a respectiva identidade dos beneficiários, caso a mesma não tenha sido verificada anteriormente, e conservar a informa-
ção de acordo com o disposto no artigo 13.º da presente Lei.
3. As Instituições Financeiras Beneficiárias devem ter políticas e procedimentos baseados no risco para determinar:
d) Quando devem executar, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica que não possua as informações requeridas sobre 
o ordenante ou o beneficiário; e
b) As acções adequa das de acompanhamento.
4. Caso a Entidade Financeira Beneficiária identifique a existência de informação incompleta do ordenante, conforme mencionado 
no n.º 1 do artigo anterior, esta deve rejeitar a transferência ou solicitar à entidade financeira do ordenante uma informação com-
pleta sobre este, sem prejuízo das suas obrigações de identificação, verificação e diligência consagradas na presente Lei.
5. Se a entidade financeira do ordenante não fornecer a informação prevista no n.º 1 do presente artigo, a instituição financeira do 
beneficiário deve tomar as medidas adequadas, que inicialmente podem incluir a emissão de avisos e a fixação de prazos, antes 
de rejeitar qualquer transferência futura, ou restringir, ou terminar a relação de negócio .

ARTIGO 32.º (Prestadores de serviço de pagamento)

1. Os prestadores de serviços de pagamento estão obriga¬ dos a cumprir todas as exigências da presente secção, mesmo quando 
exerçam a sua actividade por intermédio de agentes.
2. O prestador de serviços de pagamento que controle, quer a ordem, quer a recepção de uma transferência electrónica, está 
obrigado a:
a) Ter em conta toda a informação proveniente do ordenante e do beneficiário, a fim de determinar se deve ser feita uma comu-
nicação de operação suspeita, de acordo com o artigo 13.º da presente Lei;
b) Fazer uma comunicação de operação suspeita em qualquer país afectado pela transferência electrónica suspeita, disponibili-
zar a informação relevante sobre a mesma à Unidade de Informação Financeira.
3. Os prestadores de serviços de pagamento devem incluir os agentes nos seus programas de Prevenção e de Combate ao Bran-
queamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e acompanhar o 
cumprimento dos respectivos programas.

DIVISÃO III Relações de Correspondência

ARTIGO 33. º (Obrigação especifica de diligência reforçada pelo correspondente)

1. No caso das relações transfronteiriças, as instituições correspondentes devem aplicar medidas de diligências reforçadas rela-
tivas a os clientes, baseadas na banca correspondente e noutras relações semelhantes com organizações estabelecidas noutros 
países.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, as instituições correspondentes devem:
a) Recolher informações suficientes sobre as instituições respondentes, de modo a compreender totalmente a natureza do negó-
cio dessas instituições;
b) Avaliar os seus procedimentos de controlo interno, em termos de Prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento 
do Terrorismo e da Proliferação de Armas de destruição em Massa;
c) Garantir a idoneidade, adequação e eficácia das referidas instituições, tomando em consideração a informação disponível no 
domínio público, a sua reputação e a sua qualidade de supervisão, incluindo se elas já foram sujeitas a uma investigação ou a 
uma acção reguladora em matéria de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa.
3. A relação de correspondência ou equivalente deve ser aprova da pelo conselho de administração da instituição cor¬ respondente 
em causa, antes de se estabelecer uma nova relação.
4. No caso das relações de correspondência envolvendo contas correspondentes de transferência, as instituições correspondentes 
devem confirmar que as instituições respondentes, com acesso directo as contas correspondentes de transferência cumprem 
com a obrigação de diligência relativa a os clientes.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as instituições correspondentes devem ce1tificarse que a informação solicita da 
lhe seja facultada.
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6. As instituições correspondentes devem reduzir, a escrito, os acordos celebrados com as instituições, reflectindo no documento 
uma compreensão clara das responsabilidades de cada instituição.
7. Os elementos recolhidos ao abrigo do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 são objecto de actualização em função do grau de 
risco associado às relações de correspondência bancária estabelecidas.
8. Sem prejuízo das obrigações existentes no âmbito do cumprimento das sanções financeiras decorrentes de resolução do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas, bem como de outras contramedidas adicionais, as instituições financeiras que actuem como 
correspondentes, monitorizam em permanência e de forma reforçada as operações praticadas no âmbito da relação de correspon-
dência de modo apurar:
a) A consistência daquelas operações com os riscos identificados e com o propósito e a natureza dos serviços contractualizados no 
âmbito da relação de correspondência;
b) A existência de eventuais operações que devam ser objecto de comunicação nos termos previstos no artigo 17.º da presente Lei.
9. Quando, em cumprimento do disposto no número ante¬rior, detectem a existência de elementos caracteriza dores que devam 
motivar o exercício do dever de exame previsto no artigo 29.º, as instituições financeiras que actuem como correspondentes:
a) Solicitam ao correspondente toda a informação adicional relevante para o exercício daquele dever;
b) Aplicam, no caso de não disponibilização, total ou parcial, de informação pelo respondente, as medidas previstas no artigo 15.º, 
sem prejuízo de, quando não for exigível a cessação da relação de correspondência, adaptarem outras medidas adequadas a gerir 
o risco concreto identificado, incluindo, se necessário, a limitação das operações praticadas ou dos produtos oferecidos no âmbito 
da relação de correspondência.
10. O disposto no presente artigo é aplicável às demais relações transfronteiriças de correspondência, sempre que identifica do um 
risco a crescido de Branqueamento de Capitais , de Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa pelas instituições financeiras que actuem como correspondentes ou pelas respectivas autoridades sectoriais.

ARTIGO 34.º (Obrigação de diligência reforça da pelo respondente)

No âmbito dos serviços presta dos na relação de correspondências transfronteiriças, identificadas como sendo de risco elevado, as 
instituições financeiras que actuem como respondentes devem:
a) Conhecer todo o percurso dos fundos que confiem aos seus correspondentes , desde o momento em que os mesmos lhes são 
entregues pelos ordenantes das operações até a o momento em que são disponibiliza dos, no país ou jurisdição de destino, aos res-
pectivos beneficiários finais;
b) Conhecer todos os intervenientes naquele percurso, assegurando-se de que no mesmo apenas intervêm entidades ou pessoas 
devidamente autorizadas para o processamento de transferências de fundos pelas autoridades competentes dos países ou jurisdi-
ções envolvidas;
c) Verificar as políticas internas das instituições correspondentes relativamente às normas internacionais de Combate ao Branquea-
mento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como a implementa-
ção efectiva de processos e procedimentos de controlos internos nesta matéria;
d) Desenvolver mecanismos que lhe permita rever e actualizar periodicamente a informação relativa às instituições correspondentes;
e) Verificar a reputação das instituições correspondentes no mercado, através da análise de informação divulga da por meios de 
comunicação;
f) Obter e conservar a documentação que ateste o cumprimento do disposto nas alíneas anteriores, devendo a mesma ser colocada, 
sempre que necessária , a disposição das autoridades competentes.

DIVISÃO IV Operações de Seguros

ARTIGO 35.º (Beneficiários de apólices de seguro de vida)

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 11.º e 14.º da presente Lei, as instituições Financeiras, que exerçam actividade de segu-
ros de vida e de outras formas de seguro relacionadas com investimentos, devem levar a cabo as seguintes medidas de diligência 
relativa aos beneficiários de tais apólices:
a) Caso os beneficiários sejam pessoas singulares ou colectivas, ou ainda entidades sem personalidade jurídica, identificá-los 
pelo nome, denominação social e outros elementos identificativos;
b) Quando os beneficiários são indica dos por classe, características ou outros meios que não os nomes ou denominações, obter 
informações suficientes que permitam no momento da execução da apólice, conhecer e identificar os beneficiários finais.
2. As informações recolhidas no âmbito do número anterior devem ser registadas e conservadas de acordo com as disposições 
do artigo 16.º da presente Lei.
3. Sempre que não for possível cumprir o consagrado no n.º 1, a instituição financeira deve submeter à Unidade de Informação 
Financeira uma comunicação de operação suspeita.
4. A verificação da identidade do beneficiário é feita até ao momento da execução da apólice.
5. No caso de uma apólice de seguro de vida ter como beneficiário uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica, 
as instituições financeiras devem considerar este como um factor de risco a crescido e exigir medidas de diligência reforçada.

ARTIGO 36.º (Pessoa politicamente exposta como beneficiária da apólice de seguro de vida)

1. Em relação às apólices de seguros de vida, as Instituições Financeiras devem tomar medidas adequadas que permitam determinar 
se os beneficiários ou quando for o caso o beneficiário efectivo da apólice são pessoas politicamente expostas.
2. O disposto no n.º 1 deve ser verifica do até ao momento do pagamento da execução da apólice.
3. Sempre que o beneficiário de uma apólice de seguro de vida seja uma pessoa politicamente exposta , as instituições financeiras 
devem para além da obrigação de diligência aplicável:
a) Informar o órgão de gestão da instituição, antes do pagamento do valor devido pela apólice;
b) Executar medidas de diligência reforça da em relação à toda relação de negócios estabelecida com o segurado;
c) Submeter uma comunicação de operação suspeita à Unidade de informação Financeira, antes da execução da apólice de seguro.
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SUBSECÇÃO III Obrigações Especificas das Entidades não Financeiras

ARTIGO 37.º (Obrigações das entidades não financeiras)

As entidades não financeiras estão, para além das normas da presente Lei, sujeitas as normas regulamentares emitidas pelas 
autoridades de supervisão e fiscalização.

ARTIGO 38.º (Excepção á obrigação de comunicação dos advogados e outras profissões jurídicas independentes)

Sem prejuízo da obrigação de comunicação e outras previstas na presente Lei, os advogados e outras profissões jurídicas inde-
pendentes, não são abrangidos pela obrigação de comunicação, sempre que as informações sejam obtidas no decurso da apre-
ciação da situação jurídica do cliente ou no exercício da sua missão de defesa ou representação do cliente em processo judicial ou 
a respeito de um processo judicial , incluindo o aconselhamento relativo à maneira de propor ou evitar um processo, bem como 
as informações que sejam obtidas antes, durante ou depois do processo.

ARTIGO 39.º (Concessionários de exploração de jogo em casinos)

1. As entidades que exerçam actividades de jogos de fortuna ou azar, jogos sociais, jogos remotos em linha ou similares a qual-
quer um destes, devem obrigatoriamente cumprir os seguintes deveres:
a) Identificar os frequentadores e verificar a sua identidade à entrada da sala de jogo ou no momento em que adquirem ou tro-
quem fichas de jogo ou símbolos convencionais utilizáveis para jogar , num montante igual ou superior ao equivalente, em moeda 
nacional , ao indicado no Ponto 5 da Tabela Anexa à presente Lei;
b) Emitir nas salas de jogos, cheques seus em troca de fichas ou símbolos convencionais utilizáveis para jogar apenas à ordem 
dos frequentadores identifica dos que os tenham adquirido através de cartão bancário ou cheque não inutilizado e no montante 
máximo equivalente ao somatório daquelas aquisições;
c) Emitir nas salas de jogos e de máquinas automáticas, cheques seus para pagamentos de prémios apenas à ordem dos fre-
quentadores premiados previamente identificados e resultantes das combinações do plano de pagamentos das máquinas ou de 
sistemas de prémio acumulado.
2. A identidade dos frequentadores a que se referem o n.º 1, deve ser sempre objecto de registo.
3. Os cheques referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 são obrigatoriamente nominativos e cruzados, com indicação de cláusula 
proibitiva de endosso.
4. As comunicações a fazer, nos termos da presente Lei devem ser efectuadas pela administração da empresa.

ARTIGO 40.º (Obrigação especial de complicação)

Os operadores de casinos, empresas de apostas ou lota¬ rias ou entidades de jogos de fortuna ou azar autoriza dos, tais como 
definidos na Lei de Actividades de Jogos, estão sujeitos às exigências estipuladas no artigo 17.º da presente Lei no que respeita 
às operações com um valor total igual ou superior a o equivalente, em moeda nacional ou outra moeda , ao indica do no ponto 6 
da Tabela Anexa à presente Lei.

ARTIG0 41.º (Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias)

Quaisquer entidades que paguem prémios na sequência de apostas ocasionais, sorteios ou passatempos televisivos ou radio-
fónicos, no valor equivalente, em moeda nacional ou outra moeda, ao indicado no ponto 7 da Tabela Anexa à presente Lei, devem 
obrigatoriamente identificar os premiados e remeter os dados recolhidos ao Instituto de Supervisão de Jogos e à Unidade de 
Informação Financeira .

ARTIG0 42.º (Entidades com actividades imobiliárias)

1. As entidades legalmente envolvidas, individual ou colectivamente, em actividade do sector imobiliário , incluindo a compra , 
venda , compra para revenda , permuta ou numa actividade comercial que, directa ou indirectamente, decidir, promover, planear, 
gerir e financiar, com recursos próprios ou de terceiros , a realização de trabalhos de construção de edifícios, com vista a sua 
eventual transmissão ou cessão de direitos, seja a que título for, devem apresentar junto do Instituto Nacional de Habitação:
a) Informação, nos termos legalmente previstos da data de início da actividade, acompanhada de certidão do registo comercia l, 
no prazo máximo de noventa dias a contar da data de verificação de qualquer dessas situações;
b) Semestralmente, em modelo próprio, os seguintes elementos sobre cada transacção efectuada :
i) Identificação clara dos intervenientes;
ii) Montante global do negócio jurídico;
iii) Menção dos respectivos títulos representativos;
iv) Meio de pagamento utilizado; e
v) Identificação do imóvel.
2. As pessoas singulares ou colectivas que já tenham iniciado as actividades referidas no número anterior, devem remeter a 
referida informação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de entrada em vigor da presente Lei.
3. Sempre que realizem operações para os seus clientes relativas à compra e venda de imóveis, os agentes imobiliários devem 
cumprir as medidas de identificação, diligência e comunicação previstas nos artigos 11.º a 14.º e 17.º da presente Lei.
4. O disposto no n.º 1 do presente artigo, aplica-se aos compradores e vendedores de imóveis.
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ARTIGO 43.º (Comerciantes de metais e pedras preciosas)

1. Os comerciantes de metais e pedras preciosas devem cumprir as medidas de identificação e diligência previstas nos artigos 
11.º a 14.º da presente Lei, sempre que realizem operações em numerário de valor igual ou superior a o equivalente, em moeda 
nacional ou outra moeda, ao indica do no ponto 8.1 da Tabela Anexa à presente Lei.
2. Os comerciantes de metais e pedras preciosas estão sujeitos às exigências previstas no artigo 17.º da presente Lei, sempre 
que as operações realizadas em numerário representem um valor igual ou superior ao equivalente, em moeda nacional ou outra 
moeda, a o indicado no ponto 8.2 da Tabela Anexa à presente Lei.

ARTIGO 44.º (Obrigação específica de formação)

1. No caso de a entidade não financeira sujeita ser uma pessoa singular que exerça a sua actividade profissional na qualidade 
de trabalha dor de uma pessoa colectiva , a obrigação de formação prevista no artigo 23.º da presente Lei incide sobre a pessoa 
colectiva.
2. A entidade não financeira deve conservar, durante um período de 5 (cinco) anos, cópia dos documentos ou registos relativos à 
formação prestada aos seus empregados e dirigentes.

SUBSECÇÃO IV Organizações sem Fins Lucrativos

ARTIGO 45.º (Deveres das organizações sem fins lucrativos)

As organizações sem fins lucrativos devem:
a) Manter informação sobre:
i) O objecto e a finalidade das suas actividades;
ii) A identidade dos seus beneficiários efectivos e das demais pessoas que controlam ou dirigem tais actividades, incluindo os 
respectivos órgãos sociais e as demais pessoas responsáveis pela gestão.
b) Promover procedimentos adequados para garantir a idoneidade dos seus órgãos sociais e das demais pessoas responsáveis 
pela respectiva gestão;
c) Registar as transacções nacionais e internacionais por si efectuadas;
d) Adoptar procedimentos baseados no risco para assegurar que as actividades concretamente desenvolvidas e o modo de utili-
zação dos fundos se enquadram no objecto e na finalidade da organização;
e) Adoptar procedimentos para assegurar o conheci¬ mento das suas contrapartes, designadamente no que se refere à identi-
dade, experiência profissional e reputação dos responsáveis pela respectiva gestão;
f) Informar de imediato à Unidade de Informação Financeira sobre quaisquer suspeitas de que certos fundos podem provir de ac-
tividades criminosas ou estar relaciona dos com o financia¬ mento do Terrorismo, guardando segredo quanto às comunicações 
realizadas e à identidade de quem as efectuou ;
g) Conservar, pelo prazo de 10 anos, os elementos que comprovam o cumprimento do disposto no presente artigo;
h) Prestar a colaboração que lhes for requerida pela Unidade de Informação Financeira , bem como pelas autoridades de apli-
cação da lei e pela entidade responsável pela supervisão das organizações sem fins lucrativos , incluindo a disponibilização dos 
elementos relevantes para aferir o cumprimento do disposto no presente artigo e na regulamentação sectorial.

ARTIG0 46.º (Avaliação de risco)

1. A entidade responsável pela supervisão das organizações sem fins lucrativos promove, através de exercícios periódicos, a 
identificação e a avaliação dos riscos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Ar-
mas de Destruição em Massa especificamente associa dos às organizações sem fins lucrativos.
2. No âmbito dos exercícios referidos no número anterior, a entidade responsável pela supervisão das organizações sem fins 
lucrativos promove a elaboração e a actualização de uma lista de pessoas, entidades ou organizações enquadráveis na definição 
de organização sem fins lucrativos prevista na presente Lei.
3. Para os efeitos do disposto no n.º 1 do presente artigo, incumbe ainda à entidade responsável pela supervisão das organiza-
ções sem fins lucrativos:
a) Identificar os tipos de organizações sem fins lucrativos que, em virtude das suas actividades ou características, representam 
um risco acrescido;
b) Rever a adequação das obrigações legais e regulamentares aplicáveis às organizações sem fins lucrativos, em face dos riscos 
existentes;
c) Identificar as melhores práticas seguidas pelas organizações sem fins lucrativos.

SUBSECÇÃO V Obrigações Especificas das Entidades sem Personalidade Jurídica

ARTIG0 47.º (Requisitos relativos às disposições legais)

1. Todos os administradores de entidades sem personalidade jurídica a operar em Angola devem disponibilizar, quando solicitada, 
toda a informação relativa à sua situação, sempre que estabeleçam relações de negócio ou efectuem operações ocasionais de 
valor igual ou superior a o equivalente, em moeda nacional ou outra moeda, ao indicado no ponto 9 da Tabela Anexa à presente Lei.
2. Os administradores de entidades sem personalidade jurídica devem prestar às autoridades competentes ou as Instituições 
Financeiras e não Financeiras, informações relativas as pessoas ou entidades que representam e ainda, sobre os beneficiários 
efectivos e os bens detidos ou a ser detido ou geridos no âmbito da relação de negócio ou processos em curso.
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ARTIGO 48.º (Acesso às informações sobre de entidades sem personalidade jurídica)

As autoridades competentes, incluindo as autoridades de aplicação da lei, têm o direito de a cesso oportuno à informação man-
tida pelos administradores e por terceiros, em especial a informação detida por instituições financeiras e instituições não finan-
ceiras, sobre:
a) Os beneficiários efectivos;
b) O controlo do fundo fiduciário;
c) A residência do administrador do fundo;
d) Quaisquer bens detidos ou administrados pela Instituição Financeira ou Instituição não Financeira em relação a qualquer 
administrador com os quais mantenha uma relação de negócio ou com o qual realize uma operação ocasional.

ARTIGO 49.º (Responsabilidade de entidades sem personalidade jurídica)

As autoridades competentes devem garantir que os administradores de entidades sem personalidade jurídica sejam legalmente 
responsáveis pelo cumprimento dos seus deveres e obrigações.

SUBSECÇÃO VI Obrigações das Autoridades Competentes

ARTIGO 50.º (Obrigação de cooperação das autoridades competentes)

1. As autoridades competentes devem prestar qualquer informação, assistência técnica ou outra forma de cooperação que lhes 
seja solicitada por autoridades nacionais ou estrangeiras e que se mostre necessária à realização das finalidades prosseguidas 
por essas autoridades.
2. A cooperação prevista no número anterior inclui a troca de informações, a realização de investigações, inspecções, averigua-
ções ou outras diligências admissíveis em nome das autoridades nacionais ou estrangeiras, devendo as autoridades competen-
tes prestar-lhes toda a informação que possam obter a o abrigo dos poderes conferidos pela legislação vigente.
3. As autoridades competentes podem por sua própria iniciativa disseminar para as autoridades nacionais ou estrangeiras , in-
formação com elas relacionadas sobre Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas 
de Destruição em Massa .
4. As autoridades competentes devem definir interna¬ mente meios e procedimentos adequados, seguros, eficientes e eficazes 
que garantam a recepção, execução, disseminação e priorização dos pedidos de cooperação, bem como assegurar um atempado 
retomo de informação às autoridades nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 51.º (Obrigação de formação e capacitação técnica)

1. As autoridades competentes devem garantir a os seus colaboradores formação periódica e adequada à actividade que desem-
penham, visando o cumprimento das obrigações previstas na presente Lei e respectiva regulamentação em matéria de Preven-
ção e Combate a o Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa.
2. As autoridades competentes devem dotar-se de meios e mecanismos adequados a o desempenho das suas atribuições e com-
petências no âmbito da Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 
de Armas de Destruição em Massa.

ARTIGO 52.º (Obrigação de comunicação das autoridades competentes)

Sempre que, no exercício das suas funções as autoridades competentes tenham conhecimento ou suspeitem de factos suscep-
tíveis de configurar a prática do Crime de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa, devem comunicá-los imediatamente à Unidade de Informação Financeira.

ARTIGO 53.º (Dever de comunicação da Administração Geral Tributária)

1. A Administração Geral Tributária (AGT) deve, por sua própria iniciativa , informar de imediato à Unidade de Informação Finan-
ceira , sempre que saiba, duvide ou tenha razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada a rea-
lização de movimentos físicos transfronteiriços de moeda estrangeira ou de instrumentos negociáveis a o portador e quaisquer 
outros incidentes de transporte transfronteiriço suspeitos, susceptíveis de estarem associados à prática do Crime de Branquea-
mento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa ou de qualquer outro 
crime.
2. A Administração Geral Tributária (AGT) deve entregar à Unidade de Informação Financeira toda a documentação relacionada 
com as operações referidas nos números anteriores, recolhida durante o exercício das suas funções.
3. A documentação recolhida pela Administração Geral Tributária (AGT) relativamente a movimentos físicos transfronteiriços de 
moeda estrangeira ou de instrumentos negociáveis a o portador ou o seu registo, deve ser conserva da pelo prazo de 10 (dez) 
anos e ser disponibilizado às autoridades competentes sempre que for solicita da.
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ARTIGO 54.º (Obrigação de conservação)

As autoridades competentes devem conservar por um período de pelo menos 10 (dez) anos, contados a partir do momento em 
que tenham acesso:
a) Todos os documentos relacionados com operações comunicadas pelas entidades sujeitas;
b) Todos os documentos sobre processos relacionados ao Branqueamento de Capitais, a o Financiamento do Terrorismo e a 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
c) Correspondências troca das com autoridades nacionais ou estrangeiras sobre casos de Branqueamento de Capitais, do Finan-
ciamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
d) Quaisquer documentos que permitam reconstituir um caso de branqueamento de capitais, do financiamento do Terrorismo e 
da proliferação de armas de destruição em massa.

ARTIGO 55.º (Difusão de Informação)

1. Cabe à Unidade de Informação Financeira e às autoridades de supervisão e fiscalização, no âmbito das respectivas atribuições, 
emitir aleitas e difundir informação actualizada sobre:
a) Riscos, métodos e tendências conhecidos de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;
b) Indícios e elementos caracterizadores de suspeição que permitam a detecção de operações que devam ser objecto de comu-
nicação nos termos da presente Lei;
c) Preocupações relevantes quanto às fragilidades dos dispositivos de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e do 
Financiamento do Terrorismo existentes noutras jurisdições;
d) Outros aspectos que auxiliem ao cumprimento do disposto na presente Lei e na regulamentação que o concretiza.
2. A informação prevista no número anterior deve ser disponibilizada no porral da Unidade de Informação Financeira (UIF) e das 
autoridades de supervisão e fiscalização, na medida em que tal não prejudique a Prevenção ou o Combate ao Branqueamento de 
Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
ARTIGO 56.º (Protecção na prestação de informações)
A informação presta das de boa-fé pelas autoridades competentes no cumprimento das obrigações previstas na presente Lei, 
não constituem violação de qualquer obrigação de segredo, imposta por via legislativa, regulamentar ou contratual, nem impli-
cam para quem as preste, responsabilidade disciplinar, civil ou criminal.

SECÇÃO III Competências das Autoridades de Supervisão e Fiscalização

ARTIGO 57.º (Competências de supervisão e fiscalização)

1. As autoridades de supervisão e fiscalização referenciadas no n.º 4 do artigo 3.º da presente Lei, ou outras que venham a ser 
legalmente estatuídas, têm competências para:
a) Inspeccionar as instalações das entidades sujeitas, sem autorização prévia das mesmas;
b) Exigir a apresentação no local e fora das instituições, de quaisquer informações requeridas para avaliar os requisitos de Pre-
venção e Combate do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição 
em Massa.
2. No âmbito da prevenção e repressão do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa, as autoridades de supervisão e fiscalização das entidades sujeitas devem:
a) Regulamentar as condições de implementação
efectiva das obrigações previstas na presente Lei e demais legislação conexa, bem como a criação de instrumentos, mecanismos 
e formalidades inerentes às referidas obrigações, em observância aos princípios da necessidade da adequação e da proporcio-
nalidade;
b) Definir de acordo com as especificidades de cada sector, regras de idoneidade aplicáveis aos accionistas e membros dos ór-
gãos sociais que sejam condição de actuação dos visados no respectivo sector;
c) Fiscalizar e/ou auditar o cumprimento das normas constantes na presente Lei e das normas regulamentares emitidas pelas 
autoridades de supervisão e de fiscalização;
d) Instituir procedimentos necessários para aplicar sanções disciplinares, financeiras e outras sanções legais às infracções 
cometidas;
e) Estabelecer guias e dar respostas para ajudar as entidades sujeitas na aplicação da presente Lei e em particular na detecção 
e comunicação de operações suspeitas;
f) Cooperar e partilhar informação com outras autoridades competentes e prestar assistência em investigações, procedimentos 
transgeracionais ou processos judiciais relativos ã Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 
Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

ARTIGO 58.º (Supervisão e fiscalização baseada no risco)

1. As autoridades de supervisão e fiscalização supervisionam e fiscalizam o disposto na presente Lei e demais legislação, tendo 
em conta:
a) Os riscos de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Arma s de Destruição em 
Massa identificados;
b) As políticas e controlos internos e procedimentos da instituição ou grupo sob sua supervisão, tal como identifica dos na avalia-
ção do perfil de risco da menciona da instituição ou grupo, realiza da pela autoridade de supervisão e fiscalização;
c) As características das instituições ou dos grupos financeiros em especial a diversidade e o número de instituições financeiras 
e o grau de discricionariedade que lhes é atribuído em virtude da presente Lei.
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2. As autoridades de supervisão e fiscalização devem analisar regularmente a avaliação do perfil de risco de Branqueamento de 
Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa de uma Instituição Financeira 
ou de um grupo financeiro, incluindo os riscos de incumprimento e sempre que se registem acontecimentos importantes ou 
desenvolvimentos na gestão e nas operações da instituição ou do grupo financeiro.

ARTIGO 59.º (Adequação de leis e regulamentos)

De modo a estarem aptas a tomar medidas proporcionais e eficazes para abordar os riscos identificados, as autoridades compe-
tentes em conformidade com as constatações da avaliação de riscos dispostos nos artigos 4.º e 5.º da presente Lei, devem fazer 
uma revisão da suficiência das medidas, incluindo leis e regulamentos .

ARTIGO 60. º (Políticas)

Em função de uma análise da adequação das leis e regulamentos, as autoridades competentes devem:
a) Formular políticas claras que visam promover a responsabilização, integridade e confiança pública na administração e gestão 
das entidades sujeitas;
b) Incentivar e realizar programas educativos e de sensibilização para aumentar e aprofundar a consciencialização entre as 
entidades sujeitas e a sociedade em geral sobre os riscos associados ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Ter-
rorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

SECÇÃO IV Unidade de Informação Financeira

ARTIGO 61.º (Competências)

Derrogado pela Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

ARTIGO 62.º (Autonomia e independência da Unidade de Informação Financeira)

Derrogado pela Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

ARTIGO 63.º (Acesso à informação)

Derrogado pela Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

ARTIGO 64.º (Recolha, manutenção e publicação de dados estatísticos)

Derrogado pela Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

ARTIGO 65.º (Retorno de informação)

Derrogado pela Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

CAPÍTULO V Regime Sancionatório
SECÇÃO I Regime Transgressional

ARTIGO 66.º (Critérios de aplicação da lei no espaço)

Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente capítulo é aplicável a:
a) Factos praticados em território angolano;
b) Factos pratica dos fora do território nacional de que sejam responsáveis as entidades previstas na presente Lei actuando por 
intermédio de sucursais ou em prestação de serviços, bem como as pessoas que, em relação a tais entidades se encontrem em 
alguma das situações dispostas no n.º 2 do artigo seguinte; e
c) Factos praticados a bordo de navios ou aeronaves de bandeira angolana, salvo tratado ou convenção internacional em contrário.

ARTIGO 67.º (Responsabilidade)

1. Pela prática das transgressões a que se refere o presente capítulo podem ser responsabiliza das:
a) As instituições financeiras;
b) As entidades não financeiras.
2. As pessoas colectivas são responsáveis pelas infracções quando os factos tenham sido praticados no exercício das respectivas 
funções ou em seu nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgãos sociais, mandatários, representantes, trabalhadores 
ou quaisquer outros colaboradores permanentes ou ocasionais.
3. A responsabilidade da pessoa colectiva não exclui a responsabilidade individua l dos respectivos agentes.
4. Não obsta à responsabilidade individual dos agentes, a circunstância do tipo legal da infracção exigir determina¬ dos elemen-
tos pessoais e se estes só se verificarem na pessoa colectiva, ou exigir que o agente pratique o facto no seu interesse, tendo a 
quele actuado no de outrem.
5. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente individual e a pessoa colectiva não 
obstam a que seja aplica do o disposto nos números anteriores.



36

ARTIGO 68.º (Negligência)

A negligência é sempre punível, sendo, nesse caso, reduzidos a metade os limites máximos e mínimos da multa.

ARTIGO 69.º (Cumprimento do dever omitido)

1. Sempre que a transgressão resultar da omissão de um dever a aplicação da sanção e o pagamento da multa, não dispensam 
o infractora do seu cumprimento se este ainda for possível.
2. O infractor pode ser sujeito à obrigação de cumprir o dever omitido.

ARTIGO 70.º (Destino das multas)

1. Independentemente da fase em que se encontre o pro¬ cesso administrativo em matéria de Prevenção e Combate a o Bran-
queamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, o produto das 
multas constitui receita do Estado e dá entrada na Conta Única do Tesouro (CUT).
2. O produto das multas reverte em:
a) 60% a favor do Estado.
b) 25% a favor da autoridade de supervisão e fiscalização responsável pela instrução do processo;
c) 15% a favor da Unidade de Informação Financeira.

ARTIGO 71.º (Responsabilidade pelo pagamento das multas)

1. As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas e das custas em que sejam condenados os seus 
dirigentes, mandatários, representantes ou trabalhadores pela prática de infracções puníveis nos termos da presente Lei.
2. Os titulares dos órgãos de administração das pessoas colectivas que, podendo fazê-lo, não se tenham oposto à prática da 
infracção, respondem individua l e subsidiariamente pelo pagamento da multa e das custas em que aquelas sejam condena das, 
a inda que as mesmas à data da condenação, hajam sido dissolvidas ou entrado em liquidação.

ARTIGO 72.º (Transgressões)

Constituem transgressões os seguintes factos ilícitos típicos:
a) A constituição de bancos de fachada em território angolano, assim como o estabelecimento de relações de correspondência 
com bancos de fachada ou com outras instituições que reconhecidamente permitam que as suas contas sejam utilizadas por 
bancos de fachada em violação do disposto no artigo 6.º da presente Lei;
b) A abertura de contas anónimas ou manutenção de contas anónimas ou nomes manifestamente fictícios, em violação do dis-
posto no n.º 2 do artigo 7.º da presente Lei;
c) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de avaliação de risco, em violação do disposto nos artigos 9.º e 
10.º da presente Lei;
d) A inobservância dos procedimentos e medidas de identificação e diligência previstos no artigo 11.º da presente Lei;
e) A realização dos procedimentos de verificação da identidade de clientes, dos seus representantes e dos beneficiários efectivos 
com inobservância do momento temporal em que os mesmos devem ter lugar nos termos do artigo 12.º da presente Lei;
f) A não inclusão na mensagem ou formulário de pagamento que acompanha a transferência electrónica do ordenante da infor-
mação legal exigível sobre os termos e condições da operação, de acordo com o artigo 30.º da presente Lei;
g) A não adequação da natureza e da extensão dos procedimentos de verificação da identidade e das medidas de diligência a o 
grau de risco existente, bem como a ausência de demonstração de tal adequação perante as autoridades competentes;
h) A adopção de procedimentos e medidas simplificadas de identificação e de diligência, com inobservância das condições e 
termos constantes no artigo 13.º da presente Lei;
i) A omissão total ou parcial de medidas de diligência reforça da aos clientes e às operações susceptíveis de revelar um maior 
risco de branqueamento ou do financiamento do Terrorismo, às operações realizadas à distância , às operações sem a presença 
física do cliente, do seu representante ou do beneficiário efectivo e à todas as que possam favorecer o anonimato, às relações 
transfronteiriças de correspondência bancária com instituições estabelecidas em países terceiros, as operações efectuadas com 
pessoas politicamente expostas e à quaisquer outras designa das pelas autoridades de supervisão ou de fiscalização do respec-
tivo sector em violação do disposto no artigo 14.º da presente Lei;
j) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das demais obrigações de identificação e diligência em relação a clientes, repre-
sentantes ou beneficiários efectivos em violação do disposto nos artigos 11.º a 14.º da presente Lei;
k) O recurso à execução das obrigações de identificação e diligência por entidades terceiras com inobservância das condições e 
termos previstos no artigo 26.º da presente Lei;
l) A permissão de realização de movimentos a débito ou a crédito em contas de depósito bancário, a disponibilização de instru-
mentos de pagamento sobre essas contas ou a realização de alterações na titularidade das mesmas, quando não precedi¬ das 
da verificação da identidade dos clientes, em violação do artigo 15.º da presente Lei;
m) A não realização da análise referente às circunstâncias s que determinaram a recusa de uma operação de uma relação de 
negócio ou de uma transacção ocasional em violação do disposto no n.º 2 do artigo 15.º da presente Lei;
n) As demais situações de incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de recusa, em violação do disposto no artigo 
15.º da presente Lei;
o) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de conservação dos originais, das cópias, das referências ou de ou-
tros suportes duradouros demonstrativos do cumprimento das obrigações decorrentes da presente Lei, em violação dos prazos 
previstos no artigo 16.º da presente Lei;
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p) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de comunicação imediata à Unidade de Informação Financeira, 
quanto às operações susceptíveis de configurar ou estarem associadas a o Crime de Branqueamento de Capitais, de Financia-
mento do Terrorismo ou da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, em violação do disposto no artigo 17.º da presente 
Lei;
q) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de abstenção de execução de ope¬ rações suspeitas e da respec-
tiva obrigação de prestação de informação imediata ã Unidade de Informação Financeira, em violação do disposto no artigo 18.º 
da presente Lei;
r) O não acatamento de ordens de suspensão da execução de operações suspeitas, bem como a execução de tais operações após 
a confirmação pelas autoridades competentes da ordem de suspensão;
s) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de pronta colaboração para com a Unidade de Informação Finan-
ceira e as autoridades de supervisão e de fiscalização em violação do disposto nos artigos 19.º da presente Lei e no geral dos 
deveres de cooperação e prestação de informação das entidades sujeitas;
t) A revelação a clientes ou terceiros, quer de comunicações ã Unidade de Informação Financeira, quer da pendência de qualquer 
investigação e de outras formas de cumprimento defeituoso da obrigação de sigilo, em violação ao disposto no artigo 20.º da 
presente Lei;
u) A não adopção de medidas e de programas de controlo do Risco de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terro-
rismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
v) A falta de adequação dos programas e medidas de controlo às especificidades de risco do sector de actividade, nível de riscos 
respectivos, dimensão da actividade comercial em questão e natureza da entidade sujeita ou a falta de políticas, procedimentos 
e controlos internos exigíveis nos termos da presente Lei;
w) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das demais exigências da obrigação de controlo, em violação do disposto nos 
artigos 22.º da presente Lei;
x) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de formação, e da obrigação de conservação dos registos relativos 
à formação em violação do disposto nos artigos 23.º da presente Lei;
y) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da obrigação de implementação de mecanismos de aplicação das medidas 
restritivas de congelamento de bens e recursos económicos e de bloqueio de transacções relacionadas com o Terrorismo, com a 
proliferação de armas de destruição em massa e o respectivo financiamento em violação do disposto nos artigos 24.º da presente 
Lei;
z) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações específicas das Instituições Financeiras e obrigações específicas 
das entidades não financeiras em violação do disposto nas Subsecções II e III da Secção II do Capítulo II da presente Lei;
aa) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações específicas das Organizações sem fins lucrativos, em violação 
do disposto na Subsecção IV da Secção II do Capítulo II da presente Lei;
bb) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações específicas das entidades sem personalidade jurídica em vio-
lação do disposto na Subsecção V, da Secção II, do Capítulo II da presente Lei;
cc) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações das autoridades competentes, em violação do disposto na Sub-
secção VI da Secção II, do Capítulo II da presente Lei.

ARTIGO 73.º (Multas)

1. As transgressões previstas no artigo anterior são puníveis nos seguintes termos:
a) Quando a infracção for pratica da no âmbito da actividade de uma instituição financeira:
i) Com multa no valor de Kz: 45 645 800,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos kwanzas) 
a Kz: 4 564 580 000,00 (quatro mil milhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos e oitenta mil kwanzas) , se o 
agente for uma pessoa colectiva; e,
ii) Com multa no valor de Kz: 5 705 725,00 (cinco milhões, setecentos e cinco mil, setecentos e vinte e cinco kwanzas) a Kz: 1 141 
145 000,00 (mil milhões, cento e quarenta e um milhões e cento e quarenta e cinco mil kwanzas), se o agente for uma pessoa 
singular.
b) Quando a infracção for pratica da no âmbito da actividade de uma instituição não financeira:
i) Com multa no valor de Kz: 2 282 290,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e noventa kwanzas) a Kz: 1 141 
145 000,00 (mil milhões, cento e quarenta e um milhões e cento e quarenta e cinco mil kwanzas), se o agente for uma pessoa 
colectiva;
ii) Com multa no valor de Kz: 1 141 145,00 (um milhão, cento e quarenta e um mil e cento e qua¬ renta e cinco kwanzas) a Kz: 
456 458 000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil kwanzas), se o agente for uma 
pessoa singular.

ARTIGO 74.º (Sanções acessórias)

Conjuntamente com as multas, podem ser aplica das ao responsável por quaisquer das transgressões previstas no artigo 72.º da 
presente Lei as seguintes sanções acessórias em função da gravidade da infracção e da culpa do agente:
a) Advertência, aplicável por apenas uma vez;
b) Interdição, por um período de até 3 (três) anos do exercício da profissão ou da actividade a que a transgressão respeita;
c) Inibição, por um período de 3 (três) meses a 3 (três) anos do exercício de cargos sociais e de funções de administração, de 
direcção, de chefia e de fiscalização em pessoas colectivas abrangidas pela presente Lei, quando o infractor seja membro dos 
órgãos sociais e exerça cargos de direcção, de chefia ou de gestão ou actue em representação legal ou voluntária da pessoa 
colectiva;
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d) Interdição definitiva do exercício da profissão ou da actividade a que as transgressões respeitem ou dos cargos sociais e de 
funções de fiscalização em pessoas colectivas a que se refere a alínea anterior
e) Publicação da punição definitiva a expensas do infractor num jornal diário de difusão nacional.

ARTIGO 75 .º (Graduação da sanção)

1. A determinação da medida da multa e das sanções acessórias faz-se em função da ilicitude concreta do facto, da culpa do 
agente e das exigências de prevenção, tendo ainda em conta a natureza individual ou colectiva do agente.
2. Na determinação da ilicitude concreta do facto, da culpa do agente e das exigências de prevenção, deve-se atender, entre 
outras, às seguintes circunstâncias:
a) Duração da infracção;
b) Grau de participação do arguido no cometimento da infracção;
c) Existência de um benefício, ou intenção de o obter, para si ou para outrem;
d) Existência de prejuízos causa dos a terceiro pela infracção e a sua importância quando esta seja determinável;
e) Perigo ou dano causa do ao sistema financeiro ou à economia nacional;
j) Carácter ocasional ou reiterado da infracção;
g) Intensidade do dolo ou da negligência;
h) Se a contravenção consistir na omissão da prática de um acto devido, o tempo decorrido desde a data em que o acto devia ter 
sido praticado;
i) Nível de responsabilidades da pessoa singular, âmbito das suas funções e respectiva esfera de acção na pessoa colectiva ou 
entidade equipa¬ rada em causa;
j) Especial dever da pessoa singular de não cometer a infracção.
3. Na determinação da sanção aplicável deve-se ter ainda em conta:
a) A situação económica do arguido;
b) A conduta anterior do arguido;
c) A existência de actos de ocultação tendentes a dificultar a descoberta da infracção;
d) A existência de actos do agente destinados, por sua iniciativa, a reparar os danos ou obviar aos perigos causa dos pela infrac-
ção;
e) O nível de colaboração do arguido com a entidade com competência instrutória do procedimento transgressional.
4. A multa deve, sempre que possível, exceder o benefício económico que o arguido ou pessoa que fosse seu propósito beneficiar 
tenham retirado da prática da infracção.

ARTIGO 76.º (Concurso de infracções)

1. Salvo o disposto no número seguinte, se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e transgressão, são os agentes 
responsabiliza dos por ambas as infracções, instaurando-se, para o efeito, processos distintos, os quais são objecto de decisão 
pelas entidades respectivamente competentes.
2. Há lugar apenas ao procedimento criminal quando o crime e a contravenção tenham sido praticados pelo mesmo agente, 
através de um mesmo facto, violando interesses jurídicos idênticos, podendo o juiz aplicar as sanções acessórias previstas para 
a contravenção em causa.
3. Nos casos previstos no número anterior, deve a autoridade sectorial respectiva ser notificada da decisão que ponha fim a o 
processo.

SECÇÃO II Disposições Processuais
SUBSECÇÃO I Competências

ARTIGO 77.º (Competência das autoridades de supervisão e de fiscalização)

Relativamente às transgressões praticadas por entidades sujeitas a averiguação das infracções, a instrução processual e a apli-
cação de multas e sanções acessórias são da competência das autoridades de supervisão e de fiscalização previstas no ponto 5 
do artigo 3.º da presente Lei.

ARTIGO 78º (Competência judicial)

Compete à Sala do Cível e Administrativo do Tribunal te1Titorialmente competente, apreciar, julgar e decidir sobre a impugnação 
judicial , revisão ou execução de qualquer decisão proferida em processo de transgressão por uma auto¬ rida de de supervisão 
e fiscalização das entidades sujeitas.

SUBSECÇÃO II Prescrição

ARTIGO 79.º (Prescrição do procedimento)

1. O procedimento relativo às transgressões previstas neste capítulo prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da 
prática da transgressão.
2. As multas e as sanções acessórias prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos a contar do dia em que a decisão administrativa se 
tome definitiva ou do dia em que a decisão judicial transite em julgado.
3. No que estiver omisso na presente Lei, aplicam-se as regras da prescrição previstas na legislação penal.
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SUBSECÇÃO III Terceiros de Boa-Fé

ARTIGO 80.º (Defesa de direitos de terceiros de boa-fé)

1. Se os bens apreendidos a arguidos em processo penal por infracção relativa ao Branqueamento de Capitais ou do Financia-
mento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de destruição em massa se encontrarem inscritos em registo público em nome 
de terceiros, os titulares de tais registos são notificados para deduzirem a defesa dos seus direitos e fazerem prova sumária da 
sua boa-fé sem culpa podendo ser-lhes de imediato, restituído o bem.
2. Não havendo registo, o terceiro que invoque a boa-fé na aquisição de bens apreendidos pode deduzir no processo a defesa dos 
seus direitos.
3. A defesa dos direitos de terceiro que invoque a boa-fé pode ser deduzida até à declaração de perda e é apresentada mediante 
petição dirigida ao tribunal competente devendo o interessa do indicar logo, todos os elementos de prova.
4. O juiz pode remeter a questão para a Sala do Cível e Administrativo do Tribunal competente quando em virtude da sua comple-
xidade ou do atraso que acarrete o normal curso do processo penal , não possa neste ser convenientemente decidida.
SECÇÃO III Regime Penal

ARTIGO 81.º (Violação da protecção na prestação de informações)

Quem ainda que por mera negligência revelar ou favorecer a descoberta da identidade de quem forneceu informações ao abrigo 
do disposto nos artigos 17.º e 19.º da presente Lei, é punido com pena de prisão até 3 (três) anos ou com pena de multa.

ARTIGO 82.º (Branqueamento de capitais)

1. Comete o crime de Branqueamento de Capitais e é punido com pena de prisão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, quem:
a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens obtidas por si ou por 
terceiro, com o fim de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar que o autor ou participante da infracção seja criminalmente 
perseguido ou submetido a uma acção criminal;
b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade de bens ou dos 
direitos relativos a esses bens, tendo conhecimento que esses bens ou direitos são provenientes da prática, sob qualquer forma 
de comparticipação das infracções previstas no n.º 4 do presente artigo;
c) Adquirir, possuir ou utilizar bens ou dos direitos relativos bens, tendo a quele que os adquire, possui ou utiliza, conhecimento 
de que no momento da sua recepção, esses bens são provenientes da prática sob qualquer forma de comparticipação das infrac-
ções previstas no n.º 4 do presente artigo, são punidos com a mesma pena.
2. Está sujeito a pena prevista no número anterior, com as atenuações previstas no código penal quem participar, associar-se 
ou conspirar para cometer ou tentar cometer, ajudar, incitar, facilitar e orientar a prática do crime previsto no n.º 1 do presente 
artigo.
3. Consideram-se vantagens os bens provenientes da prática sob qualquer forma de comparticipação, de quaisquer infracções 
subjacentes ao crime de branqueamento de capitais, assim como os bens que com eles se obtenham.
4. Consideram-se infracções subjacentes ao Crime de Branqueamento de capitais, tal como definido no presente artigo todos os 
factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão que tenha duração mínima igual ou superior a 6 (seis) meses.
5. A punição pelos crimes previstos no presente artigo tem lugar a inda que os factos que integram a infracção subjacente 
tenham sido praticados fora do território nacional ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus 
autores, desde que a infracção subjacente relevante seja qualifica da como crime subjacente pelo direito interno do país em 
que é cometida , assim como seria no direito interno angolano caso o Crime de Branqueamento de Capita is fosse cometido em 
território nacional.
6. As infracções previstas no presente artigo não são puníveis sempre que, no momento da sua prática, não subsistir uma 
pretensão de confisco das vantagens, nomeadamente, por efeito de amnistia, decurso do prazo de prescrição do procedimento 
criminal ou falta de apresentação tempestiva da queixa relativa aos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens, quando 
estes dela dependerem.
7. A pena prevista nos n. ºs 1 e 2 do presente artigo é agravada de 1/3, quando:
a) O agente praticar as condutas de forma habitual;
b) O Crime de Branqueamento for praticado por ou no âmbito de uma associação ou organização criminosa;
c) O Crime de Branqueamento for praticado com a intenção de promover a continuação da actividade criminosa;
d) O Crime de Branqueamento for pratica do com a intenção de promover o financiamento do Terrorismo ou da Proliferação de 
Armas de Destruição em Massa.
8. Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja prática provêm as vanta-
gens sem dano ilegítimo de terceiros, até ao início da audiência de julgamento em primeira instância, a pena é especialmente 
atenuada.
9. A pena pode ser especialmente atenuada se:
a) Verificados os requisitos previstos no número anterior a reparação do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja 
prática provêm as vantagens for parcial;
b) O agente prestar auxílio concreto e relevante na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis 
pela prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens e na identificação e apreensão dos proventos daí decorrentes;
c) O agente prestar colaboração relevante na investigação do próprio crime de branqueamento, prevenir ou evitar os efeitos do 
crime, proceder a delação tempestiva de outros agentes ou impedir a verificação outros Crimes de Branqueamento;
d) O agente com a sua acção, privar grupos criminosos dos seus recursos ou proventos do crime.
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10. A pena aplicada nos termos dos números anteriores, não pode ser superior ao limite máximo da pena mais elevada de entre 
as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens.
11. A punição do Crime de Branqueamento de Capitais não depende da condenação dos agentes das infracções sub¬jacentes das 
quais são provenientes os bens de origem ilícita.
12. A tentativa é punível.

ARTIGO 83.º (Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

Quem por quaisquer meios, directa ou indirectamente, fornecer ou reunir fundos com a intenção de serem utilizados ou tiver 
conhecimento que podem ser utilizados total ou parcialmente no financiamento da proliferação de armas de destruição em 
massa é punido nos mesmos termos previstos para o financiamento do terrorismo, de acordo a o regime aplicável em matéria 
de prevenção e combate a o Terrorismo.

ARTIGO 84.º (Sanções financeiras aos actos de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

As entidades sujeitas e quaisquer outras devem aplicar a os actos de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa as sanções aplicáveis à prática do Terrorismo e do seu financiamento à luz do regime aplicável em matéria de Prevenção 
e Combate do Terrorismo e da Lei sobre a Designação e Execução de Actos Jurídicos Internacionais.

ARTIGO 85.º (Restituição de quantias)

Além das penas previstas pela prática dos crimes previstos na presente Lei e regime aplicável em matéria de Prevenção e do 
Combate ao Terrorismo, o Tribunal deve sempre condenar na total restituição das quantias utiliza das para o cometimento dos 
crimes das quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas.

ARTIGO 86.º (Responsabilidade criminal das pessoas colectivas e equiparadas e penas aplicáveis)

1. As pessoas colectivas com excepção do Estado e das organizações internacionais de direito público, as sociedades civis e as 
meras associações de facto, são susceptíveis de responsabilidade pelos crimes previstos na presente Lei e na Lei da Prevenção 
e Combate a o Terrorismo.
2. As pessoas colectivas e entidades equiparadas ainda que irregularmente constituídas são responsáveis pelas infracções co-
metidas em seu nome, por sua conta ou no interesse colectivo, a título individual ou no desempenho de funções, pelos seus 
órgãos ou representantes , por pessoas que detenham uma posição de liderança ou por pessoa sob a autoridade destes, quando 
o cometimento se tenha tomado possível em virtude de uma violação dolosa das obrigações de vigilância ou de controlo que lhes 
incumbem.
3. Para efeitos do número anterior, entende-se que detêm uma posição de liderança as pessoas singulares que integram os ór-
gãos da pessoa colectiva ou têm poderes para representá-la, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer 
o controlo da respectiva actividade, quando actuem nessa qualidade.
4. A responsabilidade das entidades referidas no número anterior não exclui a responsabilidade individual dos respectivos agen-
tes, nem depende da responsabilização destes.
5. A responsabilidade penal das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluída quando o agente tiver actuado contra 
ordens ou instruções expressas da entidade competente para o efeito.
6. A transmissão, cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade penal das pessoas colectivas, respondendo 
pela prática do crime:
a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a transmissão ou fusão se tiver efectivado;
b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão.
7. As penas aplicáveis a entes colectivos devem ser definidas tendo em conta a sua natureza jurídica, as suas especificidades, o 
tipo de actividade que desenvolvem e a sua dimensão económica e social.
8. Pelos crimes previstos no n.º 1 do presente artigo são aplicáveis às pessoas colectivas as seguintes penas principais:
a) Multa;
b) Dissolução.
9. A pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 100 (cem) dias e no máximo de 1.000 (mil) dias.
10. Cada dia de multa corresponde a uma quantia, no valor de Kz: 45 645,80 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco 
kwanzas e oitenta cêntimos) a Kz: 4 564 580,00 (quatro milhões , quinhentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e oitenta kwan-
zas) que o tribunal fixa em função da situação económica e financeira da pessoa colectiva e dos seus encargos com os trabalha 
dores e, quando se justificar aplicam-se as seguintes regras :
a) O tribunal pode autorizar o pagamento da multa dentro de um prazo que não exceda um ano, ou permitir o pagamento em 
prestações, não podendo a última delas ü• além dos dois anos subsequentes ã data do trânsito em julga do da condenação;
b) Dentro dos limites referidos na alínea anterior e quando motivos supervenientes o justificarem, os prazos de pagamento ini-
cialmente estabelecidos podem ser alterados;
c) A falta de pagamento de uma das prestações importa o vencimento de todas.
11. Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança são subsidiariamente responsáveis 
pelo pagamento das multas e ü1demnizações em que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for conde¬ nada , relativamente 
aos crimes pratica dos no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa , ou pelos crimes praticados anterior-
mente, quando:
a) Tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou entidade equiparada se tomou insuficiente para o respectivo 
pagamento; ou
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b) A decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de exercício do seu cargo e lhe seja imputável a falta 
de pagamento.
12. Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade.
13. Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por elas o património 
comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos respectivos membros , sócios, associados, 
integrantes ou beneficiários efectivos.
14. Findo o prazo de pagamento da multa ou de alguma das suas prestações sem que o pagamento esteja efectuado, procedese 
à execução do património da pessoa colectiva ou entidade equiparada.
15. A multa que não for voluntária ou coercivamente paga não pode ser convertida em prisão subsidiária.
16. A pena de dissolução só é decretada quando os sócios da pessoa colectiva tenham tido a intenção, exclusiva ou predominante 
de, por meio dela, praticar os crimes indica dos no n.º 1 do presente artigo ou quando a prática reiterada de tais crimes mostre 
que a pessoa colectiva ou sociedade está a ser utilizada , exclusiva ou predominantemente , para esse efeito, quer pelos seus 
órgãos ou representantes , quer pelos seus membros , quer por quem exerça a respectiva administração ou detenha uma posi-
ção de liderança .
17. Pelos crimes previstos no n.º 1 do presente artigo podem ser aplicadas às pessoas colectivas, individual ou cumulativamente, 
as seguintes penas acessórias:
a) Caução de boa conduta;
b) Injunção judiciária;
c) Proibição de celebrar ce1tos contractos ou de os celebrar com determinadas entidades;
d) Perda dos lucros ilícitos obtidos com a actividade criminosa;
e) Perda dos bens adquiridos com os lucros ilícitos da actividade criminosa;
f) Interdição temporária do exercício de uma actividade;
g) Privação do direito a subsídios ou a subvenções outorgados por entidades ou serviços públicos;
h) Encerramento de estabelecimento; e,
i) Publicidade da decisão condenatória transitada em julgado.
18. Para efeitos de responsabilidade criminal das pessoas colectivas é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no 
Código Penal.

ARTIGO 87.º (Actuação em nome de outrem)

1. É punido quem actua como titular de órgãos de um ente colectivo ou em representação legal ou voluntária de outrem, ainda 
que:
a) Não concorram nele, mas sim na pessoa em nome da qual actua, as qualidades ou relações requeri¬ das pelo tipo legal de 
crime;
b) O tipo legal exigir que o agente pratique o facto no seu próprio interesse, e este actuar no interesse do representado.
2. A ineficácia do acto que serve de fundamento ã representação não impede a aplicação do disposto no número anterior.

ARTIGO 88º (Medidas Cautelares)

1. Com intuito de prevenir a sua transacção, transferência ou disposição, antes ou durante o procedimento criminal, as autori-
dades judiciárias competentes podem, sem aviso prévio, proceder ã apreensão ou congelamento dos activos, tal como definidos 
nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da presente Lei, incluindo os bens que constituem o pro¬ duto do Branqueamento de Capitais, do 
Financiamento do Terrorismo ou do Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa que após decisão judicial 
podem ser objecto de perda a favor do Estado.
2. Os activos suspeitos de serem ou de que se tenha conhecimento que podem ser utilizados no financiamento do Terrorismo, 
podem ser igualmente congelados ou apreendidos, assim como os instrumentos usados na prática ou com intenção de serem 
utilizados para praticar os crimes previstos na presente Lei.
3. A apreensão ou congelamento dos activos acima previstos não prejudica os direitos adquiridos por terceiros de boa-fé.
4. A pessoa ou entidade cujos bens forem apreendidos, congela dos ou posteriormente declarados perdidos a favor do Estado 
pode recorrer judicialmente da decisão que decretou a apreensão, o congelamento ou a perda a favor do Esta do dos mesmos, 
nos termos gerais.

CAPÍTULO IV Disposições Finais

ARTIGO 89.º (Tabela anexa)

É aprovada a Tabela de Referência para efeitos das obrigações, anexa à presente Lei e que dela é parte integrante.

ARTIGO 90.º (Revogação)

É revogada a Lei n.º 34/ 11, de 12 de Dezembro, sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

ARTIGO 91.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e as omissões resultantes da inte1pretaçã o e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
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ARTIGO 92.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação. Vista e aprova da pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 20 de No-
vembro de 20 19.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos.
Promulgada, a os 23 de Dezembro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral - Imagem

ANEXO I
Tabela de Referência para efeitos das obrigações da presente Lei, a que se refere  o artigo 89º. 

Aviso 14/20 (Condições de Implementação Efectiva das Obrigações da Lei
de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento

do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa) 

Tipo de Documento Aviso

N.º Documento 14/20 (Condições de Implementação Efectiva das Obrigações da Lei de Prevenção
 e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 
 de Armas de Destruição em Massa)

Data de Publicação 22/06/2020  

Data de Entrada em Vigor  22/06/2020

Entidade Emitente Banco Nacional de Angola

Fonte Diário da República, I Série, Número 89

Aviso n.º 14/20 de 22 de Junho

Considerando a necessidade de se adequar o quadro regulamentar para as Instituições Financeiras em matéria de prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, tendo 
em atenção as disposições constantes na Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro — Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
Havendo, igualmente, a necessidade de assegurar a conformação da regulamentação vigente às melhores práticas intemacio-
nais relativamente às condições de exercício, os procedimentos, os instrumentos, os mecanismos, as formalidades de aplicação, 
as obrigações de prestação de informação e os demais aspectos necessários para o cumprimento dos deveres de prevenção 
do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, no âmbito da 
actividade das Instituições Financeiras sujeitas à supervisão do Banco Nacional do Angola;
Nos termos das disposições combinadas da alinea f) do n.º 1 do artigo 21.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 
16/10, de 15 de Julho — Lei do Banco Nacional de Angola, conjugadas com o artigo 4º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho — Lei de 
Bases das Instituições Financeiras, determino:

CAPÍTULO I Disposições Comuns
SECÇÃO I Disposições Gerais

ARTIGO 1º (Objecto)

O presente Aviso estabelece as Regras sobre as Condições de Implementação Efectiva das Obrigações previstas na Lei n.º 5/20, 
de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 
de Armas de Destruição em Massa, bem como as condições de exercício, os instrumentos, mecanismos e formalidades ineren-
tes à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição 
em massa.

ARTIGO 2º (Âmbito)

O presente Aviso é aplicável às Instituições Financeiras sob a supervisão do Banco Nacional de Angola.
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ARTIGO 3º (Definições)

Sem prejuízo das definições estabelecidas no artigo 3.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, para efeitos do presente Aviso, enten-
de-se por:
a) Cliente — pessoa singular ou colectiva, grupo de pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, coligadas ou não, 
agindo em conjunto, vinculadas contratualmente a uma Instituição Financeira a quem esta coloca à disposição, produtos ou 
serviços;
b) Compliance Officer — responsável pela coordenação e monitorização da implementação do Sistema de Prevenção de Bran-
queamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, incluindo dos res-
pectivos procedimentos de controlo interno, bem como pela centralização da informação e comunicação de operações susceptí-
veis de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa à Unidade 
de Informação Financeira e outras autoridades competentes,
c) Colaborador — qualquer pessoa singular que, em nome ou no interesse da Instituição Financeira e sob a sua autoridade ou 
na sua dependência, participe na execução de quaisquer operações, actos ou procedimentos próprios da actividade prosseguida 
por aquela, independentemente de ter com a mesma um vínculo de natureza laboral (colaborador interno) ou não (colaborador 
externo);
d) Operações Suspeitas — operações que suscitem indícios relativos à prática do crime de branqueamento de capitais, e finan-
ciamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
e) Residente Cambial e Não Residente Cambial — conforme definido na Lei n.º 5/97, de 27 de Junho — Lei Cambial.

SECÇÃO II Obrigação de Avaliação de Risco

ARTIGO 4º (Revisão da avaliação de risco)

1. A Instituição Financeira deve realizar as avaliações de risco nos termos do estabelecido no artigo 9.º da Lei n.º 5/20, de 27 de 
Janeiro, e actualizá-las numa periodicidade não inferior a 12 (doze) meses.
2. A periodicidade da actualização total ou parcial, da avaliação de risco da Instituição Financeira, pode ser elevada até 24 (vinte 
e quatro) meses, sempre que a natureza, dimensão e complexidade da actividade, prosseguida pela Instituição Financeira o jus-
tifique, e a realidade operativa específica ou a área de negócio ou produto em causa apresente uma menor exposição a riscos de 
branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
3. A Instituição Financeira deve garantir que os resultados da avaliação de risco referidos nos números anteriores sejam re-
flectidos e efectivamente implementados nas políticas e procedimentos internos de gestão e mitigação de riscos criados na 
Instituição.
4. Todas as unidades de negócio e/ou funcionários relevantes devem ser informadas sobre as políticas, procedimentos e quais-
quer outras medidas de gestão e mitigação dos riscos identificados.
5. A Instituição Financeira deve realizar, sempre que necessário, testes periódicos, regulares ou extraordinários, as suas medi-
das, políticas e procedimentos de gestão e mitigação do risco, bem como estar sujeitos à fiscalização das estruturas internas de 
controlo interno.
6. As deficiências identificadas nos instrumentos mencionadas no número anterior do presente artigo devem ser do conheci-
mento do Compliance Officer para a realização de ajustes necessários.

ARTIGO 5.º (Fontes de informação)

1. Para a identificação, avaliação e mitigação dos riscos concretos de branqueamento de capitais e de financiamento do terroris-
mo e da proliferação de armas de destruição em massa, a Instituição Financeira deve recorrer as fontes de informação idóneas, 
credíveis e diversificadas relativamente a sua origem e natureza.
2. Para cumprimento do disposto no número anterior, a Instituição Financeira pode recorrer, entre outras, às seguintes fontes:
a) Informações, orientações ou alertas emitidos ou difundidos pelo Banco Nacional de Angola, relacionadas com as tipologias e 
os métodos de identificação de riscos específicos ou emergentes ou com indicadores de suspeição;
b) Informações, orientações ou alertas provenientes da Unidade de Informação Financeira («UIF») ou de autoridades de aplica-
ção da Lei, relacionadas com as tipologias e os métodos de identificação de riscos específicos ou emergentes ou com indicadores 
de suspeição;
c) Informações, orientações ou alertas emitidos pelo Governo, relacionadas com a prevenção de branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
d) Informações resultantes da avaliação nacional de riscos;
e) Listas emitidas por organismos públicos, designadamente de funções relevantes de natureza politica ou pública ou dos res-
pectivos titulares, quando existam;
f )Análises e documentos internos da Instituição Financeira, incluindo informações recolhidas durante os procedimentos de 
identificação e diligência, bem como listas e bases de dados internamente elaboradas e actualizadas;
g) Informações independentes e credíveis que provenham da sociedade civil ou de organizações internacionais, tais como:
i) Índices de corrupção ou relatórios de avaliação específicos sobre jurisdições onde a Instituição Financeira actue;
ii) Outros relatórios ou documentos, divulgados publicamente, sobre os níveis de corrupção e os rendimentos associados ao 
desempenho de funções de natureza politica ou pública em determinado país ou jurisdição;
iii) Relatórios de avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional ou das suas representações regionais; e
iv) Quaisquer outras listagens emitidas por organizações internacionais relevantes.
h) Informações provenientes da intemet e de órgãos de comunicação social, desde que de fonte independente e credível;
i) A informação constante de bases de dados, listas, relatórios de risco e outras análises provenientes de fontes comerciais dis-
poníveis no mercado;
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j) Dados estatísticos oficiais de origem nacional ou internacional;
k) Produção académica relevante; e
l) Informações disponibilizadas por outras Instituições Financeiras ou Instituições de natureza semelhante, na medida em que 
tal seja legalmente admissível.
3. A Instituição Financeira deve adequar o recurso às fontes de informação mencionadas no número anterior à sua realidade 
operativa específica, tendo em consideração, pelo menos, os riscos identificados nos termos do n.º 1 do artigo 9º e no artigo 10.º, 
ambos da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro.

ARTIGO 6º (Ferramentas e aplicativos informáticos)

1. Para efeito de avaliação, gestão e mitigação do seu risco, a Instituição Financeira deve implementar ferramentas ou aplicativos 
informáticos que sejam instrumentais ou auxiliares para o cumprimento das obrigações e deveres previstos na Lei n.º 5/20, de 27 de 
Janeiro. 
2. As ferramentas e os aplicativos informáticos a que se refere o número anterior devem, pelo menos, permitir:
a) O registo dos dados identificativos e demais elementos relativos aos clientes, seus representantes e beneficiários efectivos, bem 
como das respectivas actualizações;
b) A detecção de circunstâncias susceptíveis de parametrização que devam fundamentar a actualização daqueles dados identifica-
tivos e elementos;
c) A definição e actualização do perfil de risco associado aos clientes, relações de negócio, transacções ocasionais e operações em 
geral;
d) A monitorização de clientes e operações em face dos riscos identificados, incluindo a detecção atempada de:
i) Alterações relevantes ao padrão operativo de um dado cliente ou conjunto de clientes relacionados entre si;
ii) Operações ou conjunto de operações que denotem elementos caracterizadores de suspeição.
e) A detecção da aquisição da qualidade de Pessoa Politicamente Exposta ou de titular de outro cargo político ou público, bem como 
de qualquer outra qualidade específica que deva motivar a intervenção de um membro da direcção de topo ou de outro elemento de 
nível hierárquico superior,
f) A detecção de quaisquer pessoas ou entidades identificadas em medidas restritivas, designadamente as que decorram de resolu-
ção do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outras;
g) O bloqueio ou a suspensão do estabelecimento ou prosseguimento de uma relação de negócio, bem como da realização de uma 
transacção ocasional ou operação em geral, sempre que dependam da intervenção de um membro da direcção de topo ou de outro 
elemento de nível hierárquico superior;
h) O bloqueio ou a suspensão da realização de operações ou conjunto de operações, designadamente quando:
i) A Instituição Financeira deve abster-se de realizar uma dada operação ou conjunto de operações, em face da existência de poten-
ciais suspeitas;
ii) A Instituição Financeira deve dar cumprimento às obrigações de congelamento decorrentes das sanções financeiras a que se 
refere a alínea f) do presente artigo.
i) A extracção tempestiva de informação fiável e compreensível que suporte a análise e a tomada de decisões pelas estruturas inter-
nas relevantes, bem como o exercício das obrigações de comunicação e de colaboração legalmente previstos; e
j) As ferramentas e os sistemas de informação a que se referem os números anteriores, em particular no que respeita ao seu nível 
de informatização e parametrização, devem ser proporcionais à natureza, dimensão e complexidade da actividade da Instituição 
Financeira, bem como aos riscos associados a cada uma das respectivas áreas de negócio.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Instituição Financeira deve adoptar, ainda, ferramentas e aplicativos que permitam:
a) Aferir a qualidade de «titular de outro cargo político ou público» antes do estabelecimento da relação de negócio ou da realização 
da transacção ocasional, bem como a aquisição superveniente daquela qualidade no decurso da relação de negócio; e b) Identificar 
em permanência o grau derisco associado às relações de negócio e transacções ocasionais, assim como as alterações daquele grau 
de risco no decurso da relação de negócio.
4. Após a cessação de qualquer uma das funcionalidades referidas no número anterior, a Instituição Financeira adopta procedi-
mentos com o objectivo de aferir se os seus clientes continuam a representar um risco acrescido de branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, em função do respectivo perfil e da natureza das 
operações desenvolvidas antes e após a referida cessação.
5. A Instituição Financeira assegura que a adopção das ferramentas e aplicativos informáticos é feita de modo a garantir o seu inte-
gral e imediato acesso, sempre que solicitado pelo Banco Nacional de Angola.
6. Em função da capacidade financeira, volume de negócio, risco da actividade e capacidade de mitigação, prova do cumprimento das 
obrigações em sede de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de des-
truição em massa, a Instituição Financeira Não Bancária pode solicitar ao Banco Nacional de Angola a dispensa da implementação 
de aplicativos informáticos como previsto no n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO II Obrigações das Instituições Financeiras
SECÇÃO I Obrigação de Identificação e Diligência de Clientes

ARTIGO 7º (Recolha e verificação da identificação do cliente)

1. A Instituição Financeira deve recolher e conservar a informação relativa aos clientes, aos seus representantes e beneficiários 
efectivos, antes do início da relação de negócio, devendo solicitar, no mínimo, os elementos seguintes:
a) Pessoas Singulares:
i) Nome completo e assinatura;
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ii) Data de nascimento;
iii) Nacionalidade;
iv) Morada completa da residência ou, caso não seja possível, quaisquer outros contactos considerados como válidos pela Insti-
tuição Financeira;
v) Profissão e entidade patronal, quando existam;
vi) Documento de identificação utilizado, número de identificação, data de caducidade e entidade emissora; e
vii) Natureza e montante do rendimento.
b) Pessoas Colectivas ou Entidades sem Personalidade Jurídica:
i) Denominação social completa da pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica; ii) Objecto social e finalidade do 
negócio;
iii) Endereço da sede, local em que os órgãos de gestão exerçam a sua actividade, escritório de representação, estabelecimento 
estável,
iv) Número de Identificação Fiscal (NIF);
v) Número de matrícula do registo comercial;
vi) Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto da pessoa colectiva de valor igual ou superior a 20%; 
e
vii) Identidade dos procuradores da pessoa colectiva e respectivo mandato.
c) Relativamente aos comerciantes em nome individual, os elementos necessários para iniciar a relação de negócio incluem o 
Número de Identificação Fiscal (NIF), a denominação social, a sede e o objecto social, para além dos elementos de identificação 
referidos na alínea a) do n.º 1 do presente artigo;
a) Relativamente a condomínios de imóveis, em regime de propriedade horizontal e patrimónios autónomos, contratados nos 
termos da legislação em geral, é aplicável o regime previsto na alínea
b) do n.º 1 do presente artigo, com as necessárias adaptações; e €) Nas sociedades comerciais em processo de constituição, a 
abertura e movimentação das contas é regulada pela legislação aplicável.
2. A verificação da informação deve ser comprovada, mediante a apresentação dos seguintes documentos válidos:
a) Pessoas Singulares:
i) Os elementos de identificação mencionados nos Pontos i., ii. e iii. da alínea a) do n.º 1 do presente artigo devem ser verificados 
da seguinte forma:
a. Pelos residentes cambiais mediante apresentação do bilhete de identidade ou cartão de residente emitido pelo órgão compe-
tente, onde conste fotografia, nome completo, data de nascimento e nacionalidade; e
b. Pelos não residentes cambiais mediante apresentação do passaporte, à excepção de não residentes cambiais de nacionali-
dade angolana mediante apresentação de bilhete de identidade, onde conste fotografia, nome completo, data de nascimento e 
nacionalidade. ii) A morada completa da residência, a profissão, a respectiva entidade patronal quando exista, devem ser com-
provadas através de qualquer documento, meio ou diligência considerada válida, idóneo e suficiente para a demonstração das 
informações prestadas; e
iii) O elemento de identificação mencionado no Ponto vii. da alínea a) do n.º 1 do presente artigo deve ser verificado mediante a 
apresentação de declaração/recibo de salário, contrato ou documento equivalente idóneo.
b) Pessoas Colectivas ou Entidades sem Personalidade Jurídica:
i) Em relação às pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurídica residentes, os elementos de identificação mencio-
nados nos Pontos i., ii., iii. e v. da alínea b) do nº 1 do presente artigo devem ser verificados mediante a apresentação da certidão 
do registo comercial, emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou outro documento público comprovativo, nomeada-
mente o exemplar do Diário da República contendo a publicação dos estatutos ou certidão notarial de escritura da constituição;
ii) Em relação às pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurídica não residentes, os elementos de identificação 
mencionados nos Pontos 1., ii. e iii. da alínea b) do n.º 1 do presente artigo devem ser verificados mediante a apresentação de 
comprovativo do registo comercial ou outro documento público válido, devidamente certificado pelas entidades competentes do 
país de residência, e autenticado pela representação consular de Angola no país de origem; e
iii) O elemento de identificação mencionado no Ponto iv. da alínea b) do n.º 1 do presente artigo deve ser verificado mediante a 
apresentação do Cartão de Identificação Fiscal ou equivalente emitido pela Direcção Nacional de Impostos do Ministério das Fi-
nanças; os elementos de identificação mencionados no Ponto vi. da alínea b) do n.º 1 do presente artigo devem ser comprovados 
mediante apresentação da acta da Assembleia Geral Constituinte, assim como a acta de alteração à estrutura accionista ou de 
sócios; e
iv) O elemento de identificação mencionado no Ponto vii. da alínea b) do n.º 1 do presente artigo deve ser comprovado mediante 
apresentação dos elementos de identificação dos procuradores, bem como de procuração ou outro documento legalmente ad-
missível para conferir mandato.
c) No estabelecimento da relação de negócio em nome de menores que, em razão da sua idade, não sejam titulares de quais-
quer documentos referidos na alínea a) do n.º 2 do presente artigo, a comprovação dos respectivos elementos de identificação 
do menor deve ser efectuada mediante exibição de cédula pessoal, sefor residente cambial ouno caso de não residente cambial, 
por documento público equivalente, a apresentar por quem demonstre legitimidade enquanto seu representante legal para o 
estabelecimento da relação de negócio devendo ser verificada a respectiva identidade do mesmo aquando do início da relação 
de negócio.

ARTIGO 8º (Momento da verificação da identidade)

Nos termos previstos pelo artigo 12.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, sempre que se efectue a verificação da identidade e in-
formação sobre o cliente seja postergada para momento posterior ao do início da relação de negócio, a mesma deverá ocorrer 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do início da referida relação de negócio.
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ARTIGO 9º (Transacções ocasionais)

1. A Instituição Financeira deve recolher e conservar a informação sempre que, presencialmente ou à distância, um cliente pre-
tenda efectuar transacções ocasionais, cujo montante seja superior em moeda nacional ou outra, ao equivalente a USD 15.000,00 
(quinze mil dólares dos Estados Unidos da América), independentemente da transacção ser realizada mediante uma única ope-
ração ou através de várias operações que aparentem estar relacionadas.
2. Consideram-se operações relacionadas, entre outras, as que observam uma das seguintes condições:
a) Vários remetentes para um mesmo beneficiário; e
b) Um remetente para vários beneficiários.
3. No mínimo, devem ser exigidos os seguintes elementos de identificação mencionados no n.º 1 do artigo 7.º e respectivos do-
cumentos comprovativos constantes no n.º 2 do mesmo artigo do presente Aviso, à pessoa ou entidade que pretende efectuar a 
transacção e, caso aplicável, aos seus representantes e beneficiários efectivos, designadamente:
a) Pessoas Singulares: elementos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do presente Aviso;
b) Pessoas Colectivas: elementos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do presente Aviso;
c) Comerciantes em Nome Individual: elementos previstos na alínea a) do presente artigo; e
d) Condomínios de Imóveis em Regime de Propriedade Horizontal e Património Autónomos: elementos previstos na alínea b) do 
presente artigo.
4. Caso seja solicitada a realização de transacções ocasionais em nome de menores que, em razão da sua idade, não sejam titu-
lares de quaisquer dos documentos referidos na alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do presente Aviso, a comprovação dos respectivos 
elementos de identificação do menor deve ser efectuada mediante exibição de cédula pessoal caso seja residente cambial ou 
documento público equivalente caso seja residente não cambial, a apresentar por quem demonstre legitimidade enquanto seu 
representante legal, para realizar a transacção ocasional, devendo ser verificada a respectiva identidade do mesmo aquando da 
realização da transacção ocasional.

ARTIGO 10º (Mecanismos de identificação do beneficiário efectivo)

1. A Instituição Financeira deve exigir ao beneficiário efectivo os mesmos elementos e documentos comprovativos da identifica-
ção que exigiria ao cliente, nos termos da alínea a) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do presente Aviso.
2. Os meios apropriados de determinação da identidade do beneficiário efectivo devem incluir, nomeadamente:
a) Documento autenticado que confirme a identidade do beneficiário efectivo;
b) Cópia do acordo fiduciário ou acordo de parceria, ou outro documento equivalente;
c) Acta da Assembleia Geral Constituinte, assim como a acta de alteração à estrutura accionista ou de sócios;e
d) Outra informação fidedigna, e que a Instituição Financeira considere relevante.

ARTIGO 11º (Procedimentos de diligência simplificada)

1. A Instituição Financeira pode, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, aplicar procedimentos de diligência 
simplificada, desde que disponha de informação suficiente para o efeito de uma avaliação de risco consistente, devendo igual-
mente o cliente estar enquadrado numa das seguintes categorias:
a) Estado, ou uma pessoa colectiva de direito público, de qualquer natureza, integrada na Administração Central ou Local;
b) Autoridade ou organismo público sujeito a práticas contabilísticas transparentes e objecto de fiscalização; e
c) Pessoas singulares titulares de conta bancária simplificada.
2. A Instituição Financeira deve demonstrar ao Banco Nacional de Angola, caso este assim o entenda, a verificação do enquadra-
mento dos clientes nas categorias acima mencionadas.
3. A Instituição Financeira deve definir critérios para determinar se a informação recolhida é suficiente para verificar que o clien-
te se enquadra numa das categorias ou profissões acima referidas, nomeadamente a existência de informação pública disponível 
que confirme a sua identidade.

ARTIGO 12º Dever de monitorização continua)

1. No âmbito da obrigação prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, para fins de monitorização 
contínua da relação de negócio, e dependendo da avaliação de risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo 
e da proliferação de armas de destruição em massa de cada cliente, bem como dos perfis de riscos do mesmo, deve ser solici-
tada a seguinte informação:
a) Natureza e detalhes do negócio, da ocupação ou do emprego;
b) Registo de mudanças de domicílio;
c) Origem e destino dos fundos a serem usados na relação de negócio;
d) Origem dos rendimentos iniciais e contínuos;e
e) As várias relações entre signatários e os respectivos beneficiários efectivos.
2. Em função das transacções efectuadas pelos clientes e do resultado da avaliação de risco, a Instituição Financeira, pode, 
sempre que considere necessário, solicitar informação adicional aos clientes, tais como comprovativo de origem de fundos, o 
Relatório Anual e Contas e outros documentos complementares.

ARTIGO 13º (Execução de obrigações por terceiros)

1. As Instituições Financeiras podem delegar a uma entidade terceira a execução das obrigações de identificação e de diligência 
em relação aos clientes, excepto as casas de câmbio e os prestadores de serviços de pagamento, que não se encontrem sediadas 
em países que não aplicam ou aplicam de forma insuficiente os requisitos intemacionais em matéria de prevenção do branquea-
mento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
2. O presente artigo não se aplica a contratos de terceirização de serviços (outsourcing) ou de agência.
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ARTIGO 14.º (Pessoas Politicamente Expostas)

Adicionalmente aos deveres de identificação e diligência previstos nas secções anteriores do presente capítulo e de acordo com 
o disposto no n.º 5 do artigo 14.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, a Instituição Financeira deve garantir que:
a) A informação relativa aos processos de identificação e mitigação relacionados com PPE’s seja comunicada aos colaboradores 
da Instituição Financeira para os quais a mesma seja relevante;
b) Os processos referidos na alínea anterior façam parte do programa de formação para a prevenção de branqueamento de capi-
tais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa da Instituição Financeira;
c) Os procedimentos adequados baseados no risco, previstos pelo n.º 5 do artigo 14.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, tenham 
em conta uma avaliação com base no risco dos serviços ou produtos adquiridos, circunstâncias individuais, origem e montante 
dos fundos do cliente.

ARTIGO 15º (Relação de correspondência)

1. A Instituição Financeira deve definir, implementar e controlar medidas de diligência específicas e apropriadas para a identifi-
cação e mitigação de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destrui-
ção em massa que ocorram através das suas contas correspondentes, nomeadamente:
a) Entender a natureza da actividade da Instituição correspondente;
b) Identificação do pais de origem da instituição correspondente e verificação do risco do país, nomeadamente embargos ou 
sanções impostas por Organizações Internacionais, níveis de criminalidade e corrupção, legislação no âmbito de branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
c) Verificação das políticas internas do banco correspondente relativamente às normas internacionais de combate ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo e da implementação efectiva de processos e procedimentos de controlos 
internos nesta matéria;
d) Verificação de que o banco correspondente não permite que sejam mantidas contas anónimas nem contas sob nomes fictícios;
e) Desenvolvimento de mecanismos que lhe permitam rever e actualizar periodicamente a informação relativa ao banco corres-
pondente;
f) Verificação da qualidade da supervisão a que esta submetida a Instituição correspondente;
g) Verificar a reputação do banco correspondente no mercado, através da análise de informação divulgada por meios de comu-
nicação;
h) Entender as responsabilidades de cada Instituição em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
2. A Instituição Financeira deve desenvolver mecanismos de identificação, documentação e monitorização das suas contas cor-
respondentes e reportar actividades suspeitas às autoridades competentes, mediante apresentação de documentação que as 
sustente.
3. Relativamente aos pagamentos directos, a Instituição Financeira deve certificar-se de que a Instituição correspondente:
a) Cumpre com o dever de diligência sobre o cliente que tem acesso directo a conta;e
b) Está disponível a fornecer as informações relevantes sobre as diligências realizadas quando solicitado.
4. A Instituição Financeira, com base na sua avaliação de risco, deve rever periodicamente as diligências efectuadas para a aber-
tura de contas correspondentes.
5. À Instituição Financeira, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, é vedado o estabelecimento, manutenção, 
administração ou gestão de uma conta correspondente de um Banco de fachada ou de Bancos correspondentes de Bancos de 
fachada. Para este efeito, a Instituição Financeira deve obter um documento válido e idóneo que comprove a localização física da 
respectiva sede.
6. O estabelecimento de novas relações de correspondência depende de autorização prévia do órgão de gestão da Instituição 
Financeira.

ARTIGO 16º (Operações efectuadas sem a presença física do cliente)

Adicionalmente aos deveres de identificação e diligência previstos nas secções anteriores do presente capítulo e de acordo como 
disposto no n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, a Instituição Financeira deve, ao estabelecer relações de negócio 
ou operações sem a presença fisica do cliente, aplicar medidas específicas e adequadas de modo a mitigar o risco inerente a 
esta situação, designadamente:
a) Exigir que os documentos solicitados nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 7.º do presente Aviso sejam reconhecidos ou 
certificados por entidade competente; e
b) Ou requisitar documentos adicionais para complementar aqueles necessários aos clientes que estejam fisicamente presen-
tes, solicitados nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do presente Aviso.

ARTIGO 17º (Organizações sem fins lucrativos)

1. Adicionalmente aos deveres de identificação e diligência previstos nas secções anteriores e de acordo com o disposto no 
artigo 14.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, a Instituição Financeira deve estabelecer procedimentos adequados de diligência 
reforçada relativamente a operações com organizações sem fins lucrativos no âmbito da prevenção de branqueamento de capi-
tais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, incluindo a recolha e registo da seguinte 
informação:
a) Localização geográfica;
b) Estrutura organizacional;
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c) Natureza das doações e voluntariado; e
d) Natureza dos fundos e dos gastos, incluindo informação básica dos beneficiários.
2. No caso específico de Instituições de Caridade sem personalidade jurídica, órgãos da igreja ou locais de culto, a Instituição 
Financeira deve obter, no mínimo, a seguinte informação:
a) Nome completo e morada;
b) Documento comprovativo da sua legalização pelas autoridades estatais;
c) Natureza e objecto das actividades da organização;
d) Nomes de todos os gestores ou equivalente; e
e) Nomes ou classes de beneficiários.

SECÇÃO II Obrigação de Controlo

ARTIGO 18º (Responsabilidade do Órgão de Administração)

1. O Órgão de Administração da Instituição Financeira é responsável pela aplicação das políticas e dos procedimentos e controlos 
em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição 
em massa. 
2. Para os efeitos do disposto no número anterior, ao Órgão de Administração incumbe em especial:
a) Aprovar as políticas e os procedimentos e controlos internos proporcionais ao risco identificado de acordo como artigo 4.º do 
presente Aviso;
b) Ter conhecimento adequado dos riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa a que a Instituição Financeira se encontra a todo o tempo exposta, bem como dos processos 
utilizados para identificar, avaliar, acompanhar e controlar esses riscos;
c) Assegurar que a estrutura organizacional da Instituição Financeira permite, a todo o tempo, a adequada execução das políticas 
e dos procedimentos e controlos internos, prevenindo conflitos de interesses e, sempre que necessário, promovendo a separação 
de funções no seio da organização;
d) Promover na organização, uma cultura de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da pro-
liferação de armas de destruição em massa que abranja todos os colaboradores da Instituição Financeira cujas funções sejam 
relevantes neste âmbito, sustentada em elevados padrões de ética e de integridade e, sempre que necessário, na definição e 
aprovação de códigos de conduta apropriados;
e) Proceder à indicação do Compliance Officer a que se refere a alínea a) do artigo 22.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro;
f) Acompanhar a actividade dos demais membros da direcção de topo, na medida em que estes tutelem áreas de negócio que 
estejam ou possam vir a estar expostas a riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação 
de armas de destruição em massa; e
g) Acompanhar e avaliar periodicamente a eficácia das políticas e dos procedimentos e controlos internos a que se refere o n.º 
1 do presente artigo, assegurando a execução das medidas adequadas à correcção das deficiências detectadas nos mesmos.
3. O Órgão de Administração deve garantir que a pessoa designada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º da Lei n.º 5/20, 
de 27 de Janeiro:
a) Exerce as suas funções de modo independente, permanente, efectivo e com autonomia decisória necessária a tal exercício;
b) Dispõe da idoneidade, da qualificação profissional e da disponibilidade adequadas ao exercício da função, sendo os resultados 
dessa avaliação disponibilizados ao Banco Nacional de Angola, sempre que solicitados;
c) Dispõe de meios e recursos técnicos, materiais e humanos adequados, incluindo os colaboradores necessários ao bom de-
sempenho da função;
d) Tem acesso irrestrito e atempado a toda a informação interna relevante para o exercício da função, em particular a informação 
referente à execução do dever de identificação e diligência e aos registos das operações efectuadas; e
e) Não se encontra sujeita a potenciais conflitos funcionais, em especial quando não se verifique a segregação das suas funções.
4. O Órgão de Administração abstém-se de qualquer interferência no exercício do dever de comunicação previsto no artigo 17.º 
da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, sempre que se conclua a existência de potenciais suspeitas.

ARTIGO 19º (Responsabilidade do Compliance Officer)

1. A Instituição Financeira deve designar, de acordo com a natureza, dimensão e complexidade da sua actividade, um Compliance 
Officer.
2. As principais responsabilidades do Compliance Officer devem incluir o seguinte:
a) Coordenar e monitorar a aplicação efectiva das politicas e dos procedimentos e controlos adequados à gestão eficaz dos riscos 
de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa a que a entida-
de financeira esteja ou venha a estar exposta;
b) Participar na definição e emitir parecer prévio sobre as políticas e os procedimentos e controlos destinados a prevenir o bran-
queamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
c) Acompanhar, em permanência, a adequação, a suficiência e a actualidade das políticas e dos procedimentos e controlos em 
matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em 
massa, propondo as necessárias actualizações;
d) Participar na definição, acompanhamento e avaliação da política de formação interna da Instituição Financeira;
e) Assegurar a centralização de toda a informação relevante que provenha das diversas áreas de negócio da Instituição Finan-
ceira;
f) Comunicar, sem interferências internas ou externas, as operações mencionadas no artigo 17.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janei-
ro, à Unidade de Informação Financeira.
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g) Desempenhar o papel de interlocutor das autoridades aplicação da lei e de supervisão e fiscalização, designadamente dando 
cumprimento a obrigação de comunicação previsto no artigo 17.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, assegurando o exercício das 
demais obrigações de comunicação e de colaboração;
h) Apoiar a preparação e execução das avaliações previstas no artigo 9.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, e no artigo 9.º do pre-
sente Aviso; e
i) Coordenar a elaboração dos reportes, relatórios e demais informações a enviar ao Banco Nacional de Angola em matéria de 
prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
3. A Instituição Financeira assegura que todos os seus colaboradores, independentemente da natureza do respectivo vínculo, têm 
conhecimento:
a) Da identidade e dos contactos do Compliance Officer indicado nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 18.º do presente Aviso; e
b) Dos procedimentos de comunicação àquela pessoa, das condutas, actividades ou operações suspeitas que os mesmos detec-
tem.
4. A Instituição Financeira Não Bancária pode, em função da sua capacidade financeira, volume de negócio e risco identificado, 
solicitar ao Banco Nacional de Angola a dispensa da indicação de um Compliance Officer exclusivo, devendo, contudo, um Colabo-
rador que assegure o exercício das funções previstas no n.º 2 do presente artigo.
5. A Instituição Financeira assegura ainda que a selecção do quadro de colaboradores afectos à área ou função Compliance é feita 
com base em elevados padrões éticos e exigentes requisitos técnicos.
6. A Instituição Financeira informa ao Banco Nacional de Angola da identidade e demais elementos identificativos do Compliance 
Officer, nos termos definidos no relatório de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da prolife-
ração de armas de destruição em massa, previsto na alínea a) do artigo 27.º do presente Aviso, bem como de quaisquer alterações 
a esses elementos, logo que as mesmas se verifiquem.

ARTIGO 20º (Avaliação da eficácia do sistema de controlo interno)

1. A Instituição Financeira monitoriza, através de avaliações periódicas e independentes, a qualidade, adequação e eficácia das suas 
políticas e dos seus procedimentos e controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo 
e da proliferação de armas de destruição em massa.
2. Para cumprimento da avaliação prevista no número anterior, a Instituição Financeira garante a existência ou a subcontratação 
de uma função de auditoria interna ou de uma entidade terceira idónea e devidamente qualificada, que assegure a independência 
dessa avaliação. 3. Encontram-se dispensadas do cumprimento do disposto no número anterior as Instituições Financeiras em que 
a existência ou a subcontratação de uma função de auditoria interna ou externa ou de uma entidade terceira devidamente qualificada 
não seja exequível ou apropriada face à natureza, dimensão e complexidade da actividade prosseguida, aplicando-se, nesse caso, os 
procedimentos de monitorização adicionais.
4. As avaliações referidas no n.º 1 do presente artigo devem ter uma extensão proporcional à natureza, dimensão e complexidade da 
Instituição Financeira, bem como aos riscos associados a cada uma das respectivas áreas de negócio, e
a) Decorrer com acesso irrestrito e atempado a toda a informação interna relevante para a realização das avaliações, incluindo quais-
quer documentos elaborados em cumprimento da lei ou do presente Aviso;
b) Ser efectuadas com uma periodicidade adequada ao risco associado a cada uma das áreas de negócio da Instituição Financeira;
c) Permitir a detecção de quaisquer deficiências que afectem a qualidade, adequação e eficácia das políticas e dos procedimentos e 
controlos adoptados; e
d) Incidir, pelo menos, sobre:
i) O modelo de gestão de risco da Instituição Financeira e demais políticas, procedimentos e controlos destinados a dar cumprimento 
ao disposto no presente capítulo;
ii) A qualidade das comunicações e das demais informações prestadas ao Banco Nacional de Angola;
iii) O estado de execução das medidas correctivas anteriormente adoptadas;
iv) Os procedimentos de identificação e diligência e de conservação adoptados, incluindo os executados por entidades terceiras, in-
termediários de crédito, promotores e outras relações de intermediação;
v) A integridade, tempestividade e compreensibilidade dos reportes e relatórios gerados pelas ferramentas ou sistemas de informa-
ção, previsto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro;
vi) A adequação dos procedimentos e controlos de monitorização de clientes e operações, sejam eles automatizados, manuais ou 
mistos;
vii) A adequação, abrangência e tempestividade dos processos de exame e comunicação de operações suspeitas;
viii) A política de formação interna da instituição financeira, incluindo a adequação e abrangência das acções de formação ministra-
das, e
ix) A celeridade e suficiência dos procedimentos correctivos de deficiências anteriormente detectadas em acções de auditoria ou de 
supervisão relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas 
de destruição em massa.
5. Sempre que a Instituição Financeira detecte quaisquer deficiências ao abrigo do disposto na alínea c) do número anterior, devem 
reforçar as políticas e os procedimentos e controlos adoptados em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financia-
mento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, através da adopção das medidas correctivas necessárias 
à remoção das deficiências.
6. As avaliações previstas no presente artigo são realizadas com intervalos não superiores a 12 (doze) meses, podendo ser elevados 
até 24 (vinte e quatro) meses quando se verifiquem as circunstâncias previstas no n.º 2 do artigo 4.º do presente Aviso.
7. Os resultados das avaliações a que se referem os 1 e 4 são reduzidos a escrito, sendo conservados nos termos previstos no artigo 
16.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, e colocados, em permanência, à disposição do Banco Nacional de Angola.
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ARTIGO 21º (Comunicação de irregularidades)

1. A Instituição Financeira cria canais específicos, independentes e confidenciais que internamente assegurem, de forma ade-
quada, a recepção, o tratamento e o arquivo das comunicações de irregularidades relacionadas com eventuais violações à Lei n.º 
5/20, de 27 de Janeiro, e ao presente Aviso, e irregularidades relacionadas a integridade da organização.
2. Os canais referidos no número anterior devem:
a) Ser proporcionais à natureza, dimensão e complexidade da actividade da instituição financeira;e
b) Garantir a confidencialidade das comunicações recebidas e a protecção dos dados pessoais do denunciante e do suspeito da 
prática da infracção e outras pessoas relacionadas.
3. As pessoas que, em virtude das funções que exerçam ou exerceram, prestam ou prestaram serviços à Instituição Financeira, 
tomem conhecimento de qualquer facto grave que integre as imegularidades referidas no n.º 1 do presente artigo, têm o dever 
de as comunicar ao órgão de fiscalização, nos termos e com as salvaguardas estabelecidas no presente artigo.
4. Quando não tenha lugar a nomeação de órgão de fiscalização, as comunicações referidas no número anterior são dirigidas ao 
responsável da função compliance.
5. As comunicações efectuadas ao abrigo do presente artigo, bem como os relatórios a que elas dêem lugar, são conservados 
nos termos previstos no artigo 16.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, e colocados, em permanência, à disposição do Banco Na-
cional de Angola.
6. As Instituições Financeiras abstêm-se de quaisquer ameaças ou actos hostis e, em particular, de quaisquer práticas laborais 
desfavoráveis ou discriminatórias contra quem efectue comunicações ao abrigo do presente artigo, não podendo tais comunica-
ções, por si só, servir de fundamento à promoção pela entidade obrigada de qualquer procedimento disciplinar, civil ou criminal 
relativamente ao autor da comunicação, excepto se as mesmas forem deliberadas e manifesta mente infundadas.
7. A Instituição Financeira elabora relatórios anuais contendo a descrição dos canais referidos no n.º 1 do presente artigo e uma 
indicação sumária das comunicações recebidas e do respectivo processamento, sendo estes colocados a disposição do Banco 
Nacional de Angola sempre que solicitado.

ARTIGO 22º (Selecção de colaboradores)

1. A Instituição Financeira deve fazer uma avaliação fundamentada da confiabilidade e credibilidade de colaboradores que pre-
tenda indicar para funções de maior sensibilidade e risco na realização integral da sua actividade, bem como da sua integridade.
2. A Instituição Financeira deve igualmente avaliar a confiabilidade e credibilidade dos prestadores de serviços que contrata para 
realização de serviços sensíveis à sua integridade e actividade.
ARTIGO 23º (Obrigação de identificação de colaboradores)
Os colaboradores da Instituição Financeira que procedam à execução das obrigações de identificação e diligência, nomeadamen-
te à recolha, registo e verificação dos meios comprovativos apresentados, devem fazer constar nos registos internos de suporte 
aqueles actos, mencionando claramente a sua identificação e a data em que os praticaram.

ARTIGO 24º (Implementação de medidas restritivas)

1. Para cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, a Instituição Financeira adopta os meios e me-
canismos necessários para, enquanto entidade executante, assegurar o cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 19/17, 
de 25 de Agosto, sobre Prevenção e Combate do Terrorismo, e na Lei nº 1/12, de 12 de Janeiro, sobre a Designação e Execução 
dos Actos Jurídicos Internacionais. 
2. Para efeitos do disposto no número anterior, a Instituição Financeira dispõe de mecanismos permanentes, rápidos e seguros, 
que garantam uma execução imediata, plena e eficaz das medidas restritivas, e permitam, pelo menos:
a) A detecção de quaisquer pessoas ou entidades identificadas em medidas restritivas;
b) O bloqueio ou a suspensão da realização de operações ou conjunto de operações, quando a entidade financeira deva dar cum-
primento às obrigações de congelamento decorrentes das sanções financeiras a que se refere o artigo 24.º da Lei n.º 5/20, de 
27 de Janeiro; e 
c) Comunicar imediatamente a autoridade competente, quaisquer bens congelados ou outras acções tomadas de acordo com as 
medidas restritivas.
3. A Instituição Financeira monitoriza, através de avaliações periódicas e independentes, o correto funcionamento dos meios e 
mecanismos implementados, destinados a assegurar o cumprimento das medidas restritivas.
4. Cabe ao responsável da Área de Compliance:
a) Garantir o conhecimento imediato e pleno e a actualização permanente das listas de pessoas e entidades emitidas ou actua-
lizadas ao abrigo das medidas restritivas; e
b) Acompanhar, em permanência, a adequação, a suficiência e a actualidade dos meios e mecanismos destinados a assegurar 
o cumprimento das medidas restritivas.
5. Sempre que a Instituição Financeira decida não proceder à execução das medidas restritivas, fazem constar de documento ou 
registo escrito, em conformidade como disposto no número anterior:
a) Os fundamentos da decisão de não execução; e
b) A referência a quaisquer eventuais contactos informais que, no processo de tomada de decisão, tenham sido estabelecidos 
com as autoridades nacionais competentes, com indicação das respectivas datas e meios de comunicação utilizados.
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SECÇÃO III Obrigação de Formação

ARTIGO 25.º (Formação de colaboradores)

1.A Instituição Financeira define e aplica política formativa adequada para os seus gestores, trabalhadores e demais colaborado-
res cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da 
proliferação de armas de destruição em massa, que vise assegurar um conhecimento pleno, permanente e actualizado sobre, 
entre outros aspectos:
a) O quadro normativo aplicável em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da pro-
liferação de armas de destruição em massa;
b) As políticas e os procedimentos e controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terro-
rismo e da proliferação de armas de destruição em massa definidos e implementados pela Instituição Financeira;
c) Identificação e comunicação de operações ao Compliance Officer,
d) Comunicação de irregularidades de acordo com a regulamentação;
e) As orientações, recomendações e informações emitidas pelas autoridades de aplicação da lei, autoridades de supervisão ou 
associações representativas do sector;
f) Os riscos, tipologias e métodos associados a fundos ou outros bens provenientes ou relacionados com a prática de actividades 
criminosas ou com o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
g) As vulnerabilidades das áreas de negócio desenvolvidas, bem como dos produtos, serviços e operações disponibilizados pela 
Instituição, assim como dos canais de distribuição desses produtos e serviços e dos meios de comunicação utilizados com os 
clientes;
h) Os riscos reputacionais, legais e prudenciais e as consequências de natureza transgrecional decorrentes da inobservância das 
obrigações preventivas do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição 
em massa;
i) As responsabilidades profissionais específicas em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e, em especial, as políticas e os procedimentos e controlos as-
sociados ao cumprimento das obrigações preventivas.
2. No caso de colaboradores recém-admitidos cujas funções relevem directamente no âmbito da prevenção do branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, a instituição financeira, ime-
diatamente após a respectiva admissão, proporcionam-lhes formação adequada sobre as políticas, procedimentos e controlos 
internamente definidos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação 
de armas de destruição em massa.
3. Os registos referidos no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, contêm, pelo menos, a seguinte informação rela-
tivamente às acções de formação, intemas ou externas, que tenham sido realizadas:
a) Denominação e objecto da formação;
b) Data de realização;
c) Entidade formadora;
d) Duração (em horas);
e) Natureza (formação intena ou externa);
f) Ambiente (formação presencial ou à distância);
g) Material didáctico de suporte;
h) Nome e função dos formandos (intemnos e externos); e
i) Avaliação final dos formandos, quando exista.

SECÇÃO IV

ARTIGO 26º (Obrigação de recusa)

1. Nas situações previstas nos n.º 1 e 2 do artigo 15.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, a Instituição Financeira, logo que tomada 
a decisão de pôr termo à relação de negócio:
a) Inibem qualquer movimentação de fundos ou outros bens associados à relação de negócio, incluindo através de quaisquer 
meios de comunicação à distância;
b) Entram em contacto com o cliente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que este indique a conta para a qual devem ser 
restituídos os fundos ou compareça pessoalmente perante a Instituição Financeira, para a efectivação da restituição definidas 
pela Instituição Financeira;e
c) Conservam os fundos ou outros bens, mantendo os mesmos indisponíveis até que a sua restituição seja possível.
2. Caso o cliente, no contacto com a Instituição Financeira, entregue os elementos cuja falta determinou a decisão de pôr termo 
à relação de negócio, e não se verificando qualquer suspeita, pode a Instituição Financeira proceder ao restabelecimento daquela 
relação, efectuando todos os procedimentos de identificação e diligência legalmente devidos.
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SECÇÃO V

ARTIGO 27.º (Relatório de prevenção do branqueamento de capitais,
financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa)

1. À Instituição Financeira envia, anualmente, um relatório específico sobre o seu sistema de controlo interno e demais elementos 
informativos a definir por instrução, para a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da prolifera-
ção de armas de destruição em massa.
2. O reporte a que se refere o número anterior deve ser enviado ao Banco Nacional de Angola até dia 31 de Janeiro de cada ano, 
reportando-se ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano anterior, e deve seguir o modelo a definir por 
instrução, que concretizará igualmente os termos do envio do mesmo.
3. O relatório compreende toda a informação sobre:
a) Informação institucional e contactos relevantes da Instituição Financeira;
b) As políticas e os procedimentos e controlos do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa;
c) Gestão de riscos;
d) Utilização de novas tecnologias, produtos e serviços, com impacto potencial na prevenção do branqueamento de capitais, finan-
ciamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
e) Controlo do cumprimento do quadro normativo;
f) Controlo do cumprimento das obrigações relacionadas com comunicações de irregularidades previstas do n.º 1 do artigo 10.º 
do presente Aviso;
g) Auditoria interna;
h) Auditoria externa;
i) Ferramentas e sistemas de informação;
j) Deficiências detectadas pela entidade financeira em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
k) Informação específica sobre tipologias de operações,
l) As medidas correctivas adoptadas para a sanação das deficiências identificadas pela entidade financeira e identificadas na se-
quência de acções supervisionadas realizadas pelo Banco Nacional de Angola;
m) Informação quantitativa relevante;
n) Questionário de auto-avaliação da Instituição Financeira, com a sua percepção quanto à adequação e ao grau de conformidade 
normativa dos procedimentos adoptados em cumprimento da lei e do presente Aviso e demais regulamentação relevante; e
o) Outra informação relevante para o exercício dos poderes de supervisão do Banco Nacional de Angola no domínio da prevenção 
do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
4. Conjuntamente com a informação referida no número anterior, as entidades financeiras comunicam ainda:
a) A opinião global do Órgão de Administração sobre a adequação e a eficácia do respectivo sistema de controlo intemo, no âmbito 
específico da prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em 
massa de acordo com a avaliação de risco da actividade da Instituição;
b) Informação sobre a eventual detecção, pelo órgão de fiscalização da Instituição Financeira, de deficiências de grau de risco 
elevado no sistema de controlo interno para a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da prolife-
ração de armas de destruição em massa da entidade financeira, durante o período de referência;
c) Parecer do órgão de fiscalização da Instituição Financeira, expressando — pela positiva e de forma clara, detalhada e fundamen-
tada — a opinião do mesmo sobre a qualidade do respectivo sistema de controlo interno para a prevenção do branqueamento de 
capitais, financiamento do terrorismoe da proliferação de armas de destruição em massa.
5. A Instituição Financeira actualiza em permanência a informação constante da alínea a) do n.º 3 do presente artigo, nos termos 
a definir em regulamentação específica.

CAPÍTULO III Disposições Finais

ARTIGO 28º (Sanções)

As infracções ao disposto no presente Aviso são puníveis nos termos da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro — Lei de Combate ao Bran-
queamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e, subsidiariamente, 
pela Lei n.º 12/15, de 17 de Junho — Lei de Bases das Instituições Financeiras.

ARTIGO 29.º (Revogação)

Ficam revogados os Avisos n.º 21/12 e 22/12, ambos de 25 de Abril, assim como toda a regulamentação que contrarie as dispo-
sições constantes do presente Aviso.

ARTIGO 30.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e aplicação do presente Aviso são resolvidas pelo Banco Nacional de 
Angola.

ARTIGO 31.º (Entrada em vigor)

O presente Aviso entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 29 de Maio de 2020.
O Governador, José de Lima Massano.
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Aviso 7/20

Tipo de Documento Aviso
N.º Documento 7/20

Data de Publicação 02/04/2020  
Data de Entrada em Vigor  02/04/2020

Entidade Emitente Banco Nacional de Angola
Fonte Diário da República, I Série, Número 41

Aviso n.º 7/20 de 2 de Abril

Havendo a necessidade de se promover a actualização das regras e procedimentos para a contratação e funcionamento dos 
agentes bancários, visando potenciar a expansão da rede bancária por todo o País, bem como o acesso aos produtos e serviços fi-
nanceiros à população, particularmente a que reside em áreas recônditas e, por esta via, contribuir para o incremento dos níveis 
de inclusão financeira; Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas do artigo 38.º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho— Lei 
de Bases das Instituições Financeiras, e da alinea f) don.º 1 do artigo 21.º e da alinea d) don.º 1 do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 
16/10, de 15 de Julho — Lei do Banco Nacional de Angola, determino:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1º (Objecto)

O presente Aviso estabelece as regras específicas aplicáveis às Instituições Financeiras Bancárias que pretendem expandir 
as suas actividades por todo o território nacional, mediante a contratação de correspondente bancário, adiante designado por 
Agente Bancário. 

ARTIGO 2º (Âmbito)

O presente Aviso aplica-se a todas as Instituições Financeiras Bancárias sob a supervisão do Banco Nacional de Angola. 

ARTIGO 3.º (Definições)

Para efeitos do presente Aviso, entende-se por: 
a) Agência: estabelecimento no País, de Instituição Financeira Bancária ou Instituição Financeira não Bancária com sede em 
Angola, que seja desprovida de personalidade jurídica e que efectue directamente, no todo ou em parte, operações inerentes à 
actividade da empresa ou estabelecimento suplementar da sucursal no País, de Instituição Financeira Bancária ou Instituição 
Financeira não Bancária com sede no estrangeiro; 
b) Agente Bancário: pessoa colectiva que representa e presta serviços inerentes à actividade da Instituição Financeira Bancária em 
instalações não pertencentes a esta, mediante termos previamente acordados entre as partes; 
c) Beneficiário: pessoa física ou jurídica designada numa ordem de pagamento como destinatária de uma transferência de fundos;
d) Cliente: pessoa fisica ou jurídica que utiliza os produtos e serviços de uma Instituição Financeira, com a qual esteja, ou não, 
contratualmente vinculada;
e) Comissões: prestações pecuniárias exigíveis aos clientes pelas Instituições Financeiras como retribuição pelos serviços por 
elas prestados, no âmbito da sua actividade; 
f) Crédito: acto pelo qual uma Instituição Financeira Bancária ou não Bancária, agindo a título oneroso, coloca ou promete colocar 
fundos à disposição de uma pessoa singular ou colectiva contra a promessa desta lhe restituir na data de vencimento, ou contrair, 
no interesse da mesma, uma obrigação por assinatura, tal como uma garantia; 
g) Despesas: encargos suportados pelas Instituições Financeiras Bancárias, que lhes são exigíveis por terceiros; 
h) Dias Úteis: dias da semana, exceptuando os sábados, domingose feriados, em que as Instituições Financeiras Bancárias estão 
abertas ao público para todas as funções; 
i) Depósito: contrato pelo qual uma entidade (depositante) confia dinheiro a uma Instituição Financeira Bancária (depositária), a 
qual fica com o direito de dispor dele para os seus negócios e assume a responsabilidade de restituir outro tanto, com ou sem juro, 
no prazo convencionado;
j) Firma: nome adoptado por uma Instituição Financeira Bancária, que evidencie o exercício da actividade que constitui o seu 
objecto social;
k) Instituição Contratante: Instituição Financeira Bancária que contrata um Agente Bancário; 
l) Instituição Financeira Bancária: também denominada por banco, empresa cuja actividade principal consiste em receber do pú-
blico depósitos ou outros fundos reembolsáveis, a fim de os aplicar por conta própria, mediante a concessão de crédito, de acordo 
com o Lei de Bases das Instituições Financeiras;
m) Marca: Sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que permitem distinguir os produtos ou serviços 
de uma empresa de outros idênticos ou semelhantes;
n) Operações Financeiras Bancárias Efectuadas pelo Agente Bancário: serviços prestados ao público pelo Agente Bancário fora 
das sedes e agências das Instituições Financeiras Bancárias, supervisionados pelo Banco Nacional de Angola.
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CAPÍTULO II Acesso e Condições Gerais da Actividade do Agente Bancário

ARTIGO 4.º (Responsabilidades)

1. O Agente Bancário actua por conta e sob orientação da Instituição Contratante, sendo esta responsável pela totalidade dos 
seus actos, no âmbito do exercício das actividades para as quais tenha sido contratado.
2. Sem prejuízo no disposto no número anterior, o Agente Bancário deve cumprir com os requisitos relativos à gestão de conflitos 
de interesses e a obrigatoriedade do dever de sigilo bancário.
3. A Instituição Contratante deve garantir, nomeadamente, a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transacções 
realizadas, bem como o cumprimento das normas aplicáveis à actividade realizada, através do Agente Bancário.

ARTIGO 5.º (Entidades elegíveis e critérios de contratação)

1. A Instituição Contratante pode contratar para exercer a actividade de Agente Bancário, pessoas colectivas, públicas ou priva-
das, que estejam devidamente autorizadas a exercer a sua actividade principal, se aplicável nomeadamente:
a) Sociedades comerciais; 
b) Serviços de registo ou de notariado;
c) Instituições de ensino privado;
d) Operadores de telefonia fixa e/ou móvel;
e) Operadores do sector postal; 
f) Instituições de microfinanças; 
g) Cooperativas de crédito; 
h) Sociedades de microcrédito; 
i) Organizações Não-Governamentais (ONG’s);
j) Associações e fundações; 
k) Sociedades prestadoras de serviços de pagamentos; 
l) Outras entidades que o Banco Nacional de Angola, pontualmente, vier a autorizar. 
2. As Instituições Contratantes estão dispensadas de exigir às Cooperativas de Crédito e às Instituições de Moeda Electrónica a 
observância das condições estabelecidas no artigo 7.º do presente Aviso, com a excepção das constantes na alínea b) do n.º 1, 
bem como nas alíneas e) e g) don.º 3 do mesmo artigo.
3. Não são elegíveis à categoria de Agente Bancário:
a) Pessoas singulares ou colectivas que integrem membros da administração pública, que exerçam actividade profissional rela-
cionada com empresas de jogos de fortuna e azar;
b) Entidades cujo órgão de administração ou equiparado integre membros abrangidos pelo disposto no n.º 2 do artigo 7.º do 
presente Aviso; 
c) Pessoas colectivas que integrem membros da administração pública, que tenham sido condenados por crimes de natureza 
económica;
d) Entidades cujo objecto exclusivo ou principal seja a prestação de serviços de Agente Bancário ou cujo controlo societário seja 
exercido pela Instituição Contratante ou que estejam em relação de controlo por uma entidade comum; e
e) Entidades cujo controlo societário, directa ou indirectamente, seja exercido por um administrador de quaisquer sociedades 
que estejam em relação de grupo coma Instituição Contratante. 

ARTIGO 6º (Requisitos gerais)

O Agente Bancário deve satisfazer os seguintes requisitos: 
a) Exercer as actividades de agente de acordo com as orientações unilaterais da Instituição Contratante, que assume toda a 
responsabilidade quanto aos serviços prestados aos clientes; 
b) Exercer as actividades de agente nos termos da legislação em vigor; 
c) Subscrever, à data da contratação, uma declaração na qual declara ter tomado conhecimento da legislação atinente à activi-
dade respectiva, comprometendo-se em cumpri-la; e
d) Divulgar ao público a sua condição de prestador de serviços da Instituição Contratante, identificando- a pela denominação 
social pela qual é conhecida no mercado, descrevendo os produtos e serviços oferecidos, bem como os canais de atendimento 
da Instituição Contratante.

ARTIGO 7.º (Critérios de avaliação do Agente Bancário)

1. A Instituição Contratante deve, previamente à contratação, proceder à avaliação da entidade a contratar como Agente Bancá-
rio, para assegurar a observância, no mínimo, das seguintes condições: a) Estar a exercer uma actividade económica e possuir 
instalações físicas adequadas e recursos humanos capazes de assegurar a prestação dos serviços com segurança e eficiência;
b) Não possuir, nos últimos 3 (três) meses, crédito classificado no máximo como Risco do Nível E, nos termos do Aviso n.º 11/14, 
de 17 de Dezembro, nem constar no cadastro da CIRC por razões de emissão de cheques sem provisão; e
c) Prova de idoneidade dos proprietários, gerentes, sócios e membros dos órgãos sociais de entidades elegíveis a Agente Ban-
cário.
2. Entre outras circunstâncias atendíveis e para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, considera-se indiciador de 
falta de idoneidade o facto de a pessoa ter sido ou encontrar-se na condição de:
a) Declarada, por sentença, nacional ou estrangeira, falida ou insolvente ou responsável por falência ou insolvência da empresa 
por esta dominada ou de que tenha sido administrador, director ou gerente; 
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b) Condenada, no País ou no estrangeiro, por crimes de falência dolosa, falência por negligência, falsificação, furto, roubo, burla 
por defraudação, extorsão, abuso de confiança, usura, fraude cambial e emissão de cheques sem provisão, tráfico de drogas, 
branqueamento de capitais e outros crimes de natureza económica; 
c) Administrador, director ou gerente de empresa, no País ou no estrangeiro, cuja falência ou insolvência tenha sido prevenida, 
suspensa ou evitada por providências de saneamento ou outros meios preventivos ou suspensivos, desde que seja reconhecida 
pelas autoridades competentes a sua responsabilidade por essa situação; e
d) Condenada, no País ou no estrangeiro, pela prática de infracções dasregras legais ou regulamentares que regem a actividade 
das Instituições Financeiras, a actividade seguradora e o mercado de valores mobiliários, sempre que a gravidade ou reincidên-
cia dessas infracções o justifique.
3. A entidade que pretenda ser contratada como Agente Bancário deve fornecer à Instituição Contratante, no mínimo, a seguinte 
informação:
a) Denominação ou firma; 
b) Certidão de registo de entidades legais ou outro documento equiparado; 
c) Alvará, licença de actividades, válida ou documento equiparado, emitido por autoridade competente;
d) Demonstrações financeiras auditadas, respeitantes ao exercício económico anterior, quando aplicável;
e) Comprovativo de cumprimento de obrigações fiscais, emitido pela respectiva repartição fiscal, quando aplicável;
f) Certificado de registo criminal das pessoas previstas na alínea c) do n.º 1 do presente artigo; 
g) Endereço e elementos de contacto;
h) Prova de posse de recursos financeiros ou fundos para assegurar as actividades de Agente Bancário, sobretudo os depósitos 
e levantamentos em numerário, quando aplicável; e 
i) Declaração de honra, na qual atesta a veracidade da informação prestada.
4. Os órgãos e Instituições da Administração Pública, nomeadamente os serviços de registo ou de notariado, as Instituições de 
Ensino e as empresas públicas estão isentos do cumprimento dos critérios estabelecidos nas alíneas a) e b) do n º 1 e nas alíneas 
d), f) eh) do n.º 3 do presente artigo.

ARTIGO 8.º (Actividades permitidas)

É permitido ao Agente Bancário, nos termos do presente Aviso, realizar as seguintes actividades: 
a) Recepção e encaminhamento de pedido de abertura e encerramento de contas bancárias; 
b) Transferências intrabancárias e interbancárias; 
c) Captação de depósitos para poupança e outras aplicações previamente definidas pela Instituição Contratante;
d) Depósito e levantamentos denumerário, nos limites estabelecidos pela Instituição Contratante, tendo em conta o perfil de 
risco associado ao volume das transacções e as condições de segurança do Agente Bancário;
e) Pagamento de serviços; 
f) Desembolso de empréstimo; 
g) Recepção de reembolsos de empréstimo; 
h) Fornecimento de saldos da conta bancária; 
i) Fornecimento de extracto de conta, com informação mínima, definida pela Instituição Financeira Bancária;
j) Recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito da Instituição Contratante;
k) Recepção e encaminhamento de pedidos de emissão e substituição de cartões de débito, crédito e pré-pagos; 
l) Recepção e envio de remessas nacionais; e
m) Outras que o Banco Nacional de Angola vier a autorizar.

ARTIGO 9.º (Actividades proibidas)

É proibido ao Agente Bancário, ao abrigo do presente Aviso, realizar as seguintes actividades: 
a) Realização de operações de débito a descoberto; 
b) Adiantamento de crédito a ser disponibilizado pela Instituição Financeira; 
c) Realizar operações de câmbio;
d) Prestar qualquer tipo de garantia nas operações de contrato de crédito;
e) Emitir, a seu favor, obrigações relativas às operações intermediadas;
f) Cobrar quaisquer taxas, comissões ou serviços relacionados com a prestação de serviços que não tenham sido previamente 
acordados com a Instituição Financeira Contratante; 
g) Utilizar, na sua denominação social, expressões que sugiram actividades próprias das Instituições Financeiras Bancárias, 
designadamente «banco», «banqueiro», «de crédito», «de depósitos », «locação financeira» ou outros similares que denotem o 
exercício de actividade própria de Instituições Financeiras; 
h) Subcontratar outrem para o exercício da actividade de Agente Bancário; 
i) Outras actividades proibidas pela legislação em vigor no âmbito do Sistema Financeiro Angolano.

ARTIGO 10.º (Tecnologia utilizada e acompanhamento das actividades do Agente Bancário)

1. A Instituição Contratante deve assegurar que as transacções realizadas pelo Agente Bancário ocorrem em sistema compatível 
com o da Instituição Contratante e permita a segurança e integridade dos dados, bem como a sua auditoria.
2. Sempre que possível as transacções do Agente Bancário deverão ocorrer em tempo real.
3. A Instituição Contratante deve garantir que o Agente Bancário dispõe de um sistema tecnológico adequado e compatível com 
o utilizado por operadores de sistemas de pagamento e compensação, que permita identificar e acompanhar as transacções 
previstas no artigo 16.º do presente Aviso.
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4. A Instituição Contratante pode disponibilizar ao Agente Bancário Caixas Automáticos (CA), desde que sejam observadas, 
cumulativamente, as seguintes condições:
a) Contrato específico entre as partes;
b) Condições de gestão, segurança e protecção de CA, que garantam o seu adequado funcionamento e utilização pelos clientes; e 
c) Capacidade de o Agente Bancário executar serviços de apoio ao CA.
5. A Instituição Contratante deve designar a agência bancária de apoio e acompanhamento das actividades mais próxima do 
Agente Bancário.

CAPÍTULO III Contratação do Agente Bancário

ARTIGO 11.º (Cláusulas mínimas do contrato e remuneração do Agente Bancário)

1. As actividades realizadas pelo Agente Bancário, previstas no artigo 8.º do presente Aviso, devem ser definidas em contrato 
escrito, devidamente celebrado com a Instituição Contratante. 
2. O contrato referido no número anterior deve conter, no mínimo, cláusulas sobre os seguintes aspectos:
a) As actividades a serem realizadas pelo Agente Bancário;
b) Os direitos e obrigações das partes; 
c) A remuneração do Agente Bancário, incluindo as respectivas condições de fixação acordadas;
d) O número de conta do Agente Bancário domiciliada na Instituição Contratante usada para pagamento da remuneração pelos 
serviços prestados;
e) A menção de que a prestação de serviços pelo Agente Bancário fica sujeita às normas do presente aviso e demais legislação 
aplicável; 
f) As Instituições Contratantes, bem como a referência de que ao Banco Nacional de Angola deve ser facultado o acesso total e 
tempestivo aos sistemas de controlo intemo, documentos, relatórios, arquivos e aos colaboradores do Agente Bancário, sempre 
que necessário; 
g) A menção de que o proprietário, gerente, administrador, sócio ou equiparado do Agente Bancário não deve desempenhar 
funções de gestão, tomar decisões de gestão ou agir ou aparentar agir em moldes equivalentes aos de um membro de gestão ou 
de colaborador da Instituição Contratante; 
h) A obrigação de o agente assegurar a protecção dos registos, dados, documentos ou processos relevantes das operações 
realizadas, estabelecendo, para o efeito, o dever de transferências dos mesmos para a Instituição Contratante em intervalos 
regulares previamente especificados;
i) A menção de que toda a informação e dados recolhidos pelo Agente Bancário sobre os serviços prestados, relativos aos clientes 
e/ou à Instituição Contratante, é propriedade da Instituição Contratante e que a esta devem ser entregues todos os documentos 
recebidos no âmbito da prestação do serviço de Agente Bancário;
j) obrigação de a Instituição Contratante assegurar a recolha, no estabelecimento do Agente Bancário, de documentos compro-
vativos de transacções realizadas em numerário em excesso, num prazo razoável, atendendo ao perfil de risco e localização do 
Agente Bancário e ao volume de transacções realizadas; 
k) A especificação de que o Agente Bancário e seus colaboradores estão vinculados ao dever de segredo estabelecido na lei, 
relativamente às operações realizadas com clientes em nome da Instituição Contratante; 
l) Os limites adequados do montante, em numerário, a ser mantido pelo Agente Bancário, bem como os limites de pagamentos 
e recebimentos por cliente;
m) A indicação de actividades proibidas ao Agente Bancário, nomeadamente:
i Efectuar cobranças de quaisquer taxas, comissões ou encargos relacionados com o exercício de actividades que não estejam 
previstos no preçário da Instituição Contratante, o qual deve ser elaborado de acordo com o regime de comissões e outros encar-
gos remetidos ao Banco Nacional de Angola; 
ii. Efectuar adiantamentos não autorizados em nome da Instituição Contratante,
iii. Realizar operações cambiais;
iv Prestar garantias nas operações de crédito; e 
v Subdelegar ou subcontratar Agente Bancário; 
n As condições de alteração dos termos de prestação de serviço e as circunstâncias de incumprimento; e 
o) As causas ou situações de extinção do contrato, bem como as suas consequências, nos termos do presente Aviso. 
3. A Instituição Contratante deve manter disponível uma cópia de contrato celebrado com cada Agente Bancário no período mí-
nimo de 10 (dez) anos.
4. A Instituição Contratante deve adoptar uma política de remuneração do Agente Bancário, compatível com a política de gestão 
de risco, de forma a não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco nas estratégias de curto, médio e longo 
prazos, adoptados pela instituição.

ARTIGO 12º (Não exclusividade de contrato)

1. O contrato celebrado entre a Instituição Contratante e o Agente Bancário não deve ser exclusivo.
2. Um Agente Bancário pode prestar serviços a várias Instituições Contratantes, desde que os contratos de prestação de serviços 
sejam separados.
3. No caso de contratação de um Agente Bancário por várias Instituições Contratantes, estas devem assegurar que o agente 
demonstre capacidade para gerir as transacções de diferentes Instituições.

ARTIGO 13º (Extinção do contrato)

O contrato de Agente Bancário pode ser extinto por iniciativa das partes ou por uma das seguintes razões: 
a) Incumprimento sistemático das obrigações de uma das partes ou que comprometa a essência ou a manutenção da relação 
jurídica entre as partes; 
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b) Cessação da actividade principal do Agente Bancário; 
c) Dissolução da Instituição Contratante ou doAgente Bancário; 
d) Morte do proprietário da instituição objecto de contrato;
e) Condenação do proprietário da Instituição objecto de contrato, no País ou no estrangeiro, por crimes de natureza económica; 
f) Mudança ou encerramento de estabelecimento sem prévio consentimento, por escrito, da Instituição Contratante; e 
g) Por livre iniciativa das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO IV Actividade do Agente Bancário

ARTIGO 14º (Dever de informação ao público)

1. As Instituições Contratantes devem assegurar a disponibilização ao público, em todas as agências, nas suas páginas de Inte-
met e nos estabelecimentos do Agente Bancário, em local bem visível, de acesso directo e facilmente identificável:
a) A relação actualizada do seu Agente Bancário, incluindo o nome, endereço e o número de telefone ou qualquer outro meio de 
comunicação; 
b) Produtos e serviços prestados pelo Agente Bancário; e 
c) O contacto telefónico gratuito, correio electrónico e outros mecanismos de reclamação da Instituição Contratante, no interior 
do estabelecimento em local visível, para efeitos de reclamação junto da Instituição Contratante e/ou no Banco Nacional de 
Angola.
2. A Instituição Contratante deve ainda:
a) Possuir conhecimento prévio da mudança ou do encerramento do estabelecimento do Agente Bancário, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; e 
b) Assegurar que o Agente Bancário informe público sobre a mudança ou o encerramento do seu estabelecimento, com a ante-
cedência mínima de 30 (trinta) dias, da data da sua verificação. 

ARTIGO 15.º (Identificação do agente bancário)

1. O Agente Bancário, para além de identificar a marca da empresa, deve indicar, visualmente, a Instituição Financeira Bancária 
para a qual presta os serviços.
2. A Instituição Financeira Bancária deve disponibilizar aos clientes o nome, o endereço, o número de telefone ou qualquer outro 
meio de comunicação, do Agente Bancário contratado, bem como informações sobre os produtos e serviços para os quais esteja 
habilitado a prestar.
3. A Instituição Financeira Bancária deve ainda disponibilizar aos seus clientes o contacto e número de telefone ou qualquer outro 
meio de comunicação para reclamações quanto aos serviços prestados pelo seu Agente Bancário.

ARTIGO 16.º (Procedimentos de controlo)

A Instituição Contratante deve: 
a) Estabelecer um sistema de controlo e de segurança que contemple a atribuição de responsabilidades e políticas claras de 
controlos internos, para atenuar os riscos inerentes às operações Financeiras Bancárias efectuadas pelo Agente Bancário; 
b) Utilizar métodos de verificação das transacções para promover a adesão a estes serviços e permitir a verificação das opera-
ções realizadas pelo Agente Bancário; 
c) Dispor de mecanismos eficazes para diferenciar as operações que são efectuadas ao abrigo do contrato celebrado com o 
Agente Bancário e as operações que este realiza no âmbito do seu objecto social;
d) Assegurar que a execução das operações efectuadas pelo Agente Bancário, seja realizada de acordo com os seus procedi-
mentos;
e) Garantir a integridade das informações dos clientes registados pelo Agente Bancário; e 
f)Assegurar que são observadas pelo Agente Bancário as disposições constantes nos manuais de procedimentos disponibiliza-
dos pelas Instituições Financeiras Bancárias, bem como na legislação em vigor.

CAPÍTULO V Supervisão

ARTIGO 17.º (Supervisão)

A Instituição Financeira Bancária deve criar condições técnicas e operacionais, para que o organismo de supervisão tenha aces-
so, em tempo útil, às informações relacionadas com as operações realizadas e a todos os elementos de suporte da actividade 
do Agente Bancário. 

ARTIGO 18º (Dever de informação e cadastro do agente bancário)

1. A Instituição Financeira Bancária deve, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da contratação do Agente Bancário, 
remeter através do Sistema de Supervisão de Instituições Financeiras (SSIF), os seguintes elementos:
a) Nome ou designação do Agente Bancário; 
b) Número de Identificação Fiscal; 
c) Endereço do estabelecimento onde será exercida a actividade;
d) Identificação pessoal dos membros da gerência; 
e) Ramo de actividade a que se dedica; e 
f) Indicação do montante máximo e mínimo que o Agente Bancário da Instituição deve ter como fundo de maneio, para suportar 
as operações. 
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2. A Instituição Contratante deve prestar informação ao Banco Nacional de Angola relativa à actividade do Agente Bancário, bem 
como as violações de leis e regulamentos aplicáveis, nas condições e periodicidade que vierem a ser definidas.
3. Funciona no Banco Nacional de Angola um cadastro do Agente Bancário, cujas incidências são comunicadas pelas Instituições 
Contratantes, nos termos e condições a definir em normativo específico.
4. Sem prejuízo do cadastro a que se refere o número anterior, as Instituições Contratantes devem possuir e manter um cadastro 
para o registo de incidências do Agente Bancário.

ARTIGO 19.º (Prestação de informação ao Banco Nacional de Angola)

A Instituição Contratante deve prestar informação ao Banco Nacional de Angola relativa aos clientes registados pelo Agente 
Bancário, nos termos a definir em normativo específico.

CAPÍTULO VI Disposições Complementares

ARTIGO 20.º (Dever de formação)

A Instituição Contratante deve garantir a formação adequada e contínua do Agente Bancário, visando o cumprimento do seguinte: 
a) Das obrigações impostas pela presente norma e demais legislações em vigor; 
b) Do código de conduta em vigor na Instituição Contratante; e 
c) Das regras de combate ao branqueamento de capitais, e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição 
maciça.

ARTIGO 21.º (Prevenção de branqueamento de capitais e financiamento
ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça)

1. O exercício da actividade de Agente Bancário deve estar em conformidade com a legislação sobre a prevenção do branquea-
mento de capitais e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça.
2. As Instituições Financeiras Contratantes devem adoptar medidas apropriadas para identificar, avaliar, monitorizar e controlar 
os riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça, bem 
como desenvolver e implementar ferramentas ou sistemas de informação necessários à identificação e mitigação destes riscos.

ARTIGO 22.º (Encerramento de actividades)

1. O Banco Nacional de Angola pode determinar o encerramento da actividade do Agente Bancário, caso se venfiquem uma das 
seguintes situações:
a) Se tiver celebrado contrato por meio de falsas declarações ou outros expedientes ilícitos, independentemente das sanções 
penais que ao caso couber,
b) Se deixar de se verificar algum dos requisitos estabelecidos no artigo 4.º da presente Norma; 
c) Se a Instituição Financeira cessar a sua actividade; e
d) Se o Agente Bancário não poder honrar os seus compromissos, nomeadamente quanto à segurança dos fundos que lhe tive-
rem sido confiados.
2. O Banco Nacional de Angola pode ainda promover o encerramento da actividade do Agente Bancário sempre que este:
a) Coloque em risco a transparência das operações;
b) Se recuse ou coloque impedimentos à realização de verificações ou inspecções do Banco Nacional de Angola; e 
c) Não observe as disposições legais e regulamentares sobre o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao ter-
rorismo bem como da proliferação de armas de destruição maciça.

CAPÍTULO VII Disposições Finais

ARTIGO 23.º (Regime sancionatório)

A violação do disposto no presente Aviso é punível nos termos da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições 
Financeiras.

ARTIGO 24.º (Norma revogatória)

Fica revogado o Aviso n.º 25/12, de 20 de Agosto, e toda a regulamentação que contrarie o disposto no presente Aviso.

ARTIGO 25º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Aviso são resolvidas pelo Banco Nacional de Angola.

ARTIGO 26.º (Entrada em vigor)

O presente Aviso entra em vigor à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 16 de Março de 2020.
O Governador, José de Lima Massano.
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 Lei n.º 15/18 (Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 15/18 (Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens)

Data de Publicação 26/12/2018
Data de Entrada em Vigor  26/12/2018

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 190

 
Lei n.º 15/18, de 26 de Dezembro

 
Considerando que o legislador angolano aprovou o Regime de Repatriamento de Recursos Financeiros , com vista a permitir o 
retorno voluntário de capitais domiciliados no exterior;
Tornando-se necessária a recuperação integral, por parte do Estado, dos bens resultantes de crimes em que tenha sido lesado;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das alíneas c) e e) do artigo 164.º e da alínea d) do n.º 2 do artigo 
166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte :

LEI SOBRE O REPATRIAMENTO COERCIVO E PERDA ALARGADA DE BENS

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei estabelece as condições para o repatria mento coercivo de activos financeiros e a perda de bens a favor do Estado, 
decorrentes de condenação em processo penal, independentemente de estarem domiciliados ou sedeados no estrangeiro ou em 
território nacional.

ARTIGO 2.º (Âmbito)

1. A presente Lei é aplicável a todas as situações que configurem crimes de nah1reza patrimonial em que o Estado tenha sido 
lesado.
2. Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 9/18, de 26 de Junho, Lei de Repatriamento de Recursos Financeiros, a presente Lei abran-
ge os bens imóveis, móveis e activos financeiros.

ARTIGO 3.º (Repatriamento coercivo)

O repatriamento coercivo incide sobre os activos financeiros ou o remanescente destes que não tenham sido transferidos volun-
tariamente.

ARTIGO 4.º (Perda de bens)

Por efeitos de condenação por crime de natureza patrimonial que tenha lesado o Estado, os seus agentes incorrem na perda , a 
favor daquele, do seu património incongruente.

ARTIGO 5.º (Património incongruente)

Para efeitos da presente Lei, considera-se património incongruente a diferença entre o valor do património do agente e o que 
seria compatível com o seu rendimento lícito.

ARTIGO 6.º (Património do Agente)

Integram o património do agente:
a) Os bens que estejam na sua titularidade ou em relação aos quais tenham o domínio e o benefício;
b) Os bens do agente ou a ele associados transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação consideravel-
mente inferior ao seu valor real e os juros, lucros e outros benefícios obtidos com quaisquer dos mencionados bens.

ARTIGO 7.º (Promoção da perda de bens)

1. O Ministério Público liquida, na acusação, o montante apurado como devendo ser perdido a favor do Estado.
2. Se não for possível a liquidação no momento da acusação, ela pode ainda ser efectuada até ao 30.º dia anterior à data desig-
nada para a realização da primeira audiência de discussão e julgamento, sendo deduzida nos próprios autos.
3. Efectuada a liquidação, pode esta ser alterada dentro do prazo previsto no número anterior, se houver conhecimento superve-
niente da inexactidão do valores antes determinado.
4. Recebida a liquidação, ou a respectiva alteração, no tribunal , é imediatamente notificada ao agente e ao seu Defensor.

ARTIGO 8.º (Prova)

1. Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerai, de toda prova produzida no processo, pode o agente provar a 
origem lícita dos bens referidos no artigo 6.º da presente Lei.
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2. Para efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em processo penal.
3. Os titulares de bens que lhes tenham sido transferidos pelo Agente, nos termos do artigo 6.º da presente Lei, também podem 
provar a licitude da aquisição dos bens em causa, por parte deste.
4. Se a liquidação do valor a perder a favor do Estado for deduzida na acusação, a defesa deve ser apresentada na contestação.
5. Se a liquidação for posterior à acusação, o prazo para defesa é de 30 dias, contados da notificação da liquidação,
6. A prova referida nos n.º1 a 3 do presente artigo é oferecida em conjunto com a defesa .
7. A perda a favor do Estado não abrange os bens que o agente tenha adquirido por via sucessória e tenha posteriormente alienado.

ARTIG0 9.º (Arresto)

1. Para garantia do pagamento do valor determinado nos termos do artigo 4.º da presente Lei é decretado o arresto de bens do 
Agente.
2.A todo o tempo, o Ministério Público requer o arresto de bens do agente no valor correspondente ao apurado como constituindo 
vantagem de actividade criminosa.
3. O arresto é decretado pelo juiz , independentemente da verificação dos pressupostos reflectidos no Código do Processo Penal, 
se existirem fortes indícios da prática do crime.
4. Em tudo que não contrarie o disposto na presente Lei é aplicável ao arresto o regime do arresto preventivo previsto na legis-
lação processual.

ARTIGO 10.º (Modificação e extinção do arresto)

1. O arresto cessa se for prestada caução pelo valor refe rido no n.º 1 do artigo anterior.
2. Se, em qualquer momento do processo , for apurado que o valor susceptível de perda é menor ou maior do que o inicialmente 
apurado, o Ministério Público requer a redução do arresto ou a sua ampliação.
3. O arresto ou a caução extinguem -se com a decisão final absolutória.

ARTIGO 11.º (Declaração de perda)

1. Na sentença condenatória, o tribunal declara o valor que deve ser perdido a favor do Estado, nos termos do artigo 4.º da pre-
sente Lei.
2. Se este valor for inferior ao dos bens arrestados ou à caução prestada, são reduzidos até esse montante.
3. Senão tiver sido presta da caução económica, o arguido pode pagar voluntariamente o montante referido no número anterior, 
nos trinta dias subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, extinguindo-se o arresto com esse pagamento.
4. Não se verificando o pagamento, são perdidos a favor do Estado os bens arrestados.

ARTIGO 12.º (Entidade competente para a recuperação de activos)

Para a recuperação de activos é criado o Serviço Nacional de Recuperação de Activos, integrado na Procuradoria Geral da Re-
pública.

ARTIGO 13.º (Atribuições do Serviço Nacional de Recuperação de Activos)

O Serviço Nacional de Recuperação de Activos tem as seguintes atribuições :
a) Proceder à identificação , localização e apreensão de bens, activos financeiros ou produtos relacionados com crimes que se 
encontrem no País ou no estrangeiro ;
b) Assegurar a cooperação com os Gabinetes de Recuperação de Activos ou similares criados por outros Estados;
c) Exercer as demais atribuições conferidas por lei.
2. O Serviço Nacional de Recuperação de Activos é dirigido por um Magistrado do Ministério Público com a categoria de Procu-
rador Geral-Adjunto da República.
3. O Director do Serviço Nacional de Recuperação de Activos é nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público.
4. Sem prejuízo da sua composição permanente, podem integrar o Serviço Nacional de Recuperação de Activos , pelo tempo que 
for necessário, técnicos especialistas, do sector público ou privado.

ARTIGO 14.º (Revogação)

São revogadas as normas que contrariem o disposto na presente Lei.

ARTIGO 15.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 16.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional , em Luanda , aos 21 de Novembro de 2018.
O Presidente da Assembleia Nacional , Fernando Piedade Dias dos Santos.
Promulgada , aos 29 de Novembro de 2018. Publique- se.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
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Lei n.º 9/18 (Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 9/18 (Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros)

Data de Publicação 26/06/2018
Data de Entrada em Vigor  26/06/2018

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 92

Lei n.º 9/18, de 26 de Junho

Havendo necessidade de se aprovar um regime que oriente e incentive o repatriamento voluntário de recursos financeiros domi-
ciliados no exterior do País, por cidadãos nacionais residentes e empresas com sede no território nacional;
Dada a necessidade de o Estado se dotar de instrumentos e mecanismos complementares, para permitir o repatriamento de 
recursos financeiros de origem ilícita e colocá-los ao serviço da economia nacional contribuindo assim para o desenvolvimento 
do País e para o bem-estar das populações.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do Povo, nos termos das disposições combinadas da alínea b) do artigo 161.º e da 
alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI DE REPATRIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei tem por objecto o estabelecimento dos termos e das condições de repatriamento dos recursos financeiros domi-
ciliados no exterior do País, os efeitos jurídicos de natureza fiscal cambial ou criminal do repatriamento voluntário dos referidos 
recursos financeiros e o regime sancionatório do repatriamento coercivo dos recursos ilícitos mantidos no exterior do País.

ARTIGO 2.º (Âmbito subjectivo)

1. A presente Lei é aplicável às pessoas singulares residentes nacionais e às pessoas colectivas com sede, ou domicílio no terri-
tório nacional e que sejam titulares de recursos financeiros domiciliados no exterior do País.
2. O disposto na presente Lei não é aplicável às pessoas singulares residentes nacionais que à data anterior à entrada em vigor 
da presente Lei, tenham sido condenadas judicialmente ou que estejam na condição de indiciadas em inquérito policial ou que 
sejam réus em acção penal ou processo administrativo pela prática de crimes que tenham relação com os recursos ilicitamente 
detidos ou expatriados para o estrangeiro, designadamente:
a) Terrorismo, inclusive o seu financiamento;
b) Organização terrorista;
c) Tráfico de pessoas e tráfico sexual de pessoas e de menores;
d) Tráfico de órgãos;
e) Escravidão e servidão;
f) Tráfico ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, puníveis com pena de prisão superior a 8 anos;
g) Contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
h) Pornografia infantil, inclusive via internet;
i) Contra a segurança do Estado;
j) Extorsão mediante sequestro;
k) Peculato;
l) Crimes relacionados com a subtracção de recursos financeiros do erário público.

ARTIGO 3.º (Definições)

Para efeitos do disposto na presente Lei, entende-se por:
a) «Recursos financeiros», os depósitos bancários, à ordem, a prazo ou na forma de certificados de depósito ou de aforro, em 
contas domiciliadas em instituições financeiras bancárias no Estrangeiro;
b) «Conta de depósito bancário», qualquer conta bancária aberta para constituição de uma das modalidades de depósito pre-
vistas no Aviso n.º 10/2016, de 5 de Setembro, sobre abertura, movimentação e encerramento de contas de depósito bancário;
c) «Beneficiário efectivo», as pessoas singulares proprietárias últimas ou detentoras do controlo final de um cliente ou as pes-
soas no interesse das quais é efectuada uma operação, conforme dispõe alínea b) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezem-
bro, Lei Sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
d) «Referências a titulares de recursos financeiros», incluem os seus beneficiários efectivos, quando aplicável;
e) «Recursos financeiros ilícitos», são os recursos obtidos em violação à legislação nacional ao tempo da prática do facto.
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ARTIGO 4.º (Modalidades de repatriamento)

Para efeitos do disposto na presente Lei o repatriamento de recursos financeiros é considerado:
a) Voluntário, quando é efectuado durante o período de 180 dias a contar da data de entrada em vigor da presente Lei, aplicando-
-se, nesse caso, o regime estabelecido no seu Capítulo II;
b) Coercivo, quando não é efectuado no prazo estabelecido na alínea anterior e incide, exclusivamente, sobre recursos finan-
ceiros provenientes de operações comprovadamente ilícitas, aplicando-se nesse caso o regime estabelecido no Capítulo III, da 
presente Lei.

CAPÍTULO II Repatriamento Voluntário

ARTIGO 5.º (Entidade competente)

O procedimento para o repatriamento dos recursos financeiros corre os seus trâmites junto das instituições financeiras bancá-
rias domiciliadas no território nacional, sob supervisão do Banco Nacional de Angola.

ARTIGO 6.º (Procedimento para os recursos repatriados voluntariamente)

1. As pessoas singulares residentes nacionais e as pessoas colectivas com sede em Angola que pretendem repatriarem os seus 
recursos financeiros ao abrigo da alínea a) do artigo 4.º e, consequentemente, beneficiar dos efeitos previstos no artigo 8.º, da 
presente Lei, devem fazê-lo transferindo os referidos recursos para conta aberta em instituição financeira bancária domiciliada 
em território angolano.
2. Para efeitos do disposto no número anterior a instituição financeira bancária interveniente, deve dar cumprimento, com as ne-
cessárias adaptações, ao disposto no Capítulo II da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro — Lei Sobre o Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

ARTIGO 7.º (Dever de sigilo)

1. É assegurado às pessoas que repatriam os seus recursos financeiros ao abrigo da alínea a) do artigo 4.º o sigilo bancário e 
fiscal sobre as informações prestadas e os valores repatriados, nos termos previstos na Lei de Bases das Instituições Financei-
ras bancárias e normas ou regulamentos complementares aplicáveis, bem como no Código Geral Tributário e legislação fiscal 
complementar.
2. Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro — Lei Sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Fi-
nanciamento do Terrorismo, é vedada a divulgação ou utilização indevida das informações relativas a qualquer repatriação de 
recursos financeiros efectuada nos termos do Capítulo II da presente Lei, em qualquer formato ou para qualquer finalidade.
3. Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, a violação do dever de sigilo previsto no número anterior do presente artigo é pu-
nível nos termos do Código Penal.

ARTIGO 8.º (Efeitos de natureza fiscal, cambial e criminal)

1. O repatriamento voluntário dos recursos, efectuados nos termos previstos no presente Capítulo, produz os seguintes efeitos:
a) Extinção de quaisquer obrigações fiscais e cambiais exigíveis em relação àqueles recursos financeiros;
b) Exclusão de toda e qualquer responsabilidade por eventuais infracções fiscais, cambiais e criminais desde que conexas com 
os referidos recursos.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, a extinção dos respectivos procedimentos ou processos, fica dependente da 
transferência efectiva dos recursos financeiros para conta de depósito bancário junto de uma instituição financeira bancária 
domiciliada no território nacional.
3. Estão igualmente abrangidas pelos efeitos previstos no presente artigo, as pessoas singulares e colectivas que à data da publi-
cação da presente Lei, já tenham repatriado os seus recursos financeiros para uma conta de depósitos bancários mantida junto 
de instituição financeira bancária domiciliada no território nacional.
4. Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro — Lei Sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Finan-
ciamento do Terrorismo, as informações e documentos relativos à operação de transferência dos recursos financeiros efectuada 
nos termos deste Capítulo, não podem ser utilizados como indício ou elemento para efeitos de qualquer procedimento fiscal, 
cambial, penal, civil, disciplinar ou contravencional.
5. As operações resultantes do repatriamento voluntário e as transacções de aplicação ou reinvestimento desses recursos finan-
ceiros ficam isentos do imposto de selo.
6. Os efeitos previstos no n.º 1 do presente artigo, não se verificam sempre que as pessoas referidas no n.º 1 do artigo 2.º da 
presente Lei, apresentarem declarações ou documentos falsos relativos à titularidade e à condição jurídica dos recursos finan-
ceiros declarados.

ARTIGO 9.º (Utilização dos recursos repatriados voluntariamente)

Os recursos financeiros repatriados voluntariamente, são aplicados em programas de desenvolvimento económico e social, 
direccionados pelo Estado, em condições a definir pelo Titular do Poder Executivo.
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ARTIGO 10.° (Impossibilidade de cumprimento do repatriamento)

1. Considera-se cumprido o requisito de repatriamento previsto na alínea a) do artigo 4.º da presente Lei, quando:
a) Não seja possível por razões de ordem legal ou administrativa, o repatriamento dos recursos financeiros;
b) O titular dos recursos financeiros entrega ao Banco Nacional de Angola, no prazo de repatriamento voluntário, uma declara-
ção emitida pela instituição de domiciliação dos referidos recursos ou outra entidade legal com competência para tal, conforme 
o caso, a confirmar e justificar a impossibilidade legal ou administrativa de repatriamento do referido valor total ou parcial, e o 
prazo previsto de duração do impedimento.
2. O repatriamento deve ser efectuado logo que se verifique a cessação do facto impeditivo, altura a partir da qual se produzem 
os efeitos do repatriamento previsto no artigo 8.º da presente Lei.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete ao Banco Nacional de Angola estabelecer as instruções julgadas ne-
cessárias, tendo em vista o referido repatriamento.

ARTIGO 11.º (Incentivos do regime do repatriamento voluntário)

Para efeitos de aplicação do regime de repatriamento voluntário a que se refere o n.º 1 do artigo 4.°, o Estado pode conceder os 
seguintes incentivos, de acordo com a legislação em vigor:
a) A aplicação em um organismo de investimento colectivo fechado, tendo como participantes o Estado e os titulares dos recur-
sos financeiros repatriados, com capital garantido e capitalização ou remuneração mínima garantida sob gestão de entidade 
gestora de organismos de investimento colectivo autorizada;
b) O investimento em títulos em moeda estrangeira, ao portador e livremente transaccionáveis, com a maturidade nunca inferior 
a 5 anos.

CAPÍTULO III Repatriamento Coercivo e seus Efeitos

ARTIGO 12.º (Repatriamento coercivo dos recursos financeiros ilícitos e seus efeitos)

O regime do repatriamento coercivo previsto no presente Capítulo aplica-se exclusivamente, a recursos financeiros de
origem ilícita, após o termo do período para o repatriamento voluntário, estabelecido na alínea a) do artigo 4.º da presente Lei.

ARTIGO 13.° (Procedimentos de repatriamento coercivo)

1. Findo o prazo previsto na alínea a) do artigo 4.° da presente Lei, os recursos financeiros obtidos de forma ilícita e mantidos no 
exterior do País, são objecto de repatriamento coercivo pelo Estado.
2. Para efeitos do número anterior os órgãos competentes do Estado devem instruir os respectivos processos, com vista à apli-
cação das sanções legalmente previstas e a apreensão dos recursos em causa.

ARTIGO 14.º (Destino dos recursos repatriados coercivamente)

Os recursos financeiros repatriados coercivamente revertem, na totalidade, a favor do Estado e destinam-se a financiar projectos 
sociais.

ARTIGO 15.º (Recuperação de recursos financeiros)

1. Compete ao Titular do Poder Executivo criar ou atribuir a órgão específico a missão de identificação e recuperação de recursos 
financeiros remetidos ou mantidos no exterior da República de Angola, em violação da legislação aplicável.
2. Devem ser assegurados mecanismos céleres e eficazes de intercâmbio de informações judiciais e financeiras, através da 
celebração de acordos bilaterais ou multilaterais com países terceiros que se julgarem convenientes para o efeito.

CAPÍTULO IV Depósitos Bancários

ARTIGO 16.° (Unidade monetária)

Para efeitos do disposto na presente Lei, os recursos financeiros repatriados conservam, a unidade monetária de origem.

ARTIGO 17.º (Regime de movimentação)

Os montantes que forem afectados às contas de depósitos bancários em moeda estrangeira, resultantes do repatriamento de 
recursos financeiros podem ser movimentados nos termos da Lei n.º 5/97, de 27 de Junho — Lei Cambial e normas ou regula-
mentos complementares aplicáveis.

CAPÍTULO V Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 18.° (Regulamentação)

Compete ao Titular do Poder Executivo definir os princípios regulamentares e os procedimentos necessários à boa execução da 
presente Lei.
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ARTIGO 19.º (Arquivo)

As pessoas singulares residentes nacionais e as pessoas colectivas que repatriarem os seus fundos ao abrigo do Capítulo II da 
presente Lei devem manter em arquivo, por um período de 10 anos, cópias dos documentos comprovativos dos referidos repa-
triamentos.

ARTIGO 20.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 21.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Maio de 2018.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada, aos 13 de Junho de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.

 
 

Regulamento n.º 4/16 (Regulamento para o cumprimento da Lei do Combate
ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo)

Tipo de Documento Regulamento
N.º Documento 4/16 (Regulamento para o cumprimento da Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais
 e do Financiamento do Terrorismo)

Data de Publicação 02/06/2016  
Data de Entrada em Vigor  01/08/2016

Entidade Emitente Comissão do Mercado de Capitais
Fonte Diário da República, I Série, Número 88

Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho
 
Considerando que a Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao 
Terrorismo, consagra um conjunto de obrigações a que estão vinculadas as instituições financeiras;
Atendendo que à Comissão do Mercado de Capitais (CMC), enquanto organismo de regulação, supervisão e fiscalização das ins-
tituições financeiras não bancárias que actuam no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, compete regular 
e supervisionar as referidas instituições;
Havendo a necessidade de se estabelecer controlos adequados que visem tornar eficaz a implementação de medidas de pre-
venção e repressão às práticas que configurem crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, nas 
instituições financeiras não bancárias, nas sociedades gestoras dos mercados regulamentados e de serviços financeiros sobre 
valores mobiliários e nas instituições financeiras bancárias que realizem serviços e actividades de investimento em valores mo-
biliários e instrumentos derivados;
Tendo em conta os deveres de diligência, de informação e de comunicação a que estão sujeitas as entidades acima referidas, 
por força da Lei n.º 1/12, de 12 de Janeiro, Lei sobre a Designação e Execução de Actos Jurídicos Internacionais e do Decreto 
Presidencial n.º 214/13, de 13 de Dezembro, que regulamenta a referida Lei;
Considerando que é imprescindível o cumprimento dos referidos deveres, pelas entidades sujeitas à supervisão da CMC, permi-
tindo assim à entidade competente o congelamento imediato dos fundos e demais activos financeiros ou recursos económicos 
das pessoas que pratiquem actos qualificados como branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo;
Convindo dar cumprimento aos objectivos acima assinalados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 35.º e na alínea a) do artigo 36.º, todos da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, conjugados com o n.º 1 do artigo 4.º e com a alínea c) do artigo 19.º do Estatuto 
Orgânico da CMC, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, o Conselho de Administração da CMC aprova o 
seguinte:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

O presente Regulamento visa estabelecer as condições para o cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 34/11, de 12 
de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, bem como os instrumentos, 
mecanismos e formalidades de aplicação, necessários ao efectivo cumprimento dessas obrigações.
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ARTIGO 2.º (Âmbito de aplicação)

1. O presente Regulamento aplica-se às instituições financeiras não bancárias sujeitas à supervisão da Comissão do Mercado 
de Capitais (CMC), nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras, 
bem como às entidades gestoras de mercados regulamentados, de sistemas de liquidação, de câmara de compensação ou con-
traparte central e de sistemas centralizados de valores mobiliários.
2. O presente Regulamento é aplicável, igualmente, às instituições financeiras bancárias que realizem serviços e actividades de 
investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados.

ARTIGO 3.º (Definições)

No presente Regulamento, as expressões a seguir indicadas têm o significado que lhes é atribuído no presente artigo:
a) «Beneficiário efectivo», as pessoas singulares proprietárias últimas ou detentoras do controlo final de um cliente ou as pes-
soas no interesse das quais é efectuada uma operação, nos termos da alínea b) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, 
Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
b) «Centros Offshore», entidades empresariais constituídas ou contas bancárias abertas num país distinto do domicílio dos seus 
proprietários, onde gozam de privilégios tributários, designadamente isenção ou redução de impostos;
c) «Cliente», qualquer pessoa singular, colectiva ou qualquer outra entidade jurídica com a qual as entidades referidas no artigo 
2.º estabeleçam ou estabeleceram uma relação de negócio ou efectuem uma transacção ocasional;
d) «Compliance Officer», pessoa responsável pelo departamento de compliance, que tem por tarefa a implementação do sistema 
de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;
e) «Entidade de fachada», entidade que age em nome próprio em operações sobre valores mobiliários e instrumentos derivados, 
que tem por fim último beneficiar uma terceira pessoa que detém o poder e controlo sobre a referida operação;
f) «Operações suspeitas», todo e qualquer acto de um cliente que configura uma tentativa de ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos, directa ou indirectamente, da prática de um crime, com 
vista a dar-lhes uma aparência lícita;
g) «PEP´s», Pessoas Politicamente Expostas, definidas nos termos da alínea l) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, 
Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
h) «Relação de negócio», a relação de natureza comercial ou profissional entre as entidades referidas no artigo 2.º e os seus 
clientes que, no momento em que esta, efectivamente, se estabelece se prevê que venha a ser ou seja duradoura;
i) «Representante», aquele que representa legalmente o cliente, bem como qualquer procurador, mandatário, gestor de negó-
cios ou qualquer outra pessoa habilitada a, isoladamente ou em conjunto com outros representantes, actuar perante as entida-
des referidas no artigo 2.º em nome e por conta do cliente;
j) «Sociedades gestoras dos mercados regulamentados e dos serviços financeiros sobre valores mobiliários», as entidades ges-
toras de mercados regulamentados, de sistemas de liquidação, de câmara de compensação ou contraparte central e de sistemas 
centralizados de valores mobiliários;
k) «Transacção ocasional», qualquer transacção efectuada por uma das entidades referidas no artigo 2.º, fora do âmbito de uma 
relação de negócio já estabelecida;
l) «UIF», Unidade de Informação Financeira.

CAPÍTULO II Deveres de Identificação e de Diligência
SECÇÃO I Identificação de Clientes

ARTIGO 4.º (Obrigação de identificação de clientes)

1. As obrigações de identificação, previstas no artigo 5.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, devem ser adoptadas pelas entidades referidas no artigo 2.º relativamente aos 
seus clientes e, caso aplicável, aos respectivos representantes e beneficiários efectivos.
2. As obrigações de identificação acima mencionadas aplicam-se não apenas a novos clientes, mas também a clientes já exis-
tentes, em função da avaliação de risco de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo associado aos mesmos.
3. Sempre que a instituição tenha conhecimento ou fundada suspeita de que o cliente não actua por conta própria, deve tomar 
medidas adequadas que lhe permitam conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de quem o cliente está a actuar, 
nomeadamente dos beneficiários efectivos.
4. Para identificação dos beneficiários efectivos, a instituição deve averiguar a existência de um mandato, de um negócio fiduciá-
rio ou de uma relação de domínio ou outro tipo de influência significativa, independentemente da respectiva natureza.
5. Em caso de dúvidas quanto à verdadeira identidade do cliente e, caso aplicável, do representante ou do beneficiário efectivo, 
que não possa ser resolvida de forma satisfatória, as entidades referidas no artigo 2.º devem recusar a realização de quaisquer 
operações ou extingui-las se for necessário.

ARTIGO 5.º (Estabelecimento de relação de negócio)

1. As instituições previstas no artigo 2.º devem desenvolver políticas e procedimentos claros de identificação e aceitação de 
clientes.
2. Para efeitos do número anterior, as instituições sujeitas ao presente Regulamento devem recolher e conservar informação 
relativa aos clientes, aos seus representantes e beneficiários efectivos, caso aplicável, antes do início da relação de negócio, 
devendo solicitar, no mínimo, os elementos seguintes:
a) Pessoas singulares:
i) Nome completo e, no caso de clientes e representantes, a respectiva assinatura;
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ii) Data e local de nascimento;
iii) Nacionalidade;
iv) Morada completa da residência ou quaisquer outros contactos, considerados como válidos pela respectiva instituição finan-
ceira;
v) Profissão e entidade patronal, quando existam;
vi) Natureza e montante do rendimento;
vii) Nome e número do documento de identificação utilizado, data de expiração e entidade emissora;
viii) Número de Identificação Fiscal (NIF);
ix) Cargos públicos ou políticos exercidos nos últimos 12 (doze) meses, no caso de estrangeiros.
b) Pessoas colectivas:
i) Denominação social completa da pessoa colectiva;
ii) Objecto social e a finalidade do negócio;
iii) Endereço da sede;
iv) Número de Identificação Fiscal (NIF);
v) Número de matrícula do registo comercial;
vi) Indicação dos titulares de participações no capital social ou nos direitos de voto da pessoa colectiva de valor igual ou superior 
a 20%, com indicação das percentagens de cada, nomeadamente:
• 1.º Identidade do titular de participação social que atingiu ou ultrapassou em percentagem de 5% e a cada múltiplo de 5% do 
seu capital;
• 2.º Identidade do titular de participação social que atingiu ou ultrapassou em percentagem de 5% e a cada múltiplo de 5% dos 
direitos de voto;
• 3.º Indicação sobre a existência de acordos parassociais ou qualquer tipo de acordo de actuação concertada entre titulares de 
participações sociais e, caso afirmativo, cópia do acordo;
• 4.º Identificação de participações detidas indirectamente na sociedade através de sociedade em relação de domínio ou de gru-
po, através de negócio fiduciário ou através de acordo para a gestão de participações sociais ou para o exercício do direito de voto.
vii) Indicação dos representantes da pessoa colectiva e respectivo mandato.
c) Comerciantes em nome individual, no estabelecimento da relação negocial:
i) Denominação social;
ii) Sede e actividade desenvolvida;
iii) Número de Identificação Fiscal (NIF);
iv) Elementos de identificação referidos na alínea a) do n.º 2 do presente artigo.
d) Em relação a condomínios de imóveis em regime de propriedade horizontal e patrimónios autónomos, constituídos nos termos 
da legislação em geral ou centros de interesses jurídicos sem personalidade jurídica, é aplicável o regime previsto na alínea b) 
do n.º 2 do presente artigo, com as necessárias adaptações.
3. A verificação da informação deve ser comprovada, mediante a apresentação dos seguintes documentos válidos:
a) Pessoas singulares:
i) Os elementos de identificação mencionados nos pontos i), ii), iii) e ix) da alínea a) do n.º 2 do presente artigo devem ser verifi-
cados da seguinte forma:
• 1.º Pelos residentes cambiais, mediante apresentação do bilhete de identidade ou cartão de residente, emitido pelo órgão 
competente, onde conste fotografia, nome completo, data de nascimento e nacionalidade;
• 2.º Pelos não residentes cambiais, mediante apresentação do passaporte, com excepção dos não residentes cambiais de na-
cionalidade angolana, mediante apresentação de bilhete de identidade;
• 3.º A morada completa, a profissão, a respectiva entidade patronal, quando existir, através da declaração de atestado de resi-
dência ou de qualquer documento válido, idóneo e suficiente para aferir a veracidade das informações prestadas;
• 4.º O elemento de identificação mencionado no ponto ix) da alínea a) do n.º 2 do presente artigo, mediante declaração emitida 
pela própria pessoa com a lista dos cargos de natureza pública ou política ocupados ou, caso aplicável, que não ocupou quaisquer 
desses cargos durante os últimos 12 (doze) meses.
b) Pessoas colectivas:
i) Em relação às pessoas colectivas residentes, os elementos de identificação mencionados nos pontos i), ii), iii) e v) da alínea b) do 
n.º 2 do presente artigo, devem ser verificados mediante a apresentação da Certidão do Registo Comercial emitida pela Conser-
vatória do Registo Comercial ou outro documento público comprovativo, nomeadamente o exemplar do Diário da República, con-
tendo a publicação dos estatutos ou certidão notarial de escritura da constituição ou ainda o endereço do sítio da internet, man-
tido pelo Departamento Ministerial competente, em que tenham sido publicados os elementos de identificação acima referidos;
ii) Em relação às pessoas colectivas não residentes, os elementos de identificação mencionados nos pontos i), ii) e iii) da alínea 
b) do n.º 2 do presente artigo, devem ser verificados mediante a apresentação de comprovativo do registo comercial ou outro 
documento público válido, devidamente certificado pelas entidades competentes do país de residência e autenticado pela repre-
sentação consular de Angola que tenha jurisdição sobre o território onde o documento foi emitido;
iii) O elemento de identificação mencionado no ponto iv) da alínea b) do n.º 2 do presente artigo deve ser verificado mediante a 
apresentação do Número de Identificação Fiscal (NIF) ou equivalente, emitido pela Administração Geral Tributária;
iv) Os elementos de identificação mencionados no ponto vi) da alínea b) do n.º 2 do presente artigo devem ser comprovados por 
meio de:
• 1.º Certidão do Registo Comercial e das comunicações efectuadas nos termos do n.º 4 do artigo 251.º da Lei n.º 1/04, de 3 de 
Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, no caso de sociedades por quotas;
• 2.º Cópia autenticada do requerimento de registo junto do emitente com a assinatura de recepção, no caso de sociedades 
anónimas com acções tituladas nominativas;
• 3.º Declaração da entidade responsável pelo registo, no caso de acções escriturais;
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• 4.º Cópia da lista de presenças das últimas cinco Assembleias Gerais ou da cópia autenticada do requerimento de registo junto 
do depositário com a assinatura de recepção, quando os títulos já se encontrem depositados, no caso de sociedades anónimas 
com acções tituladas ao portador;
• 5.º Cópia das comunicações efectuadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 466.º da Lei 1/04, de 3 de Fevereiro, Lei das Sociedades 
Comerciais, em qualquer outro caso.
v) O elemento de identificação mencionado no ponto vii) da alínea b) do n.º 2 do presente artigo deve ser comprovado mediante 
declaração escrita emitida pela própria pessoa colectiva, contendo o nome dos titulares do órgão de administração, procurado-
res ou representante legal.
vi) No estabelecimento da relação de negócio em nome de menores que, em razão da sua idade, não sejam titulares de quaisquer 
dos documentos referidos na alínea a) do n.º 3 do presente artigo, a comprovação dos respectivos elementos de identificação do 
menor deve ser efectuada:
• 1.º No caso de residente cambial, mediante exibição de cédula pessoal, quando a idade for inferior a 6 anos e Bilhete de Iden-
tidade, quando for superior a 6 anos;
• 2.º No caso de não residente cambial, por documento público equivalente, a apresentar por quem demonstre legitimidade 
enquanto seu representante legal para o estabelecimento da relação de negócio, devendo ser verificada a respectiva identidade 
do mesmo aquando do início da relação de negócio.

ARTIGO 6.º (Momento da verificação da identidade)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem identificar os clientes e, caso aplicável, os representantes e beneficiários efectivos, 
e tomar medidas razoáveis para verificar a sua identidade, no momento em que seja estabelecida a relação de negócio ou antes 
da realização de qualquer transacção ocasional.
2. As instituições acima referidas podem completar os procedimentos de identificação e verificação, após o estabelecimento da 
relação de negócio, desde que:
a) O risco de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo seja reduzido;
b) Os procedimentos ocorram no mais curto espaço de tempo;
c) Seja essencial para não interromper a conduta normal do negócio, nomeadamente nas seguintes circunstâncias:
i) Sejam transacções efectuadas sem a presença física do cliente;
ii) Sejam transacções correspondentes ao exercício de direitos societários sobre valores mobiliários.
d) Adoptem um sistema de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo que inclua as condições 
em que a verificação extemporânea possa ocorrer, nomeadamente:
i) Limitação do número, do tipo e/ou do valor das transacções a serem realizadas em momento anterior à verificação da identi-
dade;
ii) Monitorização reforçada da relação de negócio entre o momento do seu estabelecimento e a verificação da identidade.
e) O contrário não decorra de disposição legal ou regulamentar.
3. Caso as entidades previstas no artigo 2.º não consigam atempadamente obter informação exigida sobre o cliente, devem abs-
ter-se de estabelecer a relação de negócio ou de realizar qualquer transacção ocasional.

ARTIGO 7.º (Transacções ocasionais)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem recolher e conservar informação sempre que, presencialmente ou à distância, um 
cliente pretenda efectuar transacções ocasionais cujo montante seja igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a 
USD 15.000,00 (quinze mil dólares americanos), independentemente de a transacção ser realizada mediante uma única opera-
ção ou através de várias operações que aparentem estar relacionadas.
2. No mínimo, devem ser exigidos, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º, elementos de identificação e correspondentes docu-
mentos comprovativos da pessoa ou entidade que pretende efectuar a transacção e, caso aplicável, dos seus representantes e 
beneficiários efectivos, nos seguintes termos:
a) Pessoas singulares: elementos previstos nos pontos i), ii), iii) e vi) da alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º;
b) Pessoas colectivas: elementos previstos nos pontos i), iv), vi) e vii) da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º;
c) Comerciantes em nome individual: elementos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º;
d) Condomínios de imóveis em regime de propriedade horizontal e patrimónios autónomos: elementos previstos na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 5.º 3. Caso seja solicitada a realização de transacções ocasionais em nome de menores que, em razão da idade, 
não sejam titulares de quaisquer dos documentos referidos na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º, a comprovação dos respectivos ele-
mentos de identificação do menor deve ser efectuada nos termos estabelecidos no ponto vi) da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º 4. 
Nos casos em que o número de operações efectuadas por um cliente evidencie um padrão de frequência, devem as instituições 
considerar estar perante um relacionamento tendencialmente estável e duradouro, qualificando-o, a partir de então, como uma 
efectiva relação de negócio e adoptando os correspondentes procedimentos de identificação e diligência.

ARTIGO 8.º (Mecanismos de identificação do beneficiário efectivo)

Além dos elementos referidos no n.º 2 do artigo 5.º e dos comprovativos indicados no n.º 3 do mesmo artigo, a identificação do 
beneficiário efectivo deve incluir cópia do acordo fiduciário ou do acordo de parceria, caso houver, cópia autenticada do documen-
to que confirme a sua identificação ou última acta da Assembleia Geral Constituinte, ou outro documento equivalente, no caso em 
que as transacções ou operações sejam efectuadas por conta do beneficiário efectivo e não por conta do cliente.
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SECÇÃO II Deveres de Diligência

ARTIGO 9.º (Dever de monitorização contínua)

1. No âmbito das obrigações previstas nas alíneas d) e e) do artigo 7.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Bran-
queamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, para fins de monitorização contínua da relação de negócio, dependendo 
da avaliação de risco do cliente, deve ser solicitada a seguinte informação relativamente ao cliente:
a) Natureza, finalidade e detalhes do negócio;
b) Registo de mudanças de domicílio;
c) Dados profissionais;
d) Origem dos fundos a serem usados na relação de negócio;
e) Origem dos rendimentos iniciais e contínuos;
f) As várias relações entre os clientes e os respectivos beneficiários efectivos.
2. As entidades referidas no artigo 2.º, sempre que considerem necessário, devem solicitar informação adicional aos clientes, em 
face das transacções efectuadas pelos mesmos e da avaliação de risco efectuada, tais como o relatório anual e contas, entre outros.
3. Os órgãos de administração das entidades referidas no artigo 2.º devem ter conhecimento do perfil dos clientes de alto risco da 
instituição.

ARTIGO 10.º (Execução de obrigações por terceiros)

1. Nos termos do disposto no artigo 22.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e 
do Financiamento ao Terrorismo, as entidades referidas no artigo 2.º ficam autorizadas a permitir a execução das obrigações de 
identificação e de diligência em relação aos clientes por intermediários ou terceiros para dar cumprimento aos requisitos do artigo 
5.º e alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da mesma Lei ou para captar negócio, desde que:
a) Obtenham imediatamente informações sobre os requisitos previstos no artigo 5.º e alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da Lei n.º 
34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, bem como do n.º 
2 do artigo 5.º;
b) Tomem medidas adequadas para assegurar que as cópias da documentação relativa aos requisitos de identificação e diligência 
previstos no artigo 5.º e alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de 
Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, bem como no n.º 2 do artigo 5.º sejam tempestivamente disponibilizadas;
c) Reduzam a escrito as medidas tomadas para assegurar que o terceiro é uma entidade regulada e supervisionada em matéria 
de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;
d) Reduzam a escrito os resultados da verificação efectuada a terceiro, relativamente às medidas implementadas para cumprir 
efectivamente as obrigações previstas nos artigos 5.º e 7.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamen-
to de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo.
2. Para efeitos do presente artigo, considera-se terceiro uma instituição financeira nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º 
da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, excepto 
casas de câmbio e prestadores de serviços de pagamento, que não se encontre sediada em países que não aplicam ou aplicam 
de forma insuficiente os requisitos internacionais em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.
3. O presente artigo não se aplica a contractos de subcontratação de serviços (outsourcing) ou a contractos com correspondentes.

ARTIGO 11.º (Correspondentes)

1. Nos casos em que, de acordo com o regime legal aplicável, seja admissível o exercício da actividade das entidades referidas 
no artigo 2.º por intermédio de correspondentes, aquelas devem assegurar que estes realizem as medidas de identificação e 
diligência do cliente, estabelecidas no artigo 5.º e alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do 
Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo e nos artigos 5.º e 7.º.
2. Os correspondentes devem disponibilizar, sempre que solicitado pelas entidades referidas no artigo 2.º, a documentação obti-
da durante a execução das medidas previstas no número anterior, assim como qualquer outra documentação tida por relevante.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades referidas no artigo 2.º devem assegurar o cumprimento das obri-
gações legais e regulamentares por parte dos correspondentes.
4. Quando estabeleçam uma relação de negócio ou transacção ocasional, através de um correspondente, as entidades acima 
referidas devem, no mínimo, assegurar as seguintes medidas:
a) Criar mecanismos de controlo interno e avaliação de riscos periódicos para assegurar a prevenção de branqueamento de 
capitais e do financiamento ao terrorismo e para o controlo efectivo da actividade dos correspondentes;
b) Monitorizar as transacções realizadas através do correspondente;
c) Avaliar, regularmente, a eficácia das políticas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
ao terrorismo implementadas pelos correspondentes.
5. As entidades referidas no artigo 2.º devem manter uma lista actualizada de todos os seus correspondentes, que deve ser dis-
ponibilizada à CMC sempre que solicitado.

SECÇÃO III Deveres de Diligência Simplificada

ARTIGO 12.º (Procedimentos de diligência simplificada)

1. Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financia-
mento ao Terrorismo, as entidades referidas no artigo 2.º devem recolher informação suficiente para verificar se o cliente se 
enquadra numa das seguintes categorias:
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a) Estado ou uma pessoa colectiva de direito público de qualquer natureza, integrada na administração central ou local;
b) Autoridade ou organismo público sujeito à prática contabilística transparente e objecto de fiscalização.
2. As entidades referidas no artigo 2.º devem demonstrar à CMC, caso esta assim o entenda, a verificação do enquadramento dos 
clientes nas categorias acima mencionadas.
3. As entidades referidas no artigo 2.º devem definir critérios para determinar se a informação recolhida é suficiente para veri-
ficar que o cliente se enquadra numa das categorias ou profissões acima referidas, nomeadamente, a existência de informação 
pública disponível que confirme a sua identidade.

SECÇÃO IV Deveres de Diligência Reforçada

ARTIGO 13.º (Procedimentos gerais)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem proceder à definição e adopção das medidas acrescidas de diligência referidas no 
artigo 10.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terroris-
mo, de forma proporcional e adequada ao grau de risco associado ao cliente, ao beneficiário efectivo ou à operação, tendo em 
consideração as circunstâncias concretas da relação de negócio ou da transacção ocasional.
2. Para efeitos do número anterior, consideram-se medidas acrescidas de diligência, entre outras:
a) A obtenção de informação adicional sobre os clientes, os seus representantes ou os beneficiários efectivos, bem como sobre 
as operações;
b) A realização de diligências adicionais para comprovação da informação obtida;
c) A verificação da origem e destino dos fundos, nos termos da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branquea-
mento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
d) A intervenção de níveis hierárquicos mais elevados para a autorização do estabelecimento de relações de negócio, da execu-
ção de transacções ocasionais ou da realização de operações em geral;
e) A intensificação dos procedimentos de monitorização das operações, com vista a detectar eventuais indicadores de suspeição 
e a subsequente comunicação às autoridades competentes;
f) A redução dos intervalos temporais para a actualização da informação recebida relativa aos elementos identificativos de clien-
tes, representantes e beneficiários efectivos, a outros elementos de informação previstos no presente Regulamento e aos meios 
comprovativos desses elementos;
g) A monitorização do acompanhamento da relação de negócio pelo Compliance Officer ou por outro colaborador da instituição 
que não esteja directamente envolvido no relacionamento comercial com o cliente ou com outras pessoas especialmente rela-
cionadas com o cliente.
3. Sem prejuízo da adopção dos procedimentos específicos previstos nos restantes artigos da presente secção, deve ser espe-
cialmente ponderada a adopção de medidas acrescidas de diligência, adequadas aos riscos concretos identificados, relativamen-
te às situações indicativas de risco potencialmente mais elevado, identificadas no artigo 17.º 4. As entidades referidas no artigo 
2.º mantêm um registo das operações em que empreguem medidas de diligência reforçada.

ARTIGO 14.º (PEP´s)

Adicionalmente aos deveres de identificação e diligência previstos nas secções anteriores e de acordo com o disposto no artigo 
10.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, as 
entidades referidas no artigo 2.º devem garantir que:
a) A informação relativa aos processos e procedimentos de identificação relacionados com as PEP´s seja comunicada aos seus 
colaboradores para os quais a mesma seja relevante;
b) Os processos e procedimentos referidos na alínea anterior façam parte do seu programa de formação para a prevenção do 
branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;
c) Os procedimentos de diligência sejam adaptados a cada caso concreto, tendo em conta uma avaliação com base no risco dos 
serviços ou produtos adquiridos, circunstâncias individuais, origem e montante dos fundos do cliente;
d) Haja monitorização rigorosa e permanente no seu relacionamento com as PEP´s, relativamente à transferência de fundos.

ARTIGO 15.º (Operações efectuadas sem a presença física do cliente)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem aplicar os procedimentos de identificação e de diligência previstos nas secções 
anteriores.
2. Os procedimentos referidos no número anterior devem incluir a monitorização contínua no estabelecimento e durante a relação 
de negócio ou na realização de transacções ocasionais, sem a presença física do cliente, como acontece com os clientes presentes 
fisicamente.
3. As entidades referidas no artigo 2.º, no âmbito das medidas específicas e adequadas para mitigar riscos relevantes, devem:
a) Exigir a certidão, reconhecimento ou certificação, por entidade competente, dos documentos solicitados nos termos do n.º 3 
do artigo 5.º;
b) Solicitar, nos termos do n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais 
e do Financiamento ao Terrorismo, documentos adicionais para complementar aqueles que são obrigatórios para os clientes 
fisicamente presentes, solicitados nos termos do n.º 3 do artigo 5.º.
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ARTIGO 16.º (Organizações sem fins lucrativos)

1. Adicionalmente aos deveres de identificação e diligência previstos nas secções anteriores e de acordo com o disposto no n.º 1 
do artigo 10.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terro-
rismo, as entidades referidas no artigo 2.º devem estabelecer procedimentos adequados de diligência reforçada, relativamente 
a operações com organizações sem fins lucrativos, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
ao terrorismo.
2. Os procedimentos a que se refere o número anterior devem incluir a recolha e registo da seguinte informação:
a) Nome completo e morada;
b) Documento comprovativo da sua legalização pelas autoridades estatais;
c) Natureza e objecto das actividades da organização;
d) Nomes de todos os gestores ou equivalente;
e) Nomes ou classes de beneficiários;
f) Localização geográfica;
g) Estrutura organizacional;
h) Origem das doações e voluntariado;
i) Origem dos fundos e dos gastos, incluindo informação básica dos beneficiários.

ARTIGO 17.º (Factores de risco justificativos de diligência reforçada)

1. Consideram-se factores de risco elevado, susceptíveis de desencadear o dever de diligência reforçada, entre outros, os seguintes 
indicadores:
a) Factores relacionados com clientes e beneficiários efectivos:
i) Pessoas colectivas ou centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica que sejam veículos de detenção de activos 
pessoais;
ii) Sociedades com accionistas fiduciários ou que tenham o seu capital social representado por acções ao portador;
iii) Estruturas de propriedade ou de controlo que pareçam inabituais ou excessivamente complexas, tendo em conta a natureza da 
actividade prosseguida pelo cliente/beneficiário efectivo;
iv) Clientes/beneficiários efectivos residentes ou que desenvolvam actividade nos Estados que representam um factor de risco 
inerente à localização geográfica;
v) Clientes/beneficiários efectivos que tenham sido objecto de sanções ou medidas restritivas impostas pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas ou pelo Estado angolano;
vi) Clientes que estejam numa das seguintes circunstâncias:
• 1.º Mostrem relutância ou se recusem a disponibilizar os elementos identificativos, meios comprovativos e outros elementos de 
informação ou verificação solicitados;
• 2.º Disponibilizem elementos pouco credíveis quanto à sua autenticidade, pouco explícitos quanto ao seu teor, de difícil verificação 
por parte das entidades referidas no artigo 2.º ou com características pouco usuais;
• 3.º Disponibilizem reiteradamente documentos ou informações distintas dos que lhe são solicitados.
vii) Clientes que mostrem relutância ou recusem estabelecer contactos presenciais com a instituição ou que não pretendam o envio 
de correspondência para a morada declarada;
viii) Clientes que, sem aparente relação entre si, tenham dados de contacto comuns, ou que apresentem dados que se revelem 
incorrectos ou que estejam permanentemente inoperacionais, ou que mudem com frequência;
ix) Clientes que procurem unicamente estabelecer contactos com um colaborador ou colaboradores específicos da mesma institui-
ção, em especial quando, face à ausência desse ou desses colaboradores, decidam não executar ou suspender operações;
x) Clientes que revelem uma preocupação fora do comum relativamente à confidencialidade das transacções processadas através 
da instituição;
xi) Clientes que revelem um conhecimento fora do comum e sem razão aparente sobre a legislação atinente ao branqueamento de 
capitais e do financiamento ao terrorismo ou que evidenciem um interesse fora do comum em conhecer as políticas, procedimentos 
e mecanismos de controlo interno da instituição financeira destinados a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento 
ao terrorismo;
xii) Clientes relacionados com operações suspeitas de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo, de manipulação 
de mercado ou abuso de informação privilegiada;
xiii) Clientes sem qualquer ligação discernível para recorrerem aos serviços das entidades referidas no artigo 2.º
b) Factores relacionados com operações e serviços:
i) Operações que envolvam transacções em numerário de forma intensiva e sem explicação plausível;
ii) Operações com mais e menos valias reiteradas;
iii) Movimentos fora do âmbito das contas de investimento e paragem súbita de transacções em contas pouco movimentadas e de 
montante elevado;
iv) Operações a preços fora do mercado;
v) Operações de aquisição de activos de valor significativo e que, num curto prazo e sem razão aparente, procedam à sua venda ou 
amortização;
vi) Operações relativas a valores mobiliários de preço de mercado reduzido;
vii) Operações relativas a valores mobiliários em contas colectivas;
viii) Aberturas de contas ou aquisição de produtos ou serviços de importância relevante sem qualquer preocupação quanto a poten-
ciais perdas, comissões ou outros custos associados a esses produtos e serviços;
ix) Transacções em instrumentos financeiros derivados ou noutras circunstâncias que se revelem inabituais, face ao perfil expec-
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tável do cliente e aos demais elementos caracterizadores da relação de negócio ou transacção ocasional, em particular quando os 
clientes apresentem explicações pouco claras ou inconsistentes acerca das operações ou que tenham pouco conhecimento sobre o 
seu propósito ou quando o cliente manifeste nervosismo ou uma anormal urgência na execução das operações;
x) Transferências de valores mobiliários ou instrumentos financeiros sem contrapartida;
xi) Alteração de titulares de contas;
xii) Especificação de comitentes, nomeadamente, em contas com representantes legais idênticos;
xiii) Transacções intensivas sobre valores ao portador ou outros que permitam o anonimato do respectivo titular;
xiv) Operações que evidenciem um grau de complexidade aparentemente desnecessário para a concretização do fim a que se des-
tinam;
xv) Operações cuja finalidade ou racionalidade económica não sejam evidentes;
xvi) Operações que não apresentem qualquer conexão com a actividade conhecida do cliente e que envolvam pessoas ou entida-
des relacionadas com Estados publicamente reconhecidos como locais de produção ou tráfico de estupefacientes, detentores de 
elevados índices de corrupção, plataformas de branqueamento de capitais, promotores ou apoiantes do terrorismo, promotores ou 
apoiantes da proliferação de armas de destruição massiva ou outros Estados com uma legislação fortemente restritiva em matéria 
de segredo bancário;
xvii) Cessação antecipada de um produto, especialmente implicando prejuízo;
xviii) Elevada rotação de intermediários ou de consultores financeiros;
xix) Operações em nome de menores ou incapazes, sem justificação;
xx) Operações em que as partes ou os intermediários são estrangeiros e não residentes por motivos fiscais ou com o único objectivo 
de realizar investimento de capital;
xxi) Fraccionamento das operações ou operações abaixo de limite legal para cumprimento de obrigações de registo ou comunica-
ção em sede de branqueamento de capitais;
xxii) Intermediação em moldes inabituais, tal como o pagamento de indemnizações ou comissões elevadas inusitadas;
xxiii) Operações estranhas para o perfil do cliente, incompatíveis com o fuso horário ou alteração súbita da natureza habitual de 
transacções;
xxiv) Padrão de operações com perdas significativas;
xxv) Pedido de desconto de títulos ao portador sem depósito em conta;
xxvi) Recurso sistemático a diversas jurisdições;
xxvii) Relutância em fornecer os elementos de identificação solicitados, ou informação complementar, tais como, estrutura socie-
tária, finalidade do negócio, antecedentes comerciais ou sede;
xxviii) Solicitação para encaminhamento de pagamentos para contas de intermediários;
xxix) Transferência de fundos através de várias contas;
xxx) Transferências entre diferentes contas de propriedade do cliente sem finalidade ou negócio aparente;
xxxi) Utilização da conta de valores mobiliários como mera conta de transferências ou saídas de fundos e reduzida actividade de 
títulos;
xxxii) Utilização de contas nacionais por cliente com sede no estrangeiro, para negociar em mercados estrangeiros;
xxxiii) Utilização de documentação falsa;
xxxiv) Utilização de entidade de fachada para efectuar a aquisição dos títulos;
xxxv) Utilização de uma empresa de serviços de pagamento para transferência de fundos;
xxxvi) Utilização de várias contas não associadas;
xxxvii) Utilização de pessoas colectivas recentemente criadas, se o montante for avultado comparativamente aos seu capital ou 
actividade;
xxxviii) Quaisquer outras operações que, pelas suas características, no que se refere às partes envolvidas, complexidade, valores em 
causa, formas de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento económico ou legal, possam configurar hipóteses 
de crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo, ou com estes relacionados.
c) Factores relacionados com localização geográfica:
i) Estados com deficiências estratégicas no domínio da prevenção do branqueamento de capitais ou do financiamento ao terrorismo, 
identificados pelo Grupo de Acção Financeira Internacional em documento publicado por este organismo;
ii) Outros Estados identificados por fontes credíveis como não dispondo de sistemas eficazes de prevenção do branqueamento de 
capitais ou do financiamento ao terrorismo;
iii) Estados identificados por fontes credíveis como tendo um nível significativo de corrupção ou de outras actividades criminosas;
iv) Estados que tenham sido sujeitos a contramedidas adicionais, decididas pelo Estado angolano;
v) Estados sujeitos a sanções, embargos ou outras medidas restritivas, impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas;
vi) Estados que proporcionem financiamento ou apoio a actividades terroristas ou em cujo território operem organizações terroris-
tas conhecidas;
vii) Centros offshore.
2. A CMC estabelece por Instrução os factores de risco adicionais que sejam justificativos de diligência reforçada.

CAPÍTULO III Sistema de Controlo Interno

ARTIGO 18.º (Indicadores de avaliação de risco)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do 
Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, adoptar ou adaptar um sistema de gestão de risco 
tanto em relação a novos clientes como a clientes já existentes, de modo a garantir medidas eficazes de identificação e diligência 
adequadas ao perfil de risco identificado.
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2. As entidades referidas no artigo 2.º devem avaliar a categoria de risco associada aos clientes de acordo com determinados 
factores de risco.
3. A avaliação de risco de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo deve ter em conta, entre outros, os se-
guintes factores:
a) Natureza do cliente e do beneficiário efectivo;
b) Natureza da actividade do cliente;
c) Forma de estabelecimento da relação de negócio;
d) Localização geográfica do cliente e da sua actividade, se aplicável;
e) Transacções efectuadas;
f) Histórico do cliente;
g) Produtos e serviços adquiridos.

ARTIGO 19.º (Mecanismos e procedimentos)

1. O órgão de administração das entidades referidas no artigo 2.º é responsável pela prevenção e detecção de actividades ou 
operações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, mediante um sistema de controlo interno 
e de avaliação do risco.
2. A natureza e extensão do sistema de controlo interno e de avaliação de risco devem ser adaptadas à natureza e ao risco asso-
ciado ao negócio, assim como à dimensão e complexidade da instituição.
3. O sistema de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, a implementar pelas entidades 
referidas no artigo 2.º, deve incluir:
a) Designação do Compliance Officer pelo órgão de gestão;
b) Definição, implementação e aprovação, pelo órgão de administração, de processos e procedimentos relacionados com as 
principais funções do Compliance Officer,
c) Redução a escrito de políticas e processos de gestão de risco, devidamente aprovados pelo órgão de gestão, que incluam, 
entre outros, princípios gerais e procedimentos de mitigação de risco no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e 
do financiamento ao terrorismo;
d) Plano de sensibilização e formação dos colaboradores acerca das suas funções e responsabilidades;
e) Procedimentos de recrutamento;
f) Prestação de informação regular e relevante ao órgão de gestão pelo Compliance Officer e pelos demais colaboradores;
g) Supervisão da estratégia de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo.
4. De forma a cumprir adequadamente com as suas responsabilidades, o Compliance Officer deve ter:
a) Autoridade e independência para desenvolver as suas responsabilidades, previstas no artigo 20.º, não devendo ser afectadas 
por qualquer influência;
b) Apoio do órgão de administração;
c) Recursos adequados;
d) Acesso a toda informação relevante que esteja na posse das entidades referidas no artigo 2.º, de forma a avaliar se as ocorrên-
cias detectadas internamente pelos colaboradores apresentam indícios de operações suspeitas de branqueamento de capitais 
ou de financiamento ao terrorismo.
5. Para efeitos da alínea d) do número anterior, entende-se como informação relevante:
a) Informação financeira do cliente, do beneficiário efectivo e/ou de qualquer pessoa que aja em nome de outrem;
b) Características da transacção;
c) Registos de transacções passadas, de padrões e de volume de transacções ou de informação relativa a outros produtos ou 
serviços prestados ao mesmo cliente;
d) Duração da relação de negócio;
e) Comunicações anteriores efectuadas à UIF relativas ao mesmo cliente.
6. Nos termos do disposto nos números anteriores, as entidades referidas no artigo 2.º devem realizar acções de auditoria in-
terna para avaliar se as políticas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo 
estão a ser devidamente seguidos.

ARTIGO 20.º (Funções do Compliance Officer)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem ter dentro da sua estrutura organizacional um Departamento de Compliance lide-
rado pelo Compliance Officer.
2. As principais responsabilidades do Compliance Officer em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financia-
mento ao terrorismo incluem o seguinte:
a) Monitorizar o cumprimento de políticas e processos definidos no âmbito do sistema de prevenção do branqueamento de ca-
pitais e do financiamento ao terrorismo;
b) Gerir e monitorizar a implementação de um sistema de controlo interno efectivo, relativo à prevenção do branqueamento de 
capitais e do financiamento ao terrorismo;
c) Centralizar e analisar as comunicações recebidas internamente;
d) Elaborar a comunicação sobre operações susceptíveis de configurar a prática do crime de branqueamento de capitais e de 
financiamento ao terrorismo a ser enviada à UIF;
e) Receber pedidos de informação da UIF, da CMC ou de qualquer outra entidade competente, bem como facultar, caso aplicável, 
a informação solicitada;
f) Elaborar o relatório anual relativamente à eficácia do sistema de controlo interno e de avaliação de risco das entidades refe-
ridas no artigo 2.º.
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CAPÍTULO IV Outros Deveres
SECÇÃO I Dever de Comunicação

ARTIGO 21.º (Dever de comunicação de operação suspeita)

1. A comunicação de operação suspeita, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao 
Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, deve ser efectuada em suporte físico ou digital, mediante um 
formulário a ser endereçado à UIF.
2. O formulário a que se refere o número anterior é aprovado por Instrução da CMC.
3. O relatório de comunicação de operação suspeita deve ser acompanhado de cópia de todos os documentos recolhidos ou dos 
registos efectuados.
4. As entidades referidas no artigo 2.º não podem dar conhecimento aos seus clientes, seus representantes ou beneficiários 
efectivos ou a terceiros de que a transacção foi considerada como reveladora de indícios da prática do crime de branqueamento 
de capitais ou do financiamento ao terrorismo e que, em consequência, foi comunicada à UIF.
5. É igualmente impedido às entidades referidas no artigo 2.º de disponibilizar ou permitir que sejam disponibilizados bens, 
operações ou recursos económicos ou outros serviços conexos, directa ou indirectamente, em benefício de:
a) Pessoas, grupos e entidades designadas pelo Comité de Sanções das Nações Unidas, conforme a Resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas n.º 1267, mediante a lista actualizada pelo referido Comité de Sanções; e
b) Estados, pessoas, grupos e entidades designadas em cumprimento de outros actos internacionais, nos termos do artigo 6.º da 
Lei n.º 1/12, de 12 de Janeiro, Lei sobre a Designação e Execução de Actos Jurídicos Internacionais, quando aplicável.
6. O dever de comunicação previsto no presente artigo abrange os elementos da relação contratual entre o cliente e as entidades 
referidas no artigo 2.º, aplicando-se o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado 
pela Lei n.º 22/15, de 31 Agosto.

SECÇÃO II Dever de Cooperação

ARTIGO 22.º (Relação com o Comité Nacional de Designação)

1. Sem prejuízo de outros deveres resultantes da Lei, as entidades referidas no artigo 2.º devem cooperar com o Comité Nacional 
de Designação, nos termos previstos na Lei n.º 1/12, de 12 de Janeiro, Lei sobre a Designação e Execução de Actos Jurídicos 
Internacionais e no Decreto Presidencial n.º 214/13, de 13 de Dezembro, sobre a Designação e Execução de Actos Jurídicos 
Internacionais, do seguinte modo:
a) Prestar toda a informação necessária que lhe tenha sido solicitada pelo Comité Nacional de Designação sobre os seus clientes;
b) Verificar se os seus clientes constam ou não da lista nacional de pessoas, grupos ou entidades designadas;
c) Comunicar à autoridade competente e à CMC sempre que detenham fundos ou recursos económicos detidos, possuídos ou 
pertencentes a clientes designados.
2. As entidades referidas no artigo 2.º não devem disponibilizar ou permitir que sejam disponibilizados bens ou recursos econó-
micos ou que sejam realizadas operações em benefício de pessoas, grupos ou entidades designadas.

SECÇÃO III Dever de Conservação

ARTIGO 23.º (Conservação de documentos)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem garantir que todos os registos relativos a transacções e a clientes se encontram 
disponíveis atempadamente para que a autoridade competente, de acordo com a legislação aplicável, os possa consultar caso 
considere necessário.
2. Os registos devem ser conservados através dos documentos originais, na forma de documentos físicos ou através de qualquer 
outro processo tecnológico, nos termos definidos pela CMC.
3. Aplica-se à conservação de documentos o disposto no artigo 12.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao 
Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo.

SECÇÃO IV Dever de Formação

ARTIGO 24.º (Formação aos colaboradores)

1. As entidades referidas no artigo 2.º devem, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao 
Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, periodicamente, dar formação aos seus colaboradores, confor-
me as suas diferentes necessidades, em particular:
a) Aos recém-admitidos;
b) Aos colaboradores de base;e
c) Aos colaboradores com funções de Compliance, de auditoria, de gestão de risco e de gestão comercial.
2. As formações devem incidir sobre as seguintes matérias:
a) Tendências e risco de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;
b) Legislação aplicável em sede de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;
c) Procedimentos de identificação e comunicação das operações suspeitas às entidades adequadas;
d) Sistema de controlo interno e de avaliação de risco da instituição, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento ao terrorismo, incluindo procedimentos de identificação e diligência.
3. As entidades referidas no artigo 2.º devem conservar durante um período de 5 (cinco) anos cópia dos documentos relativos à 
formação efectuada aos colaboradores.
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CAPÍTULO V Supervisão

ARTIGO 25.º (Verificação do sistema de prevenção)

A CMC, no âmbito dos seus poderes de supervisão, pode efectuar a verificação do sistema de prevenção do branqueamento de 
capitais e do financiamento ao terrorismo implementado pelas entidades referidas no artigo 2.º, sempre que considere neces-
sário, nos termos da alínea c) do artigo 35.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais 
e do Financiamento ao Terrorismo e do artigo 33.º da Lei n.º 1/12 de 12 de Janeiro, Lei sobre a Designação e Execução de Actos 
Jurídicos Internacionais.

CAPÍTULO VI Disposições Finais

ARTIGO 26.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento são resolvidas pelo Conselho de Ad-
ministração da CMC.

ARTIGO 27.º (Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias após a data da sua publicação.
Luanda, aos 14 de Janeiro de 2016.
O Presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Augusto Archer de Sousa Mangueira 
 

Despacho n.º 713/14 (Regulamento dos Deveres de Medidas Preventivas e Repressivas
de Combate ao Branqueamento de Capitais, Vantagens de Proveniência Ilícita

e ao Financiamento do Terrorismo no sector do Imobiliário)

Tipo de Documento Despacho
N.º Documento 713/14 (Regulamento dos Deveres de Medidas Preventivas e Repressivas de Combate
 ao Branqueamento de Capitais, Vantagens de Proveniência Ilícita e ao Financiamento
 do Terrorismo no sector do Imobiliário)

Data de Publicação 27/03/2014
Data de Entrada em Vigor  27/03/2014

Entidade Emitente Ministério do Urbanismo e Habitação
Fonte Diário da República, I Série, Número 59

Despacho n.º 713/14, de 27 de Março
 
Havendo necessidade de se proceder à publicação, em Diário da República, do Regulamento que estabelece as condições e de-
fine os instrumentos, mecanismos e formalidades inerentes ao cumprimento das obrigações específicas, estabelecidas na Lei 
n.º 34/11, de 12 de Dezembro, por parte das empresas que exerçam, em Território Nacional, actividades no sector do Imobiliário;
Usando da competência que me é conferida nos termos do disposto no artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de 
acordo com a alínea a) do artigo 4.º do Decreto Presidencial n.º 232/12, de 4 de Dezembro, e da alínea a) do artigo 36.º da Lei n.º 
34/11, de 12 de Dezembro, determino:
1.º — Está aprovado o Regulamento n.º 1/14 sobre a Lei de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, apli-
cáveis às empresas que exerçam, em Território Nacional, actividade no sector Imobiliário.
2.º — Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se Luanda, aos 17 de Março de 2014.
O Ministro, José António Maria da Conceição e Silva.

REGULAMENTO DOS DEVERES DE MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO
DE CAPITAIS, VANTAGENS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO SECTOR DO IMOBILIÁRIO

Pela Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, foram estabelecidas medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao bran-
queamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, fixando um conjunto de deveres que impen-
dem sobre entidades que se dediquem ao exercício das actividades de mediação imobiliária e de compra, venda, compra para 
revenda ou permuta de bens imóveis, bem como da actividade de, directa ou indirectamente, impulsionar, programar, dirigir e 
financiar, com recursos próprios ou alheios, obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior transmissão ou cedência, 
seja a que título for.
Com o presente instrumento, pretende-se regulamentar esse conjunto de deveres, visando a necessidade de assegurar o rigor 
das comunicações, definindo a forma e as condições exigidas para o cumprimento, por parte das entidades atrás referidas, do 
dever de comunicação ao Instituto Nacional de Habitação, quer da data de início de actividade quer dos elementos relativos a 
cada transacção imobiliária em que intervenham e, por outro lado, dos deveres de identificação, de conservação e de formação 
previstos na aludida lei.
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Ao adoptar as medidas que ora se regulamentam, tem-se como propósito facilitar o cumprimento, por parte das entidades 
abrangidas, das obrigações legais supra-referidas, bem como diminuir os respectivos custos e reunir, num único sítio da inter-
net, as informações, os formulários e os mecanismos pertinentes ao referido cumprimento. Resulta deste facto que, a transmis-
são electrónica constitui a única via admitida para efectuar as comunicações acima referidas, através da utilização de formulá-
rios disponibilizados no sítio da Internet do I.N.H.
Desse modo, consegue-se alcançar os seguintes objectivos:
a) Completa desmaterialização dos procedimentos respeitantes às comunicações obrigatórias acima mencionadas;
b) Diminuição de encargos para as entidades abrangidas, facultando um meio de registo mais eficaz e menos dispendioso para 
cumprimento dos deveres a que estão obrigados;
c) Agilização do acesso à informação por parte da Procuradoria Geral da República, da Unidade de Informação Financeira e dos 
órgãos de investigação criminal e;
d) Segurança quanto à fiabilidade dos dados inscritos nas comunicações, através dos meios definidos para a autenticação da 
entidade declarante.
Assim:
Considerando que, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, compete ao Instituto 
Nacional de Habitação a fiscalização dos deveres que, nos termos aí previstos, impendem sobre as entidades referidas no n.º 2 
do artigo 3.º da referida lei;
Considerando que compete igualmente ao Instituto Nacional de Habitação, nos termos da alínea a) do artigo 36.º do mesmo 
diploma, regulamentar as obrigações específicas, que sobre essas entidades impendem, previstos no capítulo IV;
Ao abrigo das disposições conjugadas das normas acima referidas e ainda o estatuído na alínea h) do artigo 9.º dos estatutos do 
INH, é aprovado o seguinte Regulamento:

ARTIGO 1.º (Objecto)

1. O presente regulamento estabelece as condições e define os instrumentos, mecanismos e formalidades inerentes ao cumpri-
mento das obrigações específicas, estabelecidas na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, por parte das empresas que exerçam, em 
território nacional, actividades no sector do imobiliário.
2. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se, nomeadamente, como exercendo as actividades em território nacional 
as entidades que:
a) Tenham sede estatutária ou efectiva em Angola ou aqui desenvolvam as actividades referidas no número anterior através de 
sucursais, agências, delegações, representações permanentes ou outras formas locais de representação;
b) Desenvolvam as actividades referida no número anterior relativamente a edifícios ou outros imóveis situados em Angola.

ARTIGO 2.º (Âmbito de aplicação)

A disciplina prevista no presente Regulamento aplica-se às entidades imobiliárias, que exerçam as seguintes actividades:
a) Mediação imobiliária;
b) Compra, venda, compra para revenda ou permuta de imóveis;
c) Promoção imobiliária, consistindo no impulsionamento, programação, direcção e financiamento, directa ou indirectamente, 
com recursos próprios ou alheios, de obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior transmissão ou cedência.

ARTIGO 3.º (Princípios gerais de actuação)

Para efeitos do cumprimento das obrigações específicas previstas na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, devem as entidades 
imobiliárias observar todos os procedimentos nesta estabelecidos, bem como os definidos no presente regulamento e na demais 
legislação preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do 
terrorismo, sem prejuízo do cumprimento de outros deveres legais que sobre as mesmas recaiam.

ARTIGO 4.º (Procedimentos gerais de identificação)

1. Para cumprimento da obrigação de identificação previsto no artigo 5.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, devem as entidades 
imobiliárias proceder à recolha dos elementos de identificação referidos nos artigos seguintes, respeitantes aos seus clientes, e, 
se aplicável, aos respectivos representantes, quando se proponham intervir em transacções cujo montante seja igual ou superior 
a Kz equivalentes a USD 15.000,00.
2. A obrigação de identificação prevista no presente regulamento deve ser efectuada antes da realização das transacções perti-
nentes ou da celebração do contrato-promessa, no caso de este existir.
3. As entidades imobiliárias devem manter actualizados os elementos de identificação dos clientes, dos respectivos represen-
tantes ou de outros intervenientes nas operações, incluindo as resultantes de cedências de posição contratual, recolhidos nos 
termos do presente regulamento.

ARTIGO 5.º (Identificação das pessoas singulares)

1. Quando os clientes forem pessoas singulares, são os seguintes os elementos de identificação a recolher:
a) Nome completo e assinatura;
b) Data e local de nascimento;
c) Nacionalidade;
d) Tipo, número, data de validade e País emissor do documento de identificação;
e) Número de identificação fiscal;
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f) Morada completa;
g) Profissão e, se for o caso, entidade patronal;
h) Identificação, se for o caso, das situações referidas na alínea k) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.
2. A confirmação dos elementos referidos nas alíneas a) e d) do número anterior deve ser feita:
a) Quanto aos residentes, através da apresentação do bilhete de identidade ou de documento que o substitua nos termos da lei 
angolana, do passaporte ou da autorização de residência em território nacional;
b) Quanto aos não residentes, através da apresentação do passaporte, do bilhete de identidade ou de documento de identificação 
equivalente emitido por autoridade pública competente, do qual constem a fotografia e a assinatura do titular.
3. Quando, nas transacções cobertas pelo presente regulamento, surja como titular pessoa de menor idade que não possua, 
por esse facto, qualquer dos documentos referidos no n.º 2, a comprovação dos respectivos elementos de identificação deve ser 
efectuada mediante a exibição de boletim ou certidão de nascimento, ou, no caso de não nacionais, de documento público equi-
valente, a serem apresentados por pessoa que demonstre, documentalmente, estar investida dos poderes para legitimamente 
contratar em nome do menor, à qual deve ser simultaneamente exigida a comprovação prevista no n.º 2.
4. O elemento de identificação referido na alínea e) do n.º 1 deve ser comprovado mediante a apresentação do cartão de contri-
buinte ou de documento que o substitua nos termos da legislação angolana.

ARTIGO 6.º (Identificação das pessoas colectivas societárias)

1. Quando os clientes forem pessoas colectivas societárias, são os seguintes os elementos de identificação a recolher:
a) Denominação social;
b) Objecto social;
c) Endereço da sede;
d) Número de identificação fiscal;
e) Identidade dos titulares dos órgãos de gestão;
f) Identificação das pessoas singulares a que se refere a alínea a) do ponto 5 do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.
2. A comprovação dos elementos referidos nas alíneas a), b), c) e e) do número anterior deve ser feita através do código de acesso 
à certidão permanente ou, quando não exista, pela apresentação de certidão de registo comercial ou, no caso de não residentes 
ou de sociedades irregulares, de documento público equivalente.
3. A comprovação dos elementos referidos na alínea d) do n.º 1 deve ser feita mediante a apresentação do cartão da empresa ou 
do cartão de contribuinte ou, no caso de não residentes, através de documento equivalente.
4. A comprovação dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 deve ser feita mediante simples declaração escrita emitida pela 
própria pessoa colectiva, contendo os elementos referidos no n.º 1 do artigo 5.º e a referência às situações previstas no ponto 1 
da subalínea i) da alínea b) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, em que o beneficiário efectivo se enquadre.

ARTIGO 7.º (Identificação das pessoas colectivas não societárias)

Os elementos de identificação a recolher quando os clientes forem pessoas colectivas não societárias, são os seguintes:
a) No caso de fundações e associações, todos os elementos constantes do n.º 1 do artigo anterior;
b) No caso de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica, a designação identificativa, o objecto, o domicílio 
fiscal, o número de identificação fiscal, a identificação dos responsáveis e, se aplicável, a identificação das pessoas singulares a 
que se refere o ponto 3 da subalínea ii) da alínea b) do artigo 2.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.

ARTIGO 8.º (Identificação das pessoas colectivas com sede no estrangeiro)

1. Quando os clientes forem pessoas colectivas com sede no estrangeiro, os elementos de identificação a recolher são os que 
constam, conforme os casos e com as necessárias adaptações, dos artigos 6.º e 7.º, a comprovar do modo neste estabelecido.
2. A obrigação de identificação referida no número anterior abrange as representações permanentes, sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação em território nacional da pessoa colectiva com sede no estrangeiro.

ARTIGO 9.º (Obrigações de conservação)

1. As entidades sujeitas, nos termos definidos no artigo 3.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, devem conservar por um perío-
do de dez anos a contar do momento em que, nos termos do artigo 4.º e seguintes, se processou a identificação, os seguintes 
elementos relativos àquela:
a) Cópias dos documentos recolhidos para efeitos da identificação ou, quando os elementos respectivos não constem de docu-
mento, referência escrita aos mesmos;
b) Cópias dos documentos recolhidos para efeitos do cumprimento das obrigações de diligência previstas nos artigos 7.º a 10.º 
da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro ou, quando os elementos respectivos não constem de documento, referência escrita aos 
mesmos;
c) Cópias das comunicações efectuadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, bem como os res-
pectivos comprovativos de envio;
d) Cópias das comunicações efectuadas ao abrigo dos n.ºs 2 e 4 do artigo 15.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, bem como 
os respectivos comprovativos de envio.
2. As entidades imobiliárias devem igualmente conservar, por um período de dez anos a contar da execução de qualquer ope-
ração realizada no âmbito de uma transacção, os originais, cópias, referências ou quaisquer suportes duradouros com idêntica 
força probatória, dos documentos comprovativos das operações efectuadas e dos competentes registos, de molde a permitir a 
sua reconstituição.
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4. Os elementos referidos nos números antecedentes devem, independentemente de serem conservados em suporte físico ou 
digital, estar à disposição das entidades com competências no combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e 
ao financiamento do terrorismo, bem como à disposição do Instituto Nacional de Habitação, quando actue no exercício das suas 
competências de fiscalização e de inspecção.

ARTIGO 10.º (Obrigação de formação)

1. Todas as entidades imobiliárias devem garantir a formação adequada dos seus empregados e dirigentes, visando o cumpri-
mento das obrigações impostas pela lei e regulamentação em matéria de prevenção e repressão de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo, subordinada às temáticas descritas no número seguinte, os quais podem revestir as seguintes 
modalidades:
a) Cursos de formação;
b) Palestras;
c) Frequência, com aproveitamento, de disciplinas de cursos de pós-graduação ou de cursos de ensino superior.
2. Os conteúdos programáticos da formação devem incidir sobre disposições legais e regulamentares vigentes relativas ao com-
bate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, nomeadamente:
a) Deveres estabelecidos na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro;
b) Directivas, normas regulamentares ou outras, bem como orientações nacionais, internacionais e comunitárias, aplicáveis às 
entidades imobiliárias;
c) Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
3. A frequência de programas de formação que cumpram os requisitos previstos nos números anteriores resulta na atribuição 
de créditos, devendo os destinatários obter, no mínimo, dois créditos em cada ano civil.
4. Para os efeitos do presente regulamento, um crédito corresponde cerca de 5 horas de trabalho/formação.
5. Os créditos referidos no número anterior são contabilizados da seguinte forma:
a) Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, dois créditos por cada dez horas de formação;
b) Nos casos previstos na alínea b) do n.º 1, um crédito por cada evento neste mencionado.
6. A realização de formação na modalidade prevista na alínea c) do n.º 1 dispensa a frequência de quaisquer outros programas 
de formação nos dois anos civis subsequentes.
7. As entidades imobiliárias devem conservar, durante um período de cinco anos, cópias dos documentos ou registos relativos à 
formação prestada aos seus empregados e dirigentes.

ARTIGO 11.º (Obrigação de comunicação)

1. Cumpre às entidades imobiliárias comunicar ao INH:
a) A data de início de actividade;
b) Os elementos relativos a cada transacção imobiliária em que intervenham.
2. As transacções referidas no número anterior são consideradas como comunicações obrigatórias e os seus dados devem ser 
enviados semestralmente ao INH, através de modelos apropriados e que constituem como Anexo A e Anexo B ao presente Re-
gulamento.
3. As comunicações obrigatórias efectuam-se exclusivamente por transmissão electrónica de dados para o INH, através do seu 
site na Internet, mediante a utilização dos formulários com as características e estrutura disponibilizadas nas respectivas áreas 
restritas, tendo-se como não efectuadas as comunicações apresentadas por qualquer outra via.
4. Os formulários referidos no número anterior contêm os campos necessários às comunicações, devendo todos os que estejam 
assinalados como obrigatórios ser preenchidos, considerando -se como não efectuadas as comunicações em caso de não preen-
chimento, preenchimento incorrecto ou preenchimento com rasuras.
5. Caso as comunicações obrigatórias sejam instruídas com documentos, devem estes ser legíveis e integralmente perceptíveis 
e ser remetidos através dos mecanismos existentes nos formulários electrónicos previstos no n.º 3.

ARTIGO 12.º (Modo de cumprimento da obrigação de comunicação)

1. Para efeitos de cumprimento do disposto no artigo anterior, devem as entidades referidas no artigo 2.º encontrar- -se regis-
tadas por via electrónica para efeitos de acesso à área restrita no sítio da Internet referido no n.º 4 do artigo 11.º 2. As comuni-
cações obrigatórias devem ser autenticadas electronicamente através da utilização de certificado digital qualificado, nos termos 
previstos no regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura electrónica.

ARTIGO 13.º (Certificados digitais)

1. Podem utilizar certificados digitais:
a) As pessoas singulares;
b) As pessoas colectivas;
c) Os advogados, através dos certificados digitais profissionais emitidos pela Ordem dos Advogados de Angola, para uso exclusivo 
no exercício das profissões pertinentes.
2. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, aos certificados digitais profissionais devem as entidades comunicantes juntar pro-
curação, nos termos estabelecidos no número seguinte e nas condições definidas no n.º 5.
3. Das procurações referidas no número anterior devem constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) A identificação da entidade mandante e do mandatário;
b) O teor do mandato;
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c) O período de validade do mandato.
4. Os certificados digitais, emitidos a pessoas colectivas, que contenham a identificação da pessoa individual que, para o efeito, 
as representa, não exigem a apresentação de qualquer outro documento.
5. As procurações referidas nos n.ºs 2 e 3 só têm de acompanhar a primeira declaração efectuada em cada um dos semestres 
referidos no artigo 17.º, produzindo efeitos apenas durante o decurso destes.

ARTIGO 14.º (Validação das comunicações obrigatórias)

As comunicações obrigatórias só são consideradas validamente submetidas após a emissão de um comprovativo electrónico que 
indique a data e a hora em que a comunicação foi concluída.

ARTIGO 15.º (Sigilo e segurança dos dados)

1. Os titulares da assinatura electrónica qualificada devem proceder no sentido de não permitir a sua utilização por terceiros, 
definir expressamente, quando for caso disso, quais as pessoas autorizadas a elaborar e enviar os dados contidos nas comu-
nicações obrigatórias, bem como agir diligentemente e praticar todos os actos necessários para assegurar a manutenção da 
respectiva confidencialidade e restrição da sua utilização.
2. O INH assegurará a utilização de mecanismos de cópia e segurança da informação associada às comunicações efectuadas 
pelos utilizadores, garantindo a protecção da informação na sua vertente de confidencialidade e impossibilitando o acesso inde-
vido à mesma, bem como a preservação digital dos documentos e dos certificados digitais, através de mecanismos tecnológicos 
adequados de armazenamento, de indexação e de recuperação de arquivos.

ARTIGO 16.º (Comunicação do início da actividade)

1. As empresas que pretendam desempenhar qualquer das actividades previstas no artigo 2.º devem comunicar o início das 
mesmas ao INH, no prazo de 60 dias a contar da data em que aquele exercício for comunicado para efeitos fiscais, utilizando a 
declaração constante do Anexo A, ao presente Regulamento.
2. Estão dispensadas da obrigação constante do número anterior as empresas de mediação imobiliária que, no âmbito do res-
pectivo processo de licenciamento, já tenham entregue no INH a declaração de início de actividade.

ARTIGO 17.º (Comunicação de transacções)

1. A comunicação de elementos sobre qualquer das transacções imobiliárias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º deve 
ser feita nos seguintes prazos:
a) Quanto às transacções efectuadas no primeiro semestre de cada ano, até 31 de Agosto seguinte;
b) Quanto às transacções efectuadas no segundo semestre de cada ano, até 28 de Fevereiro do ano seguinte.
2. As empresas de mediação imobiliária devem, previamente à primeira comunicação de transacções imobiliárias que venham a 
efectuar, registar-se por via electrónica no sítio da internet referido no n.º 4 do artigo 11.º 

ARTIGO 18.º (Disposições finais)

1. Os destinatários da formação prevista no artigo 10.º, que tenham sido admitidos ou nomeados posteriormente à entrada em 
vigor do presente Regulamento, só estão vinculados ao cumprimento do disposto no referido preceito seis meses após a sua 
admissão ou nomeação.
2. O incumprimento do disposto nos artigos 4.º a 13.º, 16.º e 17.º do presente Regulamento consubstancia a prática de transgres-
sões, nos termos do artigo 48.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.

ARTIGO 19.º (Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação.
Luanda, aos 4 de Dezembro de 2013.
O Conselho Directivo,

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral - Imagem 
ANEXO A
Declaração de actividade (alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro)
ANEXO B
Declaração sobre transacções imobiliárias efectuadas (alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro)

 

 
 



79

Lei 41/20 (Lei dos Contratos Públicos)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 41/10 (Lei dos Contratos Públicos)

Data de Publicação 23/12/2020
Data de Entrada em Vigor  22/01/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 208

Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro (Excertos)

Havendo a necessidade de adaptar os conteúdos normativos da contratação pública à nova realidade socioeconómica do País, 
precisar e reajustar normas, suprir lacunas, bem como conferir maior eficácia e eficiência na formação e execução dos contratos 
públicos;
Convindo proporcionar aos operadores públicos e privados uma legislação de aplicação mais fácil, célere, uniforme e coerente, 
assegurando a promoção dos princípios típicos da gestão dos contratos públicos;
Considerando que o cumprimento e a aplicação plena da Lei dos Contratos Públicos ainda se tem deparado com alguns cons-
trangimentos aquando da abertura e condução de procedimentos concursais para a execução de empreitadas de obras públicas, 
aquisição, concessões e locação de bens móveis e de serviços;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposições combinadas da alínea b) do artigo 161.º e do 
n.º 2 do artigo 165.º, todos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI DOS CONTRATOS PÚBLICOS
TÍTULO I

Princípios Gerais

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei estabelece o Regime Jurídico da Formação e Execução dos Contratos Públicos.
(…)

CAPÍTULO II Ética na Formação e Execução dos Contratos Públicos

ARTIGO 8.º (Conduta dos funcionários públicos)

1. Os funcionários e os agentes da Entidade Pública Contratante envolvidos no planeamento, preparação ou na realização dos 
procedimentos de contratação pública ou na execução dos contratos públicos, bem como os membros da Comissão de Avaliação, 
devem:
a) Exercer as suas funções de forma imparcial;
b) Actuar segundo o interesse público e de acordo com os objectivos, as normas e os procedimentos determinados na presente 
Lei;
c) Evitar conflitos de interesse, bem como a aparência de conflitos de interesse, no exercício das suas
funções;
d) Evitar a prática, participação ou apoio de actos fraudulentos ou subsumíveis nos crimes de corrupção activa ou passiva;
e) Observar as leis, os regulamentos e as normas relativas à conduta dos funcionários públicos e o Regime Geral de Impedimen-
tos e Incompatibilidades em vigor para a Administração Pública;
f) Guardar sigilo, tratando como confidenciais todas as informações obtidas no âmbito do procedimento de que tomem conheci-
mento, salvo o disposto em contrário na lei.
2. As pessoas referidas no número anterior que tiverem algum interesse patrimonial, directo ou indirecto, na formação e exe-
cução dos contratos públicos devem, de imediato, dar a conhecer ao órgão competente para a decisão de contratar, devendo 
abster-se, de participar por qualquer forma, de tais procedimentos, tomando parte em discussões ou deliberações.
3. Qualquer das pessoas referidas no n.º 1, durante o exercício das suas funções, está impedida de:
a) Participar de qualquer forma, directa ou indirecta, em procedimentos de contratação pública ou em processos de impugnação 
relativos a esses procedimentos, sobre os quais tenha um interesse
financeiro ou outro, por si ou através do seu cônjuge, filho ou qualquer outro parente ou afim em linha recta ou até ao terceiro 
grau da linha colateral, pessoa com quem viva em regime de união de facto ou em economia comum ou da qual seja sócio ou 
associado comercial;
b) Praticar ou deixar de praticar qualquer acto com o objectivo ou a expectativa de obter qualquer pagamento indevido, oferta, 
favor ou vantagem, para si ou para qualquer outra pessoa ou entidade;
c) Influenciar ou procurar influenciar qualquer acção ou deliberação da Comissão de Avaliação ou a decisão de qualquer membro 
desta, para efeitos ou com a expectativa de obter qualquer pagamento
indevido, oferta, favor ou vantagem para si ou para qualquer outra pessoa ou entidade;
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d) Solicitar ou receber, directa ou indirectamente, qualquer pagamento indevido, oferta, favor ou vantagem, para si ou para qual-
quer outra pessoa ou entidade;
e) Procurar ou negociar qualquer trabalho ou contrato com uma pessoa ou entidade interessada no procedimento.
4. O disposto na alínea e) do número anterior é também aplicável durante os doze meses posteriores ao termo das suas funções.
5. Qualquer das pessoas referidas no n.º 1 deve, anualmente, declarar, na forma prescrita por acto normativo específico do 
Presidente da República, os seus rendimentos e os dos membros do seu agregado familiar, bem como os seus investimentos, 
activos e ofertas substanciais ou benefícios dos quais possa resultar um conflito de interesses relativamente às suas funções.
6. As declarações previstas no número anterior são confidenciais, não podendo ser publicamente divulgadas e devendo ser usa-
das estritamente com vista à fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo.
7. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, a violação das obrigações previstas no presente artigo sujeita o 
infractor, a processo disciplinar, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º (Conduta dos interessados)

1. Os interessados em procedimentos de contratação pública não podem envolver-se, participar ou apoiar:
a) Práticas corruptas, tais como oferecer quaisquer vantagens patrimoniais, tendo em vista influenciar, indevidamente, delibe-
rações ou decisões a serem tomadas no procedimento;
b) Práticas fraudulentas, tais como a declaração intencional de factos falsos ou errados, tendo por objectivo a obtenção de deli-
berações ou decisões favoráveis em procedimentos de contratação ou em sede de execução de um contrato;
c) Práticas restritivas da concorrência, traduzidas em quaisquer actos de conluio ou simulação entre interessados, em qualquer 
momento do procedimento, com vista a, designadamente, estabelecer artificialmente os preços da proposta, impedir a participa-
ção de outros interessados no procedimento ou, por qualquer outra forma, impedir, falsear ou restringir a concorrência;
d) Práticas criminais, tais como ameaças a pessoas ou entidades, tendo em vista coagi-las a participar ou não, em procedimen-
tos de contratação;
e) Quaisquer outras práticas, ética ou socialmente, censuráveis.
2. A Entidade Pública Contratante que tenha conhecimento de alguma das práticas previstas no número anterior deve:
a) Excluir a proposta apresentada por esse interessado no procedimento de contratação, notificando-o dos exactos motivos da 
exclusão;
b) Informar ao Órgão responsável pela Regulação e Supervisão da Contratação Pública, da prática ilegal cometida e da exclusão 
operada.
3. Sem prejuízo de outros procedimentos, civis, administrativos ou criminais, a que tenha lugar, os interessados que incorrerem 
em alguma das práticas previstas no presente artigo podem, ainda, ser impedidos de participar, pelo período de um a três anos, 
noutros procedimentos de contratação pública e sujeitam-se ao pagamento de uma multa, com base nos seguintes critérios:
a) Gravidade da infracção;
b) Grau de culpabilidade do transgressor;
c) Prejuízos causados ao interesse público;
d) Carácter reiterado da transgressão;
e) Situação económico-financeira do transgressor.
4. A aplicação da sanção prevista no n.º 3 deve ser precedida de audiência prévia, notificando-se a parte visada, para que no prazo 
de oito dias, apresente os fundamentos de facto para apuramento da verdade material.
5. A instrução e decisão dos processos de aplicação do impedimento previsto no número anterior, bem como a promoção da 
inclusão da entidade sancionada na lista referida
no n.º 2 do artigo 57.º, é da competência do Órgão responsável pela Regulação e Supervisão da Contratação Pública.
6. Da decisão do Órgão responsável pela Regulação e Supervisão da Contratação Pública cabe recurso judicial.
7. São ineficazes os actos ou negócios jurídicos essencial ou principalmente dirigidos, por meios artificiosos ou fraudulentos e 
com abuso das formas jurídicas, destinados à violação do disposto no presente artigo.
(…)

TÍTULO VI
Execução dos Contratos de Locação e Aquisição

de Bens Móveis e de Aquisição de Serviços
CAPÍTULO I

Disposições Comuns
(…)

SECÇÃO V
Cessão da Posição Contratual e Subcontratação

(…)

ARTIGO 384.º (Resolução por razões de interesse público)

1. A Entidade Pública Contratante pode resolver o contrato:
a) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, e mediante o pagamento ao co-contratante de justa indemni-
zação;
b) Por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 367.º
2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, a indemnização a que o co-contratante tem direito corresponde aos danos 
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos 
previstos.
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3. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de noventa dias, contados da data em que o 
montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao co-contratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre 
a respectiva importância.
4. No caso previsto na alínea b) do n.º 1, o co-contratante tem também direito ao pagamento de justa indemnização, fixada nos 
termos previstos nos n.os 2 e 3, quando a alteração
anormal e imprevisível das circunstâncias seja imputável à Entidade Pública Contratante, ainda que resulte de decisão adoptada 
fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual.
5. Em qualquer dos casos, não há lugar a indemnização quando o contrato tenha sido originado, nomeadamente, por actos de 
improbidade pública, fraude, restrição da concorrência, facilitação em negócios e corrupção, nos termos da legislação aplicável, 
salvo se o co-contrante estiver de boa-fé.
(…)

TÍTULO IX
Disposições Finais e Transitórias

(…)

ARTIGO 453.º
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 22 de Julho de 2020.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 10 de Dezembro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
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Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 57

Lei n.º 3/10, de 29 de Março

O exercício de funções na administração do Estado, nas diversas formas de administração pública e nos demais poderes públicos 
exige que sejam respeitados os deveres de lealdade, de imparcialidade, de probidade e outros de natureza profissional e pública, 
que estão consagrados, de modo disperso, em diversos diplomas legais em vigor na República de Angola;
Convindo acolher e sistematizar, em legislação específica, as normas que consagram os deveres, as responsabilidades e as 
obrigações dos servidores públicos na sua prestação e assegurar a moralidade, a imparcialidade e a probidade públicas;
Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea b) do artigo 161.° e da alínea d) do n.° 2 do artigo 166.°, ambos 
da Constituição da República de Angola, a Assembleia Nacional aprova a seguinte:

LEI DA PROBIDADE PÚBLICA
CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente lei estabelece as bases e o regime jurídico relativos à moralidade pública e ao respeito pelo património público, por 
parte do agente público.

ARTIGO 2.º (Âmbito)

1. A presente lei aplica-se a todas as actividades de natureza pública.
2. Integram, igualmente, o âmbito material da presente lei as actividades de entidades não públicas, singulares ou colectivas, 
circunstancialmente investidas de poderes públicos.
3. Estão abrangidos pela presente lei todo o agente público como tal definido pela presente lei.
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ARTIGO 3.º (Princípios sobre o exercício de funções públicas)

O agente público deve, na sua actuação, pautar-se pelos seguintes princípios:
a) princípio da legalidade;
b) princípio da probidade pública;
c) princípio da competência;
d) princípio do respeito pelo património público;
e) princípio da imparcialidade;
f) princípio da prossecução do interesse público;
g) princípio da responsabilidade e da responsabilização do titular, do gestor, do responsável e do funcionário ou trabalhador;
h) princípio da urbanidade;
i) princípio da reserva e da discrição;
j) princípio da parcimónia;
k) princípio da lealdade às instituições e entidades públicas e aos superiores interesses do Estado.

ARTIGO 4.º (Princípio da legalidade)

O agente público deve, na sua actuação, observar estritamente a Constituição e a lei.

ARTIGO 5.º (Princípio da probidade pública)

O agente público pauta-se pela observância de valores de boa administração e honestidade no desempenho da sua função, não 
podendo solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, directa ou indirectamente, quaisquer presentes, empréstimos, facilidades 
ou quaisquer ofertas que possam pôr em causa a liberdade da sua acção, a independência do seu juízo e a credibilidade e auto-
ridade da administração pública, dos seus órgãos e serviços.

ARTIGO 6.º (Princípio da competência)

No exercício das suas funções o agente público e a entidade pública devem pautar-se e assumir o mérito, o brio e a eficiência 
como critérios mais elevados de profissionalismo público.

ARTIGO 7.º (Princípio do respeito pelo património público)

No exercício das suas funções o agente público deve abster-se da prática de actos que lesem o património do Estado ou de actos 
susceptíveis de diminuir o seu valor, tais como o desvio, a apropriação, o esbanjamento e a delapidação dos bens das entidades 
públicas de que tenha a guarda, em virtude do cargo, do mandato, da função, da actividade ou do emprego.

ARTIGO 8.º (Princípio da imparcialidade)

O agente público deve tratar de forma imparcial os cidadãos com os quais entra em relação, devendo merecer o mesmo trata-
mento no atendimento, no encaminhamento e na resolução das suas pretensões ou interesses legítimos, observando, sempre, 
com justeza, ponderação e respeito o princípio da igualdade jurídica de todos os cidadãos perante a Constituição e a lei.

ARTIGO 9.º (Princípio da prossecução do interesse público)

O agente público deve exercer as suas funções exclusivamente ao serviço do interesse público, no respeito pelos direitos e inte-
resses legalmente protegidos dos cidadãos.

ARTIGO 10.º (Princípio da responsabilidade e da responsabilização)

No exercício das suas funções o agente público pugna pela lealdade e pela transparência funcionais e é responsável pelo su-
cesso, pelo insucesso, pela legalidade e pela ilegalidade da actividade a seu cargo e compromete-se em servi-la para bem dos 
interesses gerais da comunidade.

ARTIGO 11.º (Princípio da urbanidade)

No exercício das suas funções o agente público deve actuar com urbanidade, nas suas relações com os cidadãos.

ARTIGO 12.º (Princípio da reserva e da discrição)

No exercício das suas funções o agente público deve usar da maior reserva e discrição, de modo a evitar a divulgação dos factos 
e das informações de que tenha conhecimento, sendo-lhe vedado o uso dessas informações em proveito próprio ou de terceiro.

ARTIGO 13.º (Princípio da parcimónia)

No exercício das suas funções o agente público deve agir com equilíbrio, ponderação, moderação, cautela e precaução na utili-
zação dos recursos postos à sua disposição.

ARTIGO 14.º (Princípio da lealdade)

No exercício das suas funções o agente público deve desempenhar, com lealdade, as actividades e as missões definidas supe-
riormente, no respeito escrupuloso à lei e às ordens legítimas dos seus superiores hierárquicos.
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CAPÍTULO II Sujeitos e Serviços

ARTIGO 15.º (Agente público)

1. Considera-se agente público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública, em virtude de 
eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou 
sem remuneração.
2. Para efeitos da presente lei são agentes públicos, nomeadamente, as seguintes entidades:
a) os membros do Executivo;
b) os Deputados à Assembleia Nacional;
c) os magistrados judiciais e do Ministério Público de todos os tribunais, sem excepção;
d) os membros da Administração Central do Estado;
e) os membros dos governos provinciais, das administrações municipais e comunais;
f) os gestores, responsáveis e funcionários ou trabalhadores da administração pública central e local do Estado;
g) os gestores, responsáveis e funcionários dos tribunais e da Procuradoria Geral da República;
h) os gestores de património público afectos às Forças Armadas Angolanas e à Polícia Nacional, independentemente da sua 
qualidade;
i) os gestores, responsáveis e funcionários ou trabalhadores dos institutos públicos, dos fundos ou das fundações públicas, das 
empresas públicas e das empresas participadas pelo Estado;
j) os titulares, responsáveis e funcionários ou trabalhadores das autarquias locais, das associações públicas e das entidades que 
recebam subvenção de órgão público;
k) os titulares, responsáveis e funcionários ou trabalhadores das instituições de utilidade pública;
l) os gestores, responsáveis e trabalhadores de empresas privadas investidas de funções públicas mediante concessão, licença, 
contrato ou outros vínculos contratuais;
m) os funcionários públicos, agentes administrativos e trabalhadores dos sectores público-administrativo e empresarial, inte-
grados na administração directa ou indirecta do Estado, bem como na administração autónoma ou independente.

ARTIGO 16.º (Direitos do agente público)

O agente público, dependendo da função que exerça, goza cumulativa ou parcialmente dos seguintes direitos:
a) imunidades, nos termos da lei respectiva;
b) notificação antecipada da cessação do cargo;
c) audiência prévia, no caso de procedimento disciplinar;
d) direito a progressão ou promoção na carreira, nos termos da lei.

ARTIGO 17.º (Deveres do agente público)

1. A consciência e a postura de bem servir, com eficiência e rigor, devem constituir uma referência obrigatória na actividade do 
agente público, quer perante os cidadãos quer perante entidades públicas ou privadas.
2. No exercício das suas funções, o agente público deve observar os seguintes deveres:
a) qualidade na prestação do serviço público;
b) isenção e imparcialidade;
c) cortesia e informação;
d) dedicação, zelo, autoformação, aperfeiçoamento e actualização;
e) reserva e discrição;
f) parcimónia;
g) solidariedade e cooperação;
h) lealdade.
3. O agente público deve recusar qualquer tratamento de favor ou de situação que implique privilégio ou vantagem injustificada 
a cidadãos ou entidades colectivas públicas ou privadas.
4. Na sua relação com os demais servidores públicos, o agente público deve acatar as ordens dos seus legítimos superiores, com 
disciplina e respeitar os seus subordinados.

ARTIGO 18.º (Recebimento de ofertas)

1. O agente público não deve, pelo exercício das suas funções, beneficiar, directamente ou por interposta pessoa, de ofertas por 
parte de entidades singulares ou colectivas, de direito angolano ou estrangeiro.
2. São incluídos na proibição estabelecida no número anterior todos os móveis, imóveis e serviços que, pela sua natureza e valor, 
possam, de algum modo, afectar ou vir a afectar a integridade e a postura de exemplar isenção do agente público no desempe-
nho das suas funções, nomeadamente:
a) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, independentemente do valor;
b) imóveis ou quaisquer trabalhos de reparação, manutenção ou beneficiação destes;
c) viaturas, embarcações e outros meios de transporte;
d) mobiliários, electrodomésticos e demais apetrechos do lar;
e) abastecimento regular ou intermitente de bens alimentares;
f) férias pagas;
g) as ofertas que, pela sua natureza e valor pecuniário, sejam susceptíveis de comprometer o exercício das suas funções com a 
lisura requerida e sejam lesivas à boa imagem do Estado.
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3. É permitido, ao agente público, o recebimento de ofertas nas seguintes situações:
a) bens que, pela sua natureza, podem ser imediatamente integrados no património do Estado e demais pessoas colectivas públicas 
ou encaminhado, pelo agente público, para benefício das colectividades;
b) ofertas que se enquadram na prática protocolar e não sejam lesivas à boa imagem do Estado e demais pessoas colectivas públicas;
c) presentes por ocasião de datas festivas, nomeadamente aniversário, casamento, dia da família e ano novo, desde que adequados, 
no seu valor e natureza, à respectiva data.
4. Em circunstância alguma os presentes ou as ofertas referidos no número anterior devem abranger as ofertas previstas no n.° 2 
do presente artigo.

ARTIGO 19.º (Serviços de interesse público)

1. O agente público exerce as suas funções ao serviço do Estado e prossegue, sempre, a satisfação dos interesses gerais dos 
cidadãos.
2. A actuação do agente público deve fundar-se em considerações objectivas, orientadas para o interesse comum, à margem de 
qualquer outro factor que exprima ou favoreça posições pessoais, familiares, corporativas ou quaisquer outras que colidam com 
o interesse público.

ARTIGO 20.º (Eficiência dos serviços)

1. O agente público deve exercer as respectivas competências, tarefas e missões com vista à eficiência dos serviços.
2. O agente público deve evitar o descuido, a negligência e comportamentos que prejudiquem o cumprimento das suas tarefas.

ARTIGO 21.º (Utilização dos meios adstritos ao serviço público)

1. O agente público deve proteger e conservar os bens públicos, devendo abster-se de utilizar instalações, veículos e serviços 
em benefício particular.
2. Os recursos, os meios técnicos e o material gastável devem ser utilizados para o desempenho das tarefas da instituição.
3. O agente público deve fazer uma racional utilização dos bens que lhe são facultados, evitar desperdícios e não permitir que 
qualquer outra pessoa deles se aproveite, à margem do fim que lhes foi destinado, no cumprimento da missão pública.

ARTIGO 22.º (Tempo de decisão)

1. O agente público deve tomar a decisão no tempo requerido para a sua adequada realização, com respeito aos prazos legais.
2. Na prossecução do interesse público o agente público deve tratar os assuntos com diligência, evitando demoras e atrasos 
injustificados na decisão, na resposta ou na comunicação da petição, solicitação ou requerimento.
3. Constitui falta grave, passível de responsabilidade disciplinar e civil do agente público:
a) retardar ou deixar de praticar, injustificadamente, actos em condições normalmente exigidas;
b) revelar factos relacionados com procedimentos ou processos em apreciação, salvo nos casos de cumprimento do princípio do 
arquivo aberto;
c) recusar ou retardar a divulgação de actos públicos susceptíveis de publicidade.

CAPÍTULO III  Actos de Improbidade

ARTIGO 23.º (Improbidade pública)

São actos de improbidade pública as acções ou as omissões do agente público contrárias à moralidade administrativa e ao res-
peito pelo património público.

ARTIGO 24.º (Actos contra os princípios da Administração Pública)

Considera-se acto de improbidade pública atentatório dos princípios da Administração Pública qualquer acção ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade ou lealdade às instituições, nomeadamente:
a) praticar acto com vista a um fim proibido por lei ou por regulamento;
b) retardar ou deixar de praticar acto indevidamente;
c) revelar facto ou circunstância de que tenha conhecimento em razão das competências ou tarefas e que deva permanecer em 
segredo;
d) negar publicidade a actos oficiais;
e) frustrar a licitude de concurso público;
f) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
g) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou 
económica capaz de afectar o preço de mercadoria, de bem ou de serviço ou de ter repercussões de carácter político ou social.

ARTIGO 25.º (Actos que conduzem ao enriquecimento ilícito)

1. Constitui acto de improbidade pública conducente ao enriquecimento ilícito obter qualquer tipo de vantagem patrimonial inde-
vida, em virtude do cargo, do mandato, da função, da actividade ou do emprego do agente público.
Para efeitos do número anterior consideram-se de improbidade pública, nomeadamente, os seguintes actos:
a) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem económica, directa ou indirecta, 
a título de comissão, percentagem, gratificação ou de presente de quem tenha interesse, directo ou indirecto, que possa ser 
atingido ou amparado por acção ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
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b) obter vantagem económica, directa ou indirecta, para facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem móvel ou imóvel, ou 
a contratação de serviços pela entidade pública por preço superior ao valor de mercado;
c) obter vantagem económica, directa ou indirecta, para facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem público ou o forneci-
mento de serviço pela entidade pública por preço inferior ao valor do mercado;
d) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou 
à disposição de entidade pública, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por entidade 
pública;
e) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirecta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de 
lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra actividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem;
f) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirecta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação 
em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou 
bens fornecidos a qualquer entidade pública;
g) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo 
valor seja desproporcional à evolução do património ou à renda do agente público;
h) aceitar emprego ou exercer actividade de consultoria para pessoa física ou jurídica que tenha interesse susceptível de ser atin-
gido ou amparado por acção ou por omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a actividade;
i) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirectamente, para omitir acto de ofício, providência ou declara-
ção a que esteja obrigado;
j) integrar, no seu património, de forma ilícita, bens, rendas, verbas ou valores pertencentes ao acervo patrimonial de entidade 
pública;
k) usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidade pública;
l) obter vantagem económica para intermediar a disponibilização ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza.

ARTIGO 26.º (Actos que causam prejuízo ao património público)

1. Constitui acto de improbidade pública, que prejudica o património público, a acção ou a omissão negligente ou culposa que 
provoque perda patrimonial, desvio, apropriação, esbanjamento ou delapidação dos bens das entidades públicas.
2. Para efeitos do número anterior consideram-se de improbidade pública, nomeadamente, os seguintes actos:
a) facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a integração no património particular de pessoa física ou jurídica, bens, ren-
das, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidade pública;
b) permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial de entidade pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis;
c) permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado;
d) permitir ou facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem integrante do património de entidade pública ou, ainda, a 
prestação de serviço por esta, por preço inferior ao do mercado;
e) realizar operação financeira sem a observância das normas legais ou regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou 
inadmissível;
f) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis;
g) violar as regras legais sobre concursos em matéria de contratação pública;
h) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas por lei ou regulamento;
i) permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer entidade pública;
j) permitir que se recorra, em obra ou serviço particular, ao trabalho de servidor público, empregado ou terceiro contratado por 
entidade pública;
k) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente;
l) disponibilizar verba pública sem a observância das normas em vigor ou influir, de qualquer forma, para a sua aplicação inde-
vida ou ilegal.

CAPÍTULO IV Garantias de Probidade e Sanções

ARTIGO 27.º (Declaração de bens)

1. O exercício de funções públicas está sujeito à declaração dos direitos, rendimentos, títulos, acções ou de qualquer outra espé-
cie de bens e valores, localizados no País ou no estrangeiro, conforme modelo anexo, que constituem o património privado das 
seguintes entidades:
a) titulares de cargos políticos providos por eleição ou por nomeação;
b) magistrados judiciais e do Ministério Público, sem excepção;
c) gestores e responsáveis da Administração Central e Local do Estado;
d) gestores de património público afecto às Forças Armadas Angolanas e à Polícia Nacional, independentemente da sua qualidade;
e) gestores e responsáveis dos institutos públicos, dos fundos ou fundações públicas e das empresas públicas;
f) titulares dos órgãos executivos e deliberativos autárquicos.
2. A declaração de bens deve ser actualizada a cada dois anos.
3. As falsas declarações por dolo ou negligência, as omissões e a falta de declaração de bens equivalem a falsas declarações 
perante autoridade pública, susceptíveis de responsabilização política, disciplinar e criminal.
4. É punido com pena de demissão ou destituição, sem prejuízo de outras sanções previstas por lei, o agente público que se recuse 
a prestar declaração de bens, no prazo determinado por lei.
5. A declaração de bens é apresentada em envelope fechado e lacrado, até 30 dias após a tomada de posse, junto da entidade 
que exerce poder de direcção, de superintendência ou de tutela, que a remete, no prazo de oito dias úteis, ao Procurador Geral 
da República.
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6. O Procurador Geral da República é o fiel depositário da declaração de bens, à qual apenas é permitido acesso, por mandato 
judicial, sempre que, no âmbito de um processo crime e/ou disciplinar e administrativo ou outras razões, de fortes indícios de 
ilícitos criminais e/ou administrativos o justifiquem.
7. As informações e os dados contidos na declaração de bens, bem como em denúncia por acto de improbidade, são conside-
rados elementos sob segredo de justiça, estando o seu desrespeito, por qualquer forma, sujeito à correspondente processo 
criminal e disciplinar.

ARTIGO 28.º (Impedimentos do agente público)

1. O agente público está impedido de intervir na preparação, na decisão e na execução dos actos e contractos, nos seguintes 
casos:
a) quando tenha interesse directo ou como representante de outra pessoa;
b) quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse seu cônjuge ou parente na linha recta ou até ao 
segundo grau da linha colateral, bem como com quem viva em comunhão de mesa e habitação;
c) quando exerça actividades privadas, incluindo de carácter profissional ou associativo, que se relacionem directamente com 
órgão ou entidade ao qual prestem serviço;
d) quando, por si ou por interposta pessoa singular ou colectiva, exerça uma actividade profissional de assessoria sob a depen-
dência de serviços de entidades privadas ou particulares, em assuntos em que deva intervir ou haja intervido por razão da sua 
qualidade de agente público;
e) quando, em qualquer tipo de contrato, assuntos, operação ou actividade, se aproveite de tal circunstância para preparar ou 
facilitar qualquer forma de participação, directa ou por interposta pessoa.
2. A violação das normas sobre impedimento, por acção ou omissão negligente ou dolosa, dá lugar à responsabilização política, 
disciplinar e criminal.

ARTIGO 29.º (Escusa e arguição de impedimento)

1. Sempre que se verifique causa de impedimento em relação a qualquer agente público, este é obrigado a comunicar imedia-
tamente o facto.
2. Qualquer interessado pode requerer a declaração de impedimento, enquanto não for proferida a decisão definitiva, praticado 
o acto ou celebrado o contrato.

ARTIGO 30.º (Obrigações ao cessar funções)

1. Após cessar funções o agente público deve estar disponível para a passagem de pastas.
2. O agente público deve, no prazo máximo de 60 dias, proceder à restituição do material, dos equipamentos e dos meios da 
instituição que, por força da função, estiveram ao seu dispor.

ARTIGO 31.º (Reintegração patrimonial e sanções)

1. Sem prejuízo das correspondentes sanções penais ou de outra natureza prevista na lei, o responsável pelo acto de improbidade 
sujeita-se às seguintes cominações:
a) para a hipótese do artigo 24.°, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com entidades públicas ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, directa ou indirectamente, ainda 
que por intermédio de pessoa colectiva da qual seja sócio maioritário, pelo prazo de três anos;
b) para a hipótese prevista no artigo 25.°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu património, ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da função pública, pagamento de multa de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 
ilícito e proibição de contratar com entidades públicas ou receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, directa ou indi-
rectamente, ainda que por intermédio de pessoa colectiva da qual seja sócio maioritário, pelo prazo de 10 anos;
c) para a hipótese do artigo 26.°, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimó-
nio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com entidades públicas ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, directa ou indirectamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário, pelo 
prazo de cinco anos.
2. Para efeitos das alíneas a) e b), na determinação dos valores ilicitamente acrescidos ao património, deve atender-se aos bens 
titulados pelo agente por interposta pessoa.
3. Na fixação da indemnização e sanções previstas no n.° 1 do presente artigo, o juiz deve ter em consideração a extensão do dano 
causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

ARTIGO 32.º (Aspectos processuais)

1. Qualquer pessoa, singular ou colectiva, pode participar, ao Ministério Público ou a entidade administrativa, factos que revelem 
improbidade, para que seja instaurada a respectiva investigação, após o apuramento de indícios da eventual veracidade dos 
factos.
2. A participação deve ser escrita ou reduzida a termo, assinada e conter:
a) a identificação do participante;
b) as informações sobre o facto e sua presumível autoria;
c) a indicação das provas de que tenha conhecimento.
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3. O Ministério Público pode vir a conhecer, oficiosamente, dos actos de improbidade, ainda que a participação não sirva para 
promover qualquer investigação por falta dos elementos previstos no número anterior.
4. Tendo sido instaurada a investigação para apuramento de actos de improbidade, o Ministério Público pode dar conhecimento, 
ao Tribunal de Contas, da existência do correspondente processo, podendo o Tribunal de Contas indicar representante para o 
acompanhar junto do Ministério Público.
5. Havendo fundados indícios de responsabilidade por actos de improbidade pode o Ministério Público requerer ao Tribunal com-
petente, nos termos da lei civil, o decretamento do arresto dos bens, incluindo o congelamento de contas bancárias do provável 
agente ou de terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao património público.
6. O Tribunal deve proferir decisão sobre o requerimento do Ministério Público, nos termos do número anterior, no prazo máximo 
de 20 dias, devendo o Ministério Público promover, de forma célere, a investigação, propondo a acção principal no prazo máximo 
de 60 dias, sob pena de caducar a providência cautelar.

CAPÍTULO V Crimes Cometidos por Agente Público

ARTIGO 33.º (Prevaricação)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 34.º (Denegação do poder disciplinar)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 35.º (Não acatamento ou recusa de execução de decisão judicial)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 36.º (Violação de normas de execução do plano e orçamento)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 37.º (Enriquecimento sem causa)

O agente público que, no exercício das suas funções, aproveitando-se de erro de outrem, receba, para si ou para terceiro, taxas, 
emolumentos ou outros valores não devidos ou superiores aos devidos, é punido de acordo com o valor indevidamente recebido, 
nos termos do artigo 473.° do Código Civil.

ARTIGO 38.º (Emprego de força pública contra a lei)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 39.º (Abuso de poder)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 40.º (Denúncia caluniosa)

Derrogado pela Lei n.º 38/2020 de 11 de Novembro.

ARTIGO 41.º (Responsabilidade civil)

1. O Estado e as demais pessoas colectivas públicas, através dos seus órgãos ou serviços a que esteja vinculado o agente público, 
respondem solidariamente com este pelas perdas e danos causados a terceiros.
2. As pessoas colectivas públicas gozam do direito de regresso contra o agente público, pelas indemnizações pagas nos termos 
do número anterior.
3. A absolvição, pelo tribunal criminal, não extingue o dever de indemnização, que pode ser pedida em tribunal cível.

ARTIGO 42.º (Exclusão da responsabilidade disciplinar)

1. É excluída a responsabilidade disciplinar do agente público que actue no cumprimento de ordens ou de instruções emanadas 
de legítimo superior hierárquico em matéria de serviço se delas tenha reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação.
2. Considerando ilegal a ordem recebida, o agente público faz menção desse facto ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão 
ou confirmação.
3. Quando a ordem seja dada com menção de cumprimento imediato a comunicação do agente público é efectuada após a exe-
cução da ordem.
4. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de crime.
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CAPÍTULO VI  Disposições Finais

ARTIGO 43.º (Revogação de legislação)

Fica revogada a Lei n.° 22/90, de 22 de Dezembro (Lei Sobre a Disciplina Estatal), a Lei n.° 13/96, de 31 de Maio (Lei Orgânica que 
Estabelece o Regime Jurídico e o Estatuto Remuneratório dos Membros do Governo), o Decreto n.° 23/90, de 6 de Outubro (Sobre 
as Regalias Patrimoniais dos Dirigentes) e o Decreto n.° 24/90, de 6 de Outubro (que Regulamenta o Recebimento de Pequenas 
Ofertas a Membros do Governo) e demais legislação que contrarie o disposto na presente lei.

ARTIGO 44.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e aplicação da presente lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 45.º (Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 5 de Março de 2010.
O Presidente da Assembleia Nacional, António Paulo Kassoma.
Promulgada em 25 de Março de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
ANEXO Modelo de declaração de bens a que se refere o artigo 27.° da Lei da Probidade Pública

 

Lei n.º 4/99 (Lei sobre o Controlo do Mercado Lícito de Estupefacientes,
Substâncias Psicotrópicas e Precursores)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 4/99 (Lei sobre o Controlo do Mercado Lícito de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas
 e Precursores)

Data de Publicação 06/08/1999  
Data de Entrada em Vigor  03/11/1999

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 32

Lei n.º 4/99, de 6 de Agosto

A Lei n.º 3/99, de 6 de Agosto, visa essencialmente reprimir a produção, o tráfico e o uso ilícito de droga.
Porém, as medidas repressivas que estabelecem não são eficazes se não forem acompanhadas da regulamentação das que são 
de uso para fins terapêuticos, pois a sua ausência permite que numerosas drogas escapem ao controlo, tornando muito difícil 
reprimir o tráfico ilícito de um produto cujo comércio não está previamente regulamentado.
Importando, tal como se prevê no diploma acima referido, proceder à regulamentação do regime jurídico da cultura, da produção, 
do fabrico e do comércio ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, na medida em que partes dessas 
substâncias são de uso corrente na actividade comercial e industrial, na investigação médica e científica ou social, sendo passí-
veis de desvio para o mercado ilícito.
Reconhecendo-se que o controlo do mercado lícito de droga só é possível se resultar de uma actuação concertada e eficaz dos 
vários serviços e organismos com competência na matéria.
Importando definir, de forma global, os procedimentos a seguir pelas restantes entidades com intervenção na execução deste 
diploma.
Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88.º da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguinte:
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LEI SOBRE O CONTROLO DO MERCADO LÍCITO DE ESTUPEFACIENTES,
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E PRECURSORES

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

O presente diploma estabelece as regras relativas ao controlo do mercado lícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, 
precursores e outros produtos químicos susceptíveis de utilização no fabrico de droga, compreendidos nas tabelas de I a VI ane-
xas à Lei nº 3/99, de 6 de Agosto de 1999, adiante abreviadamente designadas por tabelas.

ARTIGO 2.º (Normas e conceitos técnicos)

As normas e conceitos técnicos contidos nesta lei são interpretados de harmonia com as convenções relativas à estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas ratificadas por Angola.

ARTIGO 3.º (Âmbito de aplicação)

O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o transporte, o trânsito, a 
detenção a qualquer título e o uso de plantas, substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a VI ficam sujeitos aos 
condicionamentos, autorizações e fiscalizações fixados no presente diploma e em decreto executivo conjunto dos Ministros da 
Justiça e da Saúde.

ARTIGO 4.º (Obrigações e contractos internacionais)

1. O Governo designa a entidade coordenadora da Política Geral do Estado de Combate à Droga, à qual incumbe especialmente o 
acompanhamento da aplicação das disposições das convenções e tratados ratificados por Angola em matéria de estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas.
2. A entidade referida no número anterior, cuja composição e atribuições são fixadas em diploma próprio, deve, a nível inter-
nacional, centralizar a informação sobre o cumprimento das obrigações decorrentes daquelas convenções e tratados e manter 
os contactos necessários, designadamente com a Comissão dos Estupefacientes do Conselho Económico e Social das Nações 
Unidas e com o Órgão Internacional de Fiscalização de Estupefacientes.
3. Para o cumprimento das obrigações internacionais referidas no número anterior, nomeadamente de carácter estatístico, in-
formativo e de necessidades de estupefacientes a importar, aquela entidade coordenadora pode solicitar internamente os dados 
necessários a qualquer organismo ou serviço.

ARTIGO 5.º (Dever geral de informação)

Todas as entidades autorizadas a exercer as actividades referidas no artigo 3.º da presente lei são obrigadas a prestar, em prazo 
que lhes venha a ser fixado, as informações que legitimamente lhes forem solicitadas pelas entidades com poderes de fiscali-
zação.

CAPÍTULO II Condicionamento, Autorização e Fiscalização

1. A Direcção Nacional de Medicamentos é a entidade competente, a nível nacional, para estabelecer condicionamentos e con-
ceder autorizações para as actividades previstas no artigo 3.º da presente lei, no que concerne às substâncias e preparações 
compreendidas nas tabelas I a IV, dentro dos limites estritos das necessidades do País, dando prevalência aos interesses de 
ordem médica, médico-veterinária, científica e didáctica.
2. A Direcção Nacional de Medicamentos e a Direcção Nacional do Comércio mantêm colaboração permanente no que respeita 
ao controlo das substâncias compreendidas nas tabelas V e VI.
3. Cada autorização especifica as condições a observar pelo requerente e só é válida para o período que é estipulado.
4. Os despachos que concedam autorizações são publicados no Diário da República e comunicados à entidade coordenadora.
5. O disposto neste artigo não prejudica a competência própria do Ministro responsável pela área do comércio em matéria de 
licenciamento das operações de comércio externo.

ARTIGO 7.º (Natureza das autorizações)

1. As autorizações são intransmissíveis, não podendo ser cedidas ou utilizadas por outrem, a qualquer título.
2. No caso de entidade ou empresa com filiais ou depósitos, a licença precisa os lugares onde a actividade deve ser exercida, 
sendo necessária uma autorização para cada filial ou depósito.

ARTIGO 8.º (Requisitos subjectivos)

1. Só podem ser concedidas autorizações a empresas ou entidades cujos titulares ou representantes legais ofereçam suficientes 
garantias de idoneidade moral e profissional, aferindo-se estas pelo teor do registo criminal e outros meios.
2. Compete à entidade a que se refere o artigo 4.º da presente lei colher as respectivas informações através das entidades que 
coordena.
3. O requerente goza do direito de acesso aos elementos referidos nos números anteriores, nos termos gerais, podendo impug-
ná-los, bem como a forma como foram obtidos.
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ARTIGO 9.º (Caducidade da autorização)

1. Salvo o disposto nos números seguintes, a autorização caduca quando a empresa ou entidade cessa a respectiva actividade, 
seja mudada a firma ou denominação social, faleça ou seja substituído o respectivo titular ou o seu representante legal.
2. Os casos de mudança de firma ou denominação social, falecimento ou substituição do respectivo titular ou do seu represen-
tante legal, devem ser comunicados à Direcção Nacional de Medicamentos no prazo de 30 dias.
3. Feitas as comunicações referidas no número anterior e verificados os requisitos do artigo 8.º da presente lei, a autorização 
pode ser mantida por despacho do Director Nacional de Medicamentos, a requerimento do interessado.
4. A Direcção Nacional de Medicamentos comunica à entidade coordenadora a caducidade das autorizações.

ARTIGO 10.º (Revogação ou suspensão da autorização)

1. A Direcção Nacional de Medicamentos deve revogar a autorização concedida logo que deixem de verificar-se os requisitos 
exigidos para a sua concessão.
2. Pode ter lugar a revogação ou ser ordenada a suspensão até seis meses, conforme a gravidade, quando ocorrer acidente téc-
nico, subtracção, deterioração de substâncias ou preparações ou outra irregularidade possível de determinar risco significativo 
para a saúde ou para o abastecimento ilícito do mercado, bem como no caso de incumprimento das obrigações que impedem 
sobre o beneficiário da autorização.
3. Os despachos de revogação e de suspensão são publicados no Diário da República e comunicados à entidade coordenadora.

ARTIGO 11.º (Efeitos da revogação da autorização)

1. No caso de revogação da autorização, a Direcção Nacional de Medicamentos pode autorizar, à pedido do interessado, a devo-
lução das existências de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a V, à quem as tenha fornecido ou a cedência à 
outras entidades, empresas autorizadas ou à farmácias.
2. A devolução ou cedência deve ser requerida no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação da revogação, da comunicação 
do despacho ministerial que a tiver confirmado ou do trânsito em julgado da decisão judicial confirmatória.
3. No decurso do prazo previsto no número anterior, as existências são inventariadas e guardadas em compartimentos selados 
da empresa, por ordem da Direcção Nacional de Medicamentos, que pode promover a venda ou a destruição se houver risco de 
deterioração ou de entrada ilícita no mercado, entregando o produto da venda ao proprietário, deduzidas as despesas feitas pelo 
Estado.

ARTIGO 12.º (Registo de pessoas autorizadas)

A Direcção Nacional de Medicamentos organiza o registo das pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as activi-
dades referidas no artigo 3.º da presente lei, no qual são averbadas todas as medidas e sanções, provisórias ou definitivas, que 
lhes são aplicadas.

ARTIGO 13.º (Comunicação das autorizações)

A Direcção Nacional de Medicamentos deve informar à Polícia de Investigação Criminal, à Polícia de Ordem Pública e à Direcção 
Nacional das Alfândegas das autorizações concedidas, bem como a sua prorrogação, suspensão ou revogação, mencionando 
qual ou quais dessas autoridades são especialmente responsáveis pelo controlo das operações e em que termos.

ARTIGO 14.º (Competência fiscalizadora da Direcção Nacional de Medicamentos)

1. Compete à Direcção Nacional de Medicamentos fiscalizar as actividades autorizadas de cultivo, produção, fabrico, emprego, 
comércio por grosso, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, entrega e detenção de plantas, substân-
cias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV.
2. Na fiscalização das actividades autorizadas referidas no número anterior pode, a qualquer momento, ser feita inspecção às 
empresas, estabelecimentos ou locais e ser solicitada a exibição dos documentos ou registos respectivos.
3. As infracções detectadas são comunicadas à autoridade competente para a investigação.

CAPÍTULO III Cultivo, Produção e Fabrico

ARTIGO 15.º (Cultivo)

1. Quem pretender autorização para o cultivo de espécies vegetais incluídas nas tabelas I e II, para fins médicos, médico-vete-
rinários ou de investigação científica, deve requerê-la à Direcção Nacional de Medicamentos, que fixa as condições a observar 
pelo requerente.
2. O pedido de autorização deve nomeadamente indicar:
a) completa identificação e endereço do cultivador ou cultivadores, na hipótese de não ser o requerente;
b) localização e área de terreno a cultivar;
c) quantidade e designação da espécie vegetal a semear ou plantar;
d) quantidade provável do produto a recolher, sua aplicação e destino;
e) local onde o produto é guardado e respectivas condições de segurança.
3. No caso de ser autorizada a cultura de espécies vegetais que implique um regime especial de controlo previsto nas conven-
ções ratificadas por Angola, é definido o organismo ou organismos que exercem aquelas funções de controlo, nos termos da lei, 
observando-se ainda as demais regras previstas nas convenções.
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4. Podem ser tolerados excedentes de cultivo não superiores a 10% das quantidades autorizadas, desde que feita a participação 
à Direcção Nacional de Medicamentos dentro de 30 dias a contar do momento em que tiverem sido apurados.
5. Os excedentes são imputados nas quantidades a produzir no ano seguinte.

ARTIGO 16.º (Extracção e fabrico)

1. Quem pela primeira vez pretender autorização para extrair alcalóides de espécies vegetais incluídas nas tabelas I-A, I-B e I-C 
ou para os fabricar por síntese, para fins médicos, médico-veterinários ou de investigação científica, deve requerê-la à Direcção 
Nacional de Medicamentos até 31 de Outubro de cada ano, com referência ao ano seguinte.
2. Quem pretender extrair, transformar ou fabricar substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a IV deve proceder de igual 
modo e no mesmo prazo, sem prejuízo do que dispõe o número seguinte.
3. A autorização de fabrico de substâncias compreendidas na tabela II-A só pode ser concedida para fins de investigação científica.
4. A autorização para o fabrico é válida também para a aquisição e armazenagem de matérias-primas e para a venda dos produtos 
obtidos, desde que efectuada a entidades autorizadas.
5. A utilização de substâncias compreendidas nas tabelas I, II-B e II-C pela indústria para fins diferentes dos fins médicos, médi-
co-veterinários ou científicos só pode ser autorizada se o requerente demonstrar possuir o domínio de técnicas apropriadas de 
transformação ou de técnicas que, por qualquer meio, possam impedir o emprego abusivo das substâncias, a produção de efeitos 
nefastos ou a possibilidade prática da sua recuperação.
6. No despacho que conceder a autorização são fixadas as condições que permitam à Direcção Nacional de Medicamentos im-
pedir a acumulação de estupefacientes em quantidades superiores às necessidades do mercado e ao normal funcionamento da 
entidade requerente.

ARTIGO 17.º (Quotas de fabrico de substâncias)

1. No mês de Novembro de cada ano, a Direcção Nacional de Medicamentos, atendendo aos compromissos internacionais assu-
midos e de acordo com as regras decorrentes das convenções, ouvida a entidade coordenadora, estabelece as quantidades das 
substâncias compreendidas nas tabelas I a II, com excepção da II-A, que podem ser fabricadas ou postas à venda pelas entidades 
autorizadas, no decurso do ano seguinte.
2. As quantidades estabelecidas podem ser aumentadas já no decurso do ano, competindo à Direcção Nacional de Medica-
mentos, em qualquer momento e quando especiais circunstâncias o exijam, limitar o fabrico de determinadas substâncias e 
preparações.
3. A fixação das quotas ao abrigo do disposto no n.º 1 do presente artigo e a sua alteração são notificadas aos interessados.

ARTIGO 18.º (Proibição de cultivo)

1. Por decreto executivo conjunto dos Ministros da Justiça e da Saúde, sob proposta da entidade coordenadora é proibida a 
cultura de plantas ou arbustos dos quais se possam extrair substâncias estupefacientes, quando esta medida se revele a mais 
apropriada para proteger a saúde pública e impedir o tráfico de droga, podendo neste caso ser autorizado o fornecimento de 
substâncias compreendidas nas tabelas restantes.
2. O aprovisionamento é feito através de requisição escrita nos termos legais.

CAPÍTULO IV Distribuição e Comércio por Grosso

ARTIGO 19.º (Autorização para a distribuição e comércio por grosso)

1. Quem pretender autorização para o comércio por grosso de substâncias compreendidas nas tabelas I, II, com excepção da 
II-A e IV, deve requerê-la à Direcção Nacional de Medicamentos; o despacho de concessão fixará as condições que permitam 
impedir a acumulação de estupefacientes e substâncias psicotrópicas em quantidades superiores às necessidades do mercado 
e ao normal funcionamento da entidade requerente.
2. Todo o estabelecimento de distribuição ou venda por grosso deve ter um farmacêutico que será pessoalmente responsável 
pela aplicação das disposições do presente diploma.
3. Sempre que o estabelecimento possuir uma ou mais sucursais, a direcção técnica de cada uma delas deve ser assegurada por 
um farmacêutico assistente.
4. O estabelecimento de distribuição ou venda por grosso não pode, salvo autorização especial, entregar medicamentos ao públi-
co, nem adquirir, ceder ou distribuir medicamentos a pessoas que não estejam devidamente autorizadas.

CAPÍTULO V Aquisição, Cedência e Outras Operações de Aprovisionamento Profissional

ARTIGO 20.º (Condições gerais)

1. A título de aprovisionamento profissional estão autorizados a adquirir e a ceder as substâncias e preparações compreendidas 
nas tabelas I a IV, com excepção da II-A:
a) os proprietários de depósitos públicos ou privados devidamente licenciados pelo Ministro da Saúde e colocados sob a respon-
sabilidade de um farmacêutico;
b) os organismos de saúde, públicos ou privados, que sejam detentores de uma farmácia;
c) as farmácias;
d) os estabelecimentos reconhecidamente idóneos, oficiais ou privados, para fins de investigação ou ensino, podendo neste caso 
ser autorizado o fornecimento de substâncias compreendidas nas tabelas restantes.
2. O aprovisionamento é feito através de requisição escrita nos termos legais.
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CAPÍTULO VI Importação, Exportação e Trânsito

ARTIGO 21.º (Importação, exportação e comércio)

1. A importação, exportação e trânsito de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I, II e IV só podem ser efectua-
dos por entidades ou empresas autorizadas a cultivar, a fabricar, a manipular ou a comercializar por grosso essas substâncias 
ou preparações, ou a utilizá-las para fins de ensino, terapêuticos ou de investigação científica.
2. A autorização é concedida para cada operação e pode ser utilizada relativamente a quantidades inferiores às autorizadas.
3. O pedido de autorização de exportação deve ainda ser acompanhado do título de autorização para importação emitido pelas 
autoridades do país de destino das mercadorias.

ARTIGO 22.º (Aviso à Direcção Nacional das Alfândegas)

Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º da presente lei, autorizada a importação ou exportação de substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I, II e IV, a Direcção Nacional de Medicamentos dá conhecimento das mesmas à Direcção Nacional 
das Alfândegas.

CAPÍTULO VII Receituário, Aviamento e Controlo

ARTIGO 23.º (Receitas)

1. As substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I e II só podem ser fornecidas ao público para tratamento, mediante 
a apresentação de receita médica ou médico-veterinária com as especificações constantes dos números seguintes.
2. A Direcção Nacional de Medicamentos aprova o modelo do livro de receitas com talonário.
3. As receitas contêm o nome e o endereço do médico prescrevente, o seu número de inscrição na respectiva ordem e em carac-
teres indeléveis, o nome, morada, sexo, idade, número do bilhete de identidade ou cédula pessoal do doente ou do proprietário do 
animal a que se destina, bem como o nome genérico ou comercial do medicamento, a dosagem, a quantidade global, a posologia 
e tempo de tratamento, a data e a assinatura do médico.
4. As receitas são passadas em triplicado, ficando na posse do médico ou do médico-veterinário o talão correspondente que é 
conservado em arquivo pelo prazo de três anos; o original da receita é enviado à Direcção Nacional de Saúde Pública, sendo um 
dos duplicados guardado na farmácia e o outro enviado à Direcção Nacional de Medicamentos.
5. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas III e IV estão sujeitas 
à receita médica nos termos da lei geral.
6. Por decreto executivo conjunto dos Ministros da Justiça e da Saúde, as substâncias e preparações compreendidas na tabela 
IV podem ser sujeitas a receituário especial, bem como a outras medidas de controlo, sempre que tal se revele apropriado para 
proteger a saúde pública.

ARTIGO 24.º (Aviamento de receitas)

1. Só o farmacêutico, ou substituto devidamente autorizado, pode aviar receitas especiais respeitantes a substâncias ou prepa-
rações compreendidas nas tabelas I e II.
2. O farmacêutico que aviar uma receita especial respeitante a estupefacientes ou substâncias psicotrópicas deve verificar a 
identidade do adquirente e anotar à margem do original da receita o nome, número e data do bilhete de identidade ou da carta de 
condução ou, no caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a data de entrega e assinando de forma legível.
3. Para identificação do adquirente, pode o farmacêutico aceitar outros documentos, desde que tenham fotografia do titular, 
devendo, nesse caso, recolher a assinatura deste. Se não souber ou não puder assinar, o farmacêutico consigna essa menção.
4. O farmacêutico recusa-se a aviar receitas relativas a medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas 
quando:
a) não sejam do modelo aprovado pela Direcção Nacional de Medicamentos;
b) tiver fundadas dúvidas sobre a sua autenticidade;
c) tiverem decorrido mais de 10 dias sobre a data de emissão;
d) já tiverem sido aviadas uma vez.
5. No caso referido na alínea b), o farmacêutico contacta, se tal é possível, o médico ou o médico-veterinário prescrevente, a 
expensas do adquirente.
6. As farmácias conservam o duplicado das receitas em arquivo pelo período de três anos, ordenadas por data de aviamento.
7. O farmacêutico que aviar uma receita para pessoa menor deve, para além dos restantes elementos, recolher no verso do 
duplicado da receita que permanece na farmácia a assinatura da pessoa que diz ter o menor a seu cargo ou estar incumbida 
da sua educação ou vigilância. Se esta não souber ou não puder assinar, procede-se como se prevê no n.º 3 do presente artigo.

ARTIGO 25.º (Casos de urgente necessidade)

Em caso de urgente necessidade, podem os farmacêuticos, sob sua responsabilidade e para uso imediato, fornecer sem receita 
médica substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I e II, desde que o total do fármaco não exceda a dose máxima 
para ser tomada de uma só vez.

ARTIGO 26.º (Proibição de entrega a demente ou menor)

É proibida a entrega:
a) ao doente mental, o manifesto de substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV;
b) ao menor, o manifesto de substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I-A, II-B e II-C.
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ARTIGO 27.º (Controlo do receituário)

1. A Direcção Nacional de Medicamentos procede, com recurso a meios informáticos, ao controlo do receituário aviado, ficando 
sujeitos ao segredo profissional todos aqueles que acedam a esta informação.
2. As farmácias e os serviços de saúde do Estado e privados enviam à Direcção Nacional de Medicamentos, até ao dia 15 do mês 
seguinte àquele a que respeite, o duplicado de cada receita aviada relativa a estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.

CAPÍTULO VIII Registo e Segurança

ARTIGO 28.º (Disposições comuns)

1. Os livros de registo previstos neste capítulo são de modelos aprovados pela Direcção Nacional de Medicamentos, numerados 
e rubricados em todas as páginas por esta Direcção Nacional com termos de abertura e encerramento.
2. Os registos não contêm espaços em branco, entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas e são elaborados por ordem 
cronológica, com numeração sequencial.
3. Os registos devem ser conservados pelo prazo de três anos a contar do último lançamento.

ARTIGO 29.º (Obrigatoriedade e condições de registo)

1. Devem ser registadas em livros próprios todas as entradas e saídas de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas 
I, II e IV.
2. Cada livro de registo deve ser encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano e no fecho devem ser mencionados os totais das 
substâncias ou preparações armazenadas e as utilizadas durante o ano, bem como qualquer diferença, para mais ou para me-
nos, relativamente aos correspondentes registos anteriores.

ARTIGO 30.º (Registo de fabricantes)

1. As empresas ou entidades autorizadas a fabricar substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, com excepção 
da II-A, mencionam nos livros de registo, para além das entradas e saídas, a sua passagem à fase de fabrico.
2. Nos livros a que se refere o número anterior devem ser registadas a identificação completa do produto, a proveniência e as 
quantidades de matérias-primas utilizadas, com indicação da respectiva designação e da data de entrada na secção de fabrico, 
assim como a quantidade de produtos obtidos e o respectivo número de lote.
3. Este registo deve ser conservado durante o período de três anos a contar da última operação mencionada.

ARTIGO 31.º (Registo de receitas nas farmácias)

As farmácias registam em livro especial as receitas aviadas relativas a substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I 
a IV, com excepção da II-A do qual constam o número da receita, o médico prescrevente, a identificação do adquirente e a data da 
entrega e que é encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano pelo respectivo responsável.

ARTIGO 32.º (Participação urgente)

1. A subtracção ou extravio de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV devem ser participadas à autoridade 
policial local e à Direcção Nacional de Medicamentos, em acto seguido à sua constatação pela entidade responsável pela guarda, 
narrando circunstancialmente os factos, indicando com rigor as quantidades e características das substâncias e preparações 
desaparecidas e as provas de que dispuser.
2. Idêntico procedimento é adoptado no caso de subtracção, inutilização ou extravio de registos exigidos pela presente lei e de 
impressos para receitas médicas.

ARTIGO 33.º (Medidas técnicas de protecção)

1. Todas as empresas ou entidades autorizadas a deter substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV devem 
tomar as medidas técnicas de protecção adequadas contra a sua perda ou subtracção.
2. As empresas ou entidades referidas no número anterior ficam obrigadas a adoptar os condicionamentos técnicos de protecção 
que lhes é imposto pela Direcção Nacional de Medicamentos, ouvida a entidade coordenadora.
3. No caso de não adopção daqueles condicionamentos, pode ser revogada a autorização concedida, sem prejuízo da aplicação 
da multa a que houver lugar.

CAPÍTULO IX Publicidade, Embalagens e Rótulos

ARTIGO 34.º (Proibição de publicidade)

É proibida a publicidade respeitante à substância e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, com excepção de publicações 
técnicas ou suportes de informação destinados exclusivamente a médicos e outros profissionais de saúde.

ARTIGO 35.º (Embalagens e rótulos)

1. A Direcção Nacional de Medicamentos pode fixar as características de segurança de abertura dos recipientes utilizados na 
embalagem das substâncias e das preparações compreendidas nas tabelas I a IV.
2. Os rótulos apostos nos recipientes que contenham substâncias ou preparações compreendidas nas referidas tabelas desti-
nadas à venda, têm obrigatoriamente a indicação da quantidade, em peso ou em proporção, das substâncias contidas e a deno-
minação comum internacional comunicada pela Organização Mundial de Saúde, para além do que se encontre determinado em 
outras disposições legais, se é caso disso.
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3. O folheto informativo que acompanha o recipiente contém a informação relativa à composição, indicação terapêutica, dose e 
obrigatoriamente todas as contra-indicações do produto, especialmente se produzir dependência.
 4. Sobre a superfície dos recipientes que contêm substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II deve ser impresso 
um duplo traço vermelho. As embalagens exteriores desse recipiente não carecem do referido duplo traço.

CAPÍTULO X Circulação Internacional

ARTIGO 36.º (Circulação internacional de pessoas)

As pessoas que atravessem as fronteiras nacionais ou em trânsito internacional, podem transportar, para uso próprio, substân-
cias e preparações compreendidas nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, em quantidade não exce- dente à necessária para 30 dias de 
tratamento, desde que apresentem documento médico justificativo da necessidade do seu uso.

ARTIGO 37.º (Provisões para meios de transporte)

1. É permitido o transporte internacional, em navios, aeronaves ou meios de transporte público internacional, de quantidades 
reduzidas de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, que se possam tornar necessárias 
durante a viagem para administração de primeiros socorros.
2. As substâncias e preparações devem ser transportadas em condições de segurança de modo a evitar a sua subtracção ou 
descaminho.
3. As substâncias e preparações objecto de transporte, nos termos do n.º 1 do presente artigo, ficam sujeitas às leis, regulamen-
tos e licenças do país da matrícula, sem prejuízo da possibilidade das autoridades angolanas competentes procederem às veri-
ficações, inspecções ou quaisquer outras operações de controlo que se mostrem necessárias a bordo dos meios de transporte.

CAPÍTULO XI Precursores

ARTIGO 38.º (Produção e fabrico)

1. Compete à Direcção Nacional da Indústria autorizar a produção ou fabrico das substâncias compreendidas nas tabelas V e VI.
2. Os despachos de concessão, manutenção, revogação ou suspensão da autorização e de indeferimento do pedido são comuni-
cados ao requerente, à Direcção Nacional de Medicamentos e à entidade coordenadora.
3. Os despachos de concessão, revogação ou suspensão da autorização são publicados no Diário da República.

ARTIGO 39.º (Importação e exportação)

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da presente lei, as operações de importação ou exportação dependem de auto-
rização específica a conceder pela Direcção Nacional do Comércio.
2. As autorizações a que se refere o número anterior são comunicadas à entidade coordenadora.

ARTIGO 40.º (Operações suspeitas)

1. A importação e ou exportação das substâncias compreendidas nas tabelas V e VI não são autorizadas se existirem motivos 
razoáveis para suspeitar que tais substâncias se destinam ao fabrico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. Sempre que existam indícios de que a importação das substâncias compreendidas nas tabelas V e VI se destinam ao fabrico 
ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, a Direcção Nacional do Comércio informa de imediato à autoridade poli-
cial competente para a investigação, tomando as providências adequadas à apreensão.

ARTIGO 41.º (Limitação de quantidade)

Os fabricantes e os distribuidores das substâncias compreendidas nas tabelas V a VI não podem acumular quantidades que ex-
cedam as necessárias ao funcionamento normal das respectivas empresas e as necessidades do mercado.

ARTIGO 42.º (Outras disposições aplicáveis aos precursores)

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o fabrico, o comércio ou a distribuição por grosso e o comércio internacional de 
substâncias compreendidas nas tabelas V e VI, estão sujeitas, com as necessárias adaptações, às disposições da presente lei.

CAPÍTULO XII Transgressões e Multas

ARTIGO 43.º (Transgressões)

Os factos praticados com violação dos condicionamentos e obrigações impostas na presente lei são sancionadas com multa nos 
termos dos artigos seguintes se pena mais grave não couber.

ARTIGO 44.º (Montante das multas)

1. O montante das multas é fixado entre 5 a 50 salários mínimos da função pública.
2. Os montantes das multas a aplicar às pessoas colectivas e equiparadas são elevados nos seus limites mínimo e máximo para 
o quádruplo.
3. Em caso de negligência, os limites mínimo e máximo da multa são reduzidos à metade.
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ARTIGO 45.º (Apreensão e sanções acessórias)

1. Em processo de transgressão pode ser ordenada a apreensão de objectos que serviram a sua prática e aplicada acessoria-
mente:
a) a revogação ou suspensão da autorização concedida para o exercício da respectiva actividade;
b) a interdição do exercício da actividade por período não superior a um ano;
c) a interdição do exercício da profissão, por período não superior a dois anos.
2. Se o mesmo facto constituir também crime, é o agente punido por este, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias 
previstas para a transgressão.

ARTIGO 46.º (Entidade competente e registo)

1. A instrução dos processos pelas transgressões cabe à Direcção Nacional de Medicamentos.
2. A aplicação das multas e das sanções acessórias a fixar é da competência da Direcção Nacional de Medicamentos.
3. As sanções aplicadas a pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as actividades referidas no artigo 3.º são aver-
badas no registo previsto no artigo 12.º da presente lei.

CAPÍTULO XIII Receitas Provenientes das Multas

ARTIGO 47.º (Destino)

1. O produto das multas reverte em 60% para o Estado e 40% para a Direcção Nacional de Medicamentos.
2. Tratando-se de multas provenientes de violação ao disposto no Capítulo XI da presente lei, mantém-se a percentagem a favor 
do Estado referida no número anterior e revertendo 20% para a Direcção Nacional de Medicamentos e 20% para a Direcção 
Nacional da Indústria.
3. A afectação do produto das multas para actividades de combate à tóxico-dependência é objecto de decreto executivo conjunto 
dos Ministros da Justiça e da Saúde.

CAPÍTULO XIV Disposições Finais

ARTIGO 48.º (Norma revogatória)

Ficam revogadas todas as disposições que contrariem o disposto na presente lei, nomeadamente o artigo 65.º do Decreto n.º 
36/92, de 7 de Agosto, no que respeita a estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

ARTIGO 49.º (Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação da presente lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 50.º (Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 11 de Maio de 1999.
O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Víctor Francisco de Almeida.
Publique-se.
O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

 



96

Lei n.º 3/99 (Lei sobre o Tráfico e Consumo de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Precursores)

Derrogada pela Lei n.º 3/14 (Lei sobre a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais)

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 3/99 (Lei sobre o Tráfico e Consumo de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas
 e Precursores)

Data de Publicação 06/08/1999  
Data de Entrada em Vigor  03/11/1999

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 32

Lei n.° 3/99, de 6 de Agosto

A produção, o tráfico e o consumo ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas no nosso País apresentam já um quadro 
bastante preocupante.
Constituindo a droga um flagelo das sociedades hodiernas que atinge particularmente a juventude, necessário se torna actua-
lizar a legislação em vigor devido a sua total inadequação e incapacidade de corresponder às exigências actuais, tanto a nível 
nacional como internacional;
Urgindo pois, no plano nacional, fazer face à situação actual e dissuadir, ajudar a controlar a evolução de práticas toxicomaníacas 
e no plano internacional, fazer alianças com outros Estados contra a acção dos grandes traficantes em conformidade com as 
Convenções a que o país aderiu;
Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88.° da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguinte:

LEI SOBRE O TRÁFICO E CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES,
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E PRECURSORES

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Objecto)

O presente diploma tem por objecto a definição do regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, substâncias 
psicotrópicas, precursores e outros produtos químicos susceptíveis de utilização no fabrico de droga.

ARTIGO 2.° (Regras gerais e tabelas)

1. As plantas, substâncias e preparações sujeitas ao regime previsto nesta lei constam de seis tabelas anexas ao presente diplo-
ma e dele fazem parte integrante.
2. As tabelas referidas no número anterior são obrigatoriamente actualizadas, de acordo com as alterações aprovadas pelos 
órgãos próprios das Nações Unidas, segundo as regras previstas nas Convenções ratificadas por Angola.
3. O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, a 
detenção por qualquer título e o uso de plantas, substancias e preparações indicadas nos anteriores ficam sujeitos aos condicio-
namentos definidos no presente diploma e legislação complementar.
4. As regras necessárias à boa execução deste diploma, no que concerne à matéria referida no número anterior, constam de 
diploma próprio.

ARTIGO 3.° (Âmbito do controlo)

Ficam sujeitas ao controlo todas as plantas, substâncias e preparações referidas nas convenções relativas a estupefacientes ou 
substâncias psicotrópicas ratificadas por Angola e respectivas alterações, bem como outras substâncias incluídas nas tabelas 
anexas à presente lei.

CAPÍTULO II Tráfico e Outras Infracções

ARTIGO 4.° (Tráfico e outras actividades ilícitas)

1. Aquele que, sem a devida autorização, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, distribuir, com-
prar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fazer transitar ou ilicitamente 
detiver, fora dos casos previstos no artigo 23.° da presente lei, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas 
I a III, é punido com pena de prisão maior de 8 a 12 anos.
2. Aquele que, agindo em contrário à autorização que lhe haja sido concedida, ilicitamente ceder, introduzir ou diligenciar para 
que outrem introduza no comércio plantas, substâncias ou preparações referidas no número anterior, é punido com pena de 
prisão maior de 12a 16 anos.
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3. Na pena prevista no número anterior incorre quem cultivar plantas, produzir ou fabricar substâncias ou preparações diversas 
das que constam do título de autorização.
4. Se se tratar de substâncias ou preparações compreendidas na tabela IV, a pena é a de prisão maior de 2 a 8 anos.

ARTIGO 5.º (Precursores)

1. Aquele que, sem a devida autorização, fabricar, importar, exportar, transportar, ou distribuir equipamentos, materiais ou 
substâncias inscritas nas tabelas V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupe-
facientes ou substâncias psicotrópicas, é punido com pena de prisão maior de 2 a 8 anos.
2. Aquele que, sem a devida autorização, detiver a qualquer título, equipamento, materiais ou substâncias inscritas nas tabelas 
V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotró-
picas, é punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente.
3. Quando o agente seja titular de autorização nos termos da legislação em vigor, é punido:
a) no caso do n.º 1, com pena de prisão maior de 8 a 12 anos;
b) no caso do n.º 2, com pena de prisão maior de 2 a 8 anos.

ARTIGO 6.° (Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos)

Derrogado pela Lei n.º 3/14, de 10 de Fevereiro

ARTIGO 7.º (Agravação das penas)

As penas previstas nos artigos 4.°, 5.° e 6.° da presente lei são aumentadas nos seus mínimos de metade da diferença entre os 
seus limites mínimo e máximo se:
a) as substâncias ou preparações foram entregues ou se destinavam a menores ou diminuídos psíquicos;
b) as substâncias ou preparações foram distribuídas por grande número de pessoas;
c) o agente obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
d) o agente e funcionário incumbido da prevenção ou repressão dessas infracções;
e) o agente é médico, farmacêutico, ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário dos serviços prisionais ou dos serviços de 
reinserção social, trabalhador dos correios, telégrafos, telefones ou telecomunicações, docente, educador ou trabalhador de 
estabelecimento de serviços ou instituições de acção social e o facto foi praticado no exercício da sua profissão;
f) o agente participar em outras actividades criminosas organizadas de âmbito internacional;
g) o agente participar em outras actividades ilegais facilitadas pela prática da infracção;
h) a infracção tiver sido cometida em instalações de serviços de tratamento de consumidores de droga, de reinserção social, 
de serviços ou instituições de acção social, em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação ou em 
outros locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de actividades educativas, desportivas e sociais, ou nas suas 
imediações;
i) o agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos psíquicos;
j) o agente actuar como membro do bando destinado à pratica reiterada dos crimes previstos nos artigos 4.° e 5.° da presente lei, 
com a colaboração de, pelo menos, outro membro do bando;
l) as substâncias ou preparações foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por manipulação ou mistura, aumentando o 
perigo para a vida ou para a integridade física de outrem.

ARTIGO 8.º (Tráfico de menor gravidade)

Se nos casos previstos nos artigos 4.° e 5.° da presente lei a ilicitude do facto se mostrar consideravelmente diminuída, tendo em 
conta nomeadamente os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da acção, a qualidade ou a quantidade das plantas, 
substâncias ou preparações, a pena é de:
a) prisão maior de 2 a 8 anos, se se tratar de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a III, V e VI;
b) prisão até 2 anos e multa correspondente, se se tratar de plantas, substâncias ou preparações compreendidas na tabela IV.

ARTIGO 9.º (Traficante-consumidor)

1. Quando, pela prática de algum dos factos referidos no artigo 4.°, o agente tiver por finalidade exclusiva conseguir plantas, 
substâncias ou preparações para uso pessoal, a pena é de prisão até 2 anos e multa correspondente, se se tratar de plantas, 
substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a III, ou de prisão até 1 ano e multa correspondente, no caso de subs-
tâncias ou preparações compreendidas na tabela IV.
2. A tentativa é punível.
3. Não é aplicável o disposto no n.º I do presente artigo, quando o agente detiver plantas, substâncias ou preparações em quan-
tidade que exceda a necessária para o consumo médio individual durante o período de cinco dias.

ARTIGO 10.º (Abuso do exercício de profissão)

1. As penas previstas nos artigos 4.°, n.º 2 e 4 e 8º da presente lei, são aplicadas ao médico que passe receitas, ministre ou en-
tregue substâncias ou preparações aí indicadas com fim não terapêutico.
2. As mesmas penas são aplicadas ao farmacêutico ou ao seu substituto que vender ou entregar aquelas substâncias ou prepa-
rações para fim não terapêutico.
3. Em caso de condenação nos termos dos números anteriores, o tribunal comunica as decisões às instituições com poder dis-
ciplinar sobre os infractores.
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4. A entrega de substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV a doente mental manifesto, é punida com pena de 
prisão até 2 anos.
5. Incorre em igual pena aquele que entregar substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I-A, II-B e II-C à pessoa 
menor.
6. A tentativa é punível.

ARTIGO 11.º (Associações criminosas)

1. Aquele que promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando concer-
tadamente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos 4.° e 5.º da presente lei, é punido com pena de prisão maior de 
16 a 20 anos.
2. Aquele que prestar colaboração, directa ou indirectamente, aderir ou apoiar o grupo, organização ou associação referido no 
número anterior, é punido com pena de prisão maior de 12 a 16 anos.
3. Incorre na pena de prisão maior de 20 a 24 anos quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação referidos no n.º 1 
do presente artigo.
4. Se o grupo, organização ou associação tiver como finalidade ou actividade a conservação, transferência, dissimulação ou 
receptação de bens ou produtos dos crimes previstos nos artigos 4.° e 5.° da presente lei, o agente é punido com pena de prisão 
maior de 8 a 12 anos.

ARTIGO 12.º (Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas)

1. Aquele que induzir, incitar ou instigar outra pessoa, em público ou em privado, ou por qualquer modo facilitar o uso ilícito de 
plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão até 2 anos e multa corres-
pondente.
2. Se se tratar de substâncias ou preparações compreendidas na tabela IV, a pena é de prisão até 1 ano e multa correspondente.

ARTIGO 13.º (Tráfico e consumo em lugares públicos ou de reunião)

1. Aquele que, sendo proprietário, gerente, director ou, por qualquer título, explorar hotel, restaurante, café, taberna, clube, 
casa ou recinto de reunião, de espectáculo ou de diversão, consentir que esse lugar seja utilizado para o tráfico ou uso ilícito de 
plantas, substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a IV, é punido com pena de prisão maior de 2 a 8 anos.
2. Aquele que, tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado ou veículo, consentir que seja habitualmente utilizado para o tráfico ou 
uso ilícito de plantas, substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a IV, é punido com pena de prisão prevista no número 
anterior atenuada no seu máximo de metade da diferença entre os limites mínimo e máximo.
3. Presume-se o consentimento quando, após uma intervenção da autoridade de que tenha resultado a apreensão naqueles 
lugares de plantas, substâncias ou preparações, ainda que sem identificação dos utentes, seja verificado, em outra intervenção 
no mesmo lugar, o uso de tais plantas, substâncias ou preparações confirmado por nova apreensão.
4. Verificadas as condições referidas no número anterior, pode a autoridade competente para a investigação solicitar que a au-
toridade administrativa que concedeu a autorização de abertura ordene o encerramento do estabelecimento, por período não 
superior a 5 anos.

ARTIGO 14.º (Atenuação extraordinária)

Se, nos casos previstos nos artigos 4.°, 5.°, 6.° e 11.º da presente lei, o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afas-
tar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ele causado, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado 
que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de 
outros responsáveis, particularmente no caso de grupos, organizações ou associações, pode a pena ser-lhe extraordinariamente 
atenuada.

ARTIGO 15.º (Abandono de seringas)

Quem, em lugar público ou aberto ao público, em lugar privado mas de uso comum, abandonar seringa ou outro instrumento 
usado no consumo ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, criando deste modo perigo para a vida ou a integrida-
de física de outra pessoa, é punido com pena de prisão até 1 ano, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição 
legal.

ARTIGO 16.º (Desobediência)

1. É punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente quem, depois de advertido das consequências penais da sua 
conduta, se opuser a actos de fiscalização, se negar a exibir os documentos exigidos na legislação vigente ou a que se proceda a 
buscas e apreensões, 2. Incorre em igual pena:
a) o responsável pela guarda de plantas, substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, se em caso de subtracção 
ou extravio não participar â autoridade policial, em acto seguido à sua constatação, narrando circunstancialmente os factos, 
indicando com rigor as quantidades e características das substâncias e preparações e as provas de que dispuser;
b) quem subtrair, inutilizar ou extraviar registos ou impressos legalmente exigidos.



99

ARTIGO 17.º (Expulsão de estrangeiros e encerramento de estabelecimento)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 30.° da presente lei, em caso de condenação por crime previsto no presente diploma, se o 
arguido é estrangeiro, o tribunal pode ordenar a sua expulsão do País, por período não superior a 10 anos.
2. Na sentença condenatória pela prática de crime previsto no artigo 13.° da presente lei e independentemente da interdição de 
profissão ou actividade, pode ser decretado o encerramento do estabelecimento ou lugar público onde os factos tenham ocorri-
do, pelo período de 1 a 5 anos.
3. Tendo havido prévio encerramento ordenado judicial ou administrativamente, o período decorrido é levado em conta na sen-
tença.
4. Se o réu é absolvido, cessa imediatamente o encerramento ordenado administrativamente.

ARTIGO 18.º (Perda de objectos)

1. São declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a prática 
de uma infracção prevista no presente diploma ou que por esta tiverem sido produzidos, quando, pela sua natureza ou pelas 
circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, ou oferecerem sério risco de ser utili-
zados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos.
2. As plantas, substâncias e preparações incluídas nas tabelas I a IV são sempre declaradas perdidas a favor do Estado.
3. O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa possa ser punida pelo facto.

ARTIGO 19.º (Perda de coisas ou direitos relacionados com o facto)

1. Toda a recompensa dada ou prometida aos agentes de uma infracção prevista no presente diploma, para eles ou para outrem, 
é perdida a favor do Estado.
2. São também perdidos a favor do Estado sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé, os objectos, direitos e vantagens que, 
através da infracção, tiverem sido directamente adquiridos pelos agentes, para si ou para outrem.
3. O disposto nos números anteriores aplica-se aos direitos, objectos ou vantagens obtidas mediante transacção ou troca com os 
direitos, objectos ou vantagens directamente conseguidos por meio da infracção.
4. Se a recompensa, os direitos, objectos ou vantagens referidos nos números anteriores não puderem ser apropriados em es-
pécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respectivo valor.
5. Estão compreendidos neste artigo, nomeadamente os móveis, imóveis, aeronaves, barcos, veículos, depósitos bancários ou de 
valores ou quaisquer outros bens de fortuna.

ARTIGO 20.º (Bens transformados, convertidos ou misturados)

1. Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior tiverem sido transformados ou converti-
dos em outros bens, são estes perdidos a favor do Estado em substituição daqueles.
2. Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior tiverem sido misturados com bens licita-
mente adquiridos, são estes perdidos a favor do Estado até ao valor estimado daqueles que foram misturados.

ARTIGO 21.º (Lucros e outros benefícios)

O disposto nos artigos 18.° a 20.° da presente lei é também aplicável aos juros, lucros e outros benefícios obtidos com os bens 
neles referidos.

ARTIGO 22.º (Destino dos bens declarados perdidos a favor do Estado)

1. As recompensas, objectos, direitos ou vantagens declarados perdidos a favor do Estado, nos termos dos artigos 18.º a 21.º da 
presente lei, revertem:
a) em 50% para a entidade coordenadora da Política Geral do Estado de Combate à Droga, destinando-se ao apoio de acções, 
medidas e programas de prevenção do consumo de droga;
b) em 30% para o Ministério da Saúde, visando a implementação de estruturas de consulta, tratamento e reinserção de tóxico-
dependentes;
c) em 20% para o Orçamento Geral do Estado.
2. Não são alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado, que pela sua natureza ou carac-
terística possam vir a ser utilizados na prática de outras infracções, devendo ser destruídos no caso de não oferecerem interesse 
criminalístico, científico ou didáctico.
3. Na falta de convenção internacional os bens ou produtos apreendidos a solicitação de autoridades de Estado estrangeiro ou 
os fundos provenientes da sua venda são repartidos entre o Estado requerente e o Estado requerido, na proporção de metade.

CAPÍTULO III Consumo e Tratamento

ARTIGO 23.º (Consumo)

1. Aquele que ilicitamente consumir ou, para o seu consumo, cultivar, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I a IV, é punido com pena de prisão até três meses.
2. Se as quantidades de plantas, substâncias ou preparações cultivadas, detidas ou adquiridas pelo agente exceder as necessá-
rias para o consumo médio individual durante o período de três dias, a pena é de prisão até 1 ano.
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ARTIGO 24.º (Tratamento espontâneo)

1. Quem utilizar ilicitamente, para consumo individual, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV e 
solicitar a assistência de serviços de saúde do Estado ou particulares tem a garantia de anonimato.
2. Se se tratar de menor, interdito ou inabilitado, a assistência solicitada pelos seus representantes legais é prestada nas mes-
mas condições.
3. Os médicos, técnicos e restante pessoal do estabelecimento que assistam o paciente estão sujeitos ao dever de segredo pro-
fissional, não sendo obrigados a depor em tribunal ou a prestar informações às entidades policiais sobre a natureza e evolução 
dos processos terapêuticos.
4. Ressalvado o disposto no número anterior, qualquer médico pode assinalar aos serviços de saúde do Estado os casos de abuso 
de plantas, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas que conste no exercício da sua actividade profissional, quando entenda 
que se justificam medidas de tratamento ou assistência no interesse do paciente, dos seus familiares ou da comunidade, para 
as quais não disponha de meios.

ARTIGO 25.º (Atendimento e tratamento de consumidores)

O Ministério da Saúde desenvolve, através dos serviços respectivos, as acções necessárias à prestação de atendimento a tóxi-
cos-dependentes ou outros consumidores que se apresentem espontaneamente e fiscaliza as condições em que as entidades 
privadas atendem e tratam os tóxicos-dependentes.

ARTIGO 26.° (Suspensão da pena e obrigação de tratamento)

1. Se o arguido tiver sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 23.° da presente lei, ou de outro que com ele se 
encontre numa relação directa de conexão e tiver sido considerado toxicodependente, pode o tribunal suspender a execução da 
pena de acordo com a lei geral, sob condição, para além de outros deveres ou regras de conduta que se mostrarem adequadas, 
de se sujeitar voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento apropriado, o que comprova pela forma e no 
tempo que o tribunal determinar.
2. Se durante o período de suspensão da execução da pena o toxicodependente culposamente não se sujeitar ao tratamento ou 
ao internamento ou deixar de cumprir qualquer dos outros deveres ou regras de conduta impostos pelo tribunal, aplica-se o 
disposto na lei penal para a falta de cumprimento desses deveres ou regra de conduta.
3. Revogada a suspensão, o cumprimento da pena tem lugar, de preferência, em zona apropriada do estabelecimento prisional, 
sendo prestada a assistência médica necessária.

ARTIGO 27.º (Toxicodependente em prisão preventiva ou em cumprimento de pena de prisão)

Se o estado de toxicodependente é detectado quando a pessoa se encontra detida, em prisão preventiva ou em cumprimento de 
pena, os serviços policiais ou prisionais comunicam o facto ao Ministério Público a fim de promover as medidas adequadas, sem 
prejuízo das que a urgência da situação justificar.

ARTIGO 28.º (Tratamento no âmbito de processo pendente)

1. Sempre que o tratamento, em qualquer das modalidades seguidas, decorra no âmbito de um processo pendente em tribunal, 
o médico ou o estabelecimento enviam, de três em três meses, se outro período não for fixado, uma informação sobre a evolução 
da pessoa a ele sujeita, com respeito pela confidencialidade da relação terapêutica, podendo sugerir as medidas que entendam 
convenientes.
2. O organismo encarregue da reinserção social do toxicodependente procede de modo idêntico na esfera das suas atribuições.
3. Após a recepção da informação referida nos números anteriores, o tribunal pronuncia-se, se o entender necessário, sobre a 
situação processual do visado.

CAPÍTULO IV Legislação Subsidiária

ARTIGO 29.º (Legislação penal)

Na falta de disposição específica da presente lei são aplicáveis subsidiariamente, as disposições da parte geral do código Penal 
e respectiva legislação complementar.

ARTIGO 30.º (Aplicação da lei penal angolana)

Para efeitos do presente diploma, a lei penal angolana é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional:
a) quando praticados por estrangeiros, desde que o agente se encontre em Angola e não seja extraditado;
b) quando praticados a bordo de navio contra o qual as autoridades angolanas tenham sido autorizadas a ter acesso, inspeccio-
nar ou a tomar, em caso de descoberta de provas de envolvimento no tráfico ilícito, as medidas apropriadas em relação ao navio, 
às pessoas e à carga a bordo.

ARTIGO 31.º (Medidas respeitantes à menores)

Cabe a autoridade competente a aplicação das medidas previstas neste diploma quando a pessoa a elas sujeitas é menor, nos 
termos da legislação especial de menores.
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ARTIGO 32.° (Legislação processual penal)

Na falta de disposição específica do presente diploma, são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal 
e legislação complementar.

CAPÍTULO V Disposições Especiais de Processo

ARTIGO 33.º (Investigação criminal)

1. A investigação do tráfico ilícito de plantas, substancias e preparações compreendidas nas tabelas anexas ao presente diploma 
é de competência exclusiva da Polícia de Investigação Criminal.
2. É concertada a acção de todas as autoridades policiais, de modo a obter-se o melhor aproveitamento dos seus recursos atenta 
a especialidades de cada uma e a sua colocação no terreno.

ARTIGO 34.º (Cooperação internacional)

No tocante a extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão de processos crimi-
nais, aplicam-se os tratados, convenções e acordos a que Angola se vinculou e subsidiariamente o disposto na Convenção das 
Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas de 1988.

ARTIGO 35.º (Conduta não punível)

1. Não é punível a conduta do agente de investigação criminal que, para fins de investigação e sem revelação da sua qualidade 
e identidade, aceitar directamente ou por intermédio de um terceiro a entrega de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. O relato de tais factos é junto ao processo no prazo máximo de 24 horas.

ARTIGO 36.º (Buscas e apreensões)

1. As autoridades competentes devem proceder de imediato a buscas aos lugares públicos ou meios de transporte sempre que 
haja suspeita de que aí se pratiquem infracções previstas no presente diploma, efectuando as revistas pessoais e as vistorias de 
bagagens que se mostrem necessárias e as apreensões respectivas.
2. As diligências em casa habitada ou suas dependências fechadas são efectuadas nos termos das leis de processo.

ARTIGO 37.º (Revista e perícia)

1. Quando houver indícios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é 
ordenada revista e se necessário procede-se à perícia.
2. O visado pode ser conduzido à unidade hospitalar ou a outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo estrita-
mente necessário à realização da perícia.
3. Na falta de consentimento do visado, a realização da revista ou perícia depende de prévia autorização do magistrado compe-
tente, devendo este, sempre que possível, presidir a diligência.
4. Aquele que, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido à revista ou à 
perícia autorizada nos termos do número anterior, é punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente.

ARTIGO 38.º (Prisão preventiva)

1. Sempre que o crime imputado for de tráfico de droga, desvio de precursores, conversão, transferência ou dissimulação de 
bens ou produtos ou ainda de associação criminosa e o arguido se encontrar preso preventivamente, ao examinar os pressupos-
tos da prisão preventiva, a autoridade competente toma especialmente em conta os recursos económicos do arguido utilizáveis 
para suportar a quebra da caução e o perigo de continuação da actividade criminosa, em termos nacionais e internacionais.
2. Antes de se pronunciar sobre a subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, a autoridade competente recolhe informa-
ção actualizada que possa interessar ao reexame daqueles pressupostos.

ARTIGO 39.º (Prestação de informações e apresentação de documentos)

1. Podem ser pedidas informações e solicitada a apresentação de documentos respeitantes a bens. depósitos ou quaisquer 
outros valores pertencentes a indivíduos suspeitos ou arguidos da prática de crimes previstos nos artigos 4.° a 6.°, 8.° e 11.º da 
presente lei, com vista a sua apreensão e perda para o Estado.
2. A prestação de tais informações ou a apresentação dos documentos, quer se encontrem em suporte manual ou informático, 
não podem ser recusados por quaisquer entidades públicas ou privadas, nomeadamente pelas instituições bancárias, financei-
ras ou equiparadas, por sociedades civis ou comerciais, bem como por quaisquer repartições de registo ou fiscais, desde que o 
pedido se mostre individualizado e suficientemente concretizado.
3. O pedido a que se referem os números anteriores é formulado pelo magistrado competente.

ARTIGO 40.º (Protecção das fontes de informação)

1. Nenhum agente de investigação criminal, declarante ou testemunha, é obrigado a revelar ao tribunal a identificação ou qual-
quer elemento que leve à identificação da pessoa que tenha colaborado com a polícia na descoberta de infracção prevista no 
presente diploma.
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2. Se, no decurso da audiência de julgamento, o tribunal se convencer que a pessoa que colaborou com a polícia transmitiu dados 
ou informações que seguramente sabia ou devia saber serem falsos, pode ordenar a revelação da sua identidade e a inquirição 
na audiência.
3. Na situação prevista na parte final do número anterior, o tribunal pode decidir da exclusão ou restrição da publicidade da 
audiência.

ARTIGO 41.º (Entregas controladas)

1. Pode ser autorizada, caso a caso pelo magistrado do Ministério Público, a não actuação da Polícia de Investigação Criminal ou 
entidade aduaneira sobre os portadores de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas em trânsito por Angola, com a finali-
dade de proporcionar, em colaboração com o país ou países destinatários e outros eventuais países de trânsito, a identificação 
e arguição do maior número de participantes nas diversas operações de tráfico e distribuição, mas sem prejuízo do exercício da 
acção penal pelos factos aos quais a lei angolana é aplicável.
2. A autorização só é concedida, a pedido do país destinatário, desde que:
a) seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos traficantes e a identificação suficiente destes;
b) seja garantida, pelas autoridades competentes dos países de destino e dos países de trânsito, a segurança das substâncias 
contra riscos de fuga ou extravio;
c) seja assegurado, pelas autoridades competentes dos países de destino ou trânsito, que a sua legislação prevê as sanções 
penais adequadas contra os arguidos e que a acção penal é exercida;
d) as autoridades competentes dos países de destino ou trânsito se comprometam a comunicar, com urgência, informação por-
menorizada sobre os resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvida por cada um dos agentes da prática dos 
crimes, especialmente dos que agiram em Angola.
3. Apesar de concedida a autorização mencionada anteriormente, a Polícia de Investigação Criminal intervém se as margens de 
segurança tiverem diminuído sensivelmente, se se verificar alteração imprevista do itinerário ou qualquer outra circunstância 
que dificulte a futura apreensão das substâncias e a captura dos arguidos.
4. Se a intervenção mencionada no número anterior não tiver sido comunicada previamente à entidade que concedeu a autoriza-
ção, sê-lo-á nas 24 horas seguintes, mediante relato escrito.
5. O não cumprimento das obrigações assumidas pelos países de destino ou trânsito pode constituir fundamento de recusa de 
autorização em pedidos futuros.
6. Os contactos internacionais são efectuados pela Polícia de Investigação Criminal, através do Gabinete Nacional da Interpol.
7. Os pedidos de entregas controladas são presentes a despacho do Ministério Público junto da Polícia de Investigação Criminal 
ou do Procurador Provincial da República.

ARTIGO 42.º (Exame e destruição das substâncias)

1. As plantas, substâncias e preparações apreendidas são examinadas, por ordem do magistrado competente, no mais curto 
prazo de tempo possível.
2. Após o exame laboratorial, o perito procede à recolha, identificação, pesagem, bruta e líquida, acondicionamento e selagem 
de uma amostra, no caso da quantidade da droga o permitir e do remanescente, se o houver.
3. A amostra fica guardada em cofre do serviço que procede à investigação até decisão final.
4. No prazo de cinco dias após a junção do relatório do exame laboratorial, o magistrado competente ordena a destruição da 
droga remanescente, despacho que é cumprido em período não superior a 30 dias, ficando a droga, até à destruição, guardada 
em cofre-forte.
5. A destruição da droga faz-se por incineração, na presença de um magistrado, de um funcionário designado para o efeito, de 
um técnico de laboratório, lavrando-se o auto respectivo. Numa mesma operação de incineração podem realizar-se destruições 
da droga apreendida em vários processos.
6. Proferida decisão definitiva, o tribunal ordena a destruição da amostra guardada em cofre, o que se faz com observância do 
disposto no número anterior, sendo remetida cópia do auto respectivo.

ARTIGO 43.º (Amostras pedidas por entidades estrangeiras)

1. Podem ser enviadas amostras de substâncias e preparações que tenham sido apreendidas, a solicitação de serviços públicos 
estrangeiros, para fins científicos ou de investigação, mesmo na pendência do processo.
2. Para o efeito, o pedido é transmitido ao magistrado competente, que decide sobre a sua satisfação.
3. O pedido e seu cumprimento é apresentado através da entidade coordenadora da Política Geral do Estado de Combate à Droga.

CAPÍTULO VI Disposições Finais

ARTIGO 44.º (Diagnóstico e quantificação de substâncias)

1. Por decreto executivo conjunto dos Ministros da Justiça e da Saúde são determinados:
a) os procedimentos de diagnóstico e exames periciais necessários à caracterização do estado de tóxico-dependência;
b) os limites quantitativos máximos de princípio activo para cada dose média individual diária das substâncias e preparações 
constantes das tabelas I a IV de consumo mais frequente.
2. O diploma referido no número anterior deve ser actualizado sempre que a evolução dos conhecimentos científicos o justifique.
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ARTIGO 45.º (Norma revogatória)

Ficam revogadas todas as disposições que contrariem o presente diploma, nomeadamente:
a) o Decreto n.°41718,de7de Julho de 1958;
b) o Decreto n.º 48153, de 23 de Dezembro de 1967;
c) os artigos 58.°, 59.°, 67.° e 117.° do Decreto-Lei n.º 48547, de 27 de Agosto de 1968 na parte respeitante aos estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas;
d) o Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro.

ARTIGO 46.º (Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 11 de Maio de 1999.             
O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.                    
Publique-se.                   
O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
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Lei n.º 38/20 (Lei que aprova o Código Penal Angolano)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 38/20 (Lei que Aprova o Código Penal Angolano)

Data de Publicação 11/11/2020  
Data de Entrada em Vigor  09/02/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 179

Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro (Excertos)

O contexto político, económico, social e cultural da Angola independente e soberana e os desafios da globalização no domínio 
criminal tornam imperiosa a substituição do Código Penal Português de 1886 por um Código Penal Angolano que tutele os bens 
jurídicos essenciais à salvaguarda do Estado e dos cidadãos, bem como do desenvolvimento das instituições;
Impondo-se que se adopte um Código Penal adequada aos princípios e valores fundamentais em que assenta a República de An-
gola, consagrados na Constituição, aos progressos da ciência do direito penal e às fundamentais linhas orientadoras da política 
criminal moderna;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, ao abrigo das disposições conjugadas das alíneas b), c) e e) do artigo 164.º 
da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI QUE APROVA O CÓDIGO PENAL ANGOLANO

ARTIGO 1.º (Aprovação)

É aprovado o Código Penal Angolano, que é parte integrante da presente Lei.
(…)
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ARTIGO 9.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor noventa dias após a data da sua publicação.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 4 de Novembro de 2020.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 6 de Novembro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.

CÓDIGO PENAL ANGOLANO
LIVRO I Parte Geral

(…)
TÍTULO III Consequências Jurídicas do Facto

(…)
CAPÍTULO V Prorrogação da Pena
SECÇÃO I Delinquentes por Tendência

(…)
SECÇÃO II Alcoólicos e Equiparados

ARTIGO 87.º (Pressupostos e efeitos)

A pena de prisão efectiva aplicada a um alcoólico ou pessoa com tendência para abusar de bebidas alcoólicas é prorrogada por 
dois períodos sucessivos de três anos se:
a) O agente tiver cometido anteriormente crime a que tenha sido aplicada também prisão efectiva;
b) Os crimes tiverem sido praticados em estado de embriaguez ou estiverem relacionados com o alcoolismo ou com a tendência 
do agente;
c) A prorrogação for necessária para eliminar o alcoolismo do agente ou combater a sua tendência para abusar de bebidas al-
coólicas.

ARTIGO 88.º (Abuso de estupefacientes)

O disposto no artigo 87.º é correspondentemente aplicável aos agentes que abusarem de estupefacientes.
(…)

LIVRO II Parte Especial
(…)

TÍTULO IV Crimes Contra a Segurança Colectiva
(…)

CAPÍTULO II Crimes Contra a Ordem e a Tranquilidade Públicas
(…)

ARTIGO 297.º (Terrorismo)

1. Os actos criminosos que visam provocar um estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou indivíduos com 
fins políticos são condenáveis, em qualquer circunstância, independentemente das considerações de ordem política, filosófica, 
ideológica, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza que possam ser invocadas.
2. Lei própria regula o regime jurídico de prevenção e combate ao terrorismo.

(…)

CAPÍTULO III Crimes Contra a Segurança dos Transportes

ARTIGO 305.º (Condução perigosa de meio de transporte)

1. Quem, ao conduzir um meio de transporte, violar grosseiramente as regras de condução ou não estiver em condições de o 
fazer com segurança, por deficiência física ou psíquica, ou por se encontrar sob a influência de estupefacientes ou substâncias 
produtoras de efeitos semelhantes ou em estado de embriaguez ou fadiga excessiva e, deste modo, criar perigo efectivo para a 
vida ou a integridade física de outra pessoa ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, é punido:
a) Com pena de prisão de 1 a 6 anos, quando se tratar de veículo de transporte por ar, água ou caminho-de-ferro;
b) Com pena de prisão até 3 anos ou de multa até 360 dias, quando se tratar de qualquer veículo rodoviário, com ou sem motor, 
conduzido numa via pública ou aberta ao público.
2. Se o agente causar o perigo por negligência, a pena é de prisão de 1 a 3 anos ou de multa de 120 a 360 dias, no caso da alínea 
a) do número anterior, e de prisão até 18 meses ou de multa até 180 dias, no caso da alínea b) do mesmo número.
3. Se a conduta do agente for devida a negligência, a pena é de prisão até 18 meses ou de multa até 180 dias, no caso da alínea 
a) do n.º 1, e de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias, no caso da alínea b) do mesmo número.
4. Considera-se em estado de embriaguez o condutor que, sendo submetido ao teste de alcoolémia, for encontrado a conduzir 
com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1 miligrama por litro.
5. Quem não aceitar submeter-se ao teste, presume-se estar embriagado.



105

ARTIGO 306.º (Condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez)

Quem, com dolo ou negligência, conduzir na via pública ou aberta ao público veículo rodoviário, com ou sem motor,em estado de 
embriaguez ou sob a acção de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtoras de efeitos análogos é punido com pena 
de prisão até 1 ano ou com a de multa até 120 dias.

(…)

ARTIGO 308.º (Agravação especial)

1. Quando, nos crimes previstos nos artigos 304.º a 307.º, o veículo for de transporte escolar, de socorro ou emergência, a pena 
é agravada de um quarto nos seus limites mínimo e máximo.
2. Se da prática dos crimes previstos nos artigos 304.º a 307.º, resultar a morte ou ofensa grave à integridade física, nos termos 
do artigo 160.º o agente é punido com as penas correspondentes aos crimes cometidos, agravados em um terço nos seus limites 
mínimo e máximo.

ARTIGO 309.º (Dispensa de pena ou atenuante especial)

1. Se, nos casos dos crimes previstos nos artigos 303.º e 305.º, o agente remover o perigo:
a) Pode ter lugar a dispensa da pena, se a remoção ocorrer antes de o dano se verificar;
b) A pena é especialmente atenuada, se já se tiver verificado o dano, mas este não for considerável.
2. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 292.º.
(…)

TÍTULO V Crimes Contra o Estado
(…)

CAPÍTULO III Crimes Contra a Realização da Justiça
(…)

ARTIGO 354.º (Obstrução à justiça)

1. O funcionário público que ilegitimamente impedir ou dificultar a assistência de advogado ou defensor de arguido detido ou 
preso é punido com pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.
2. Quem recorrer à força física, ameaças, intimidação ou promessa, oferta ou concessão de benefício indevido, com a finalidade 
de obter um falso testemunho ou para impedir um testemunho ou a apresentação de elementos de prova num processo de na-
tureza penal é punido com pena de 2 a 4 anos de prisão.
3. Em igual pena incorre quem recorrer aos meios enumerados no número anterior, com a finalidade de impedir ou dificultar a 
execução dos mandados emitidos por autoridades judiciárias ou de polícia criminal competentes.
4. A pena é de 4 a 6 anos de prisão quando a obstrução à justiça envolver associação, organização ou grupo criminosos e tiver 
carácter internacional, nos termos do n.º 4 do artigo 296.º ou em caso de crimes de terrorismo, de organização terrorista ou 
contra a paz e a comunidade internacional previstos nos artigos 377.º a 389.º.
(…)

CAPÍTULO IV Crimes Cometidos no Exercício de Funções Públicas e em Prejuízo de Funções Públicas
(...)

ARTIGO 358.º (Corrupção activa de funcionário)

1. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, oferecer, der ou prometer vantagem patrimo-
nial ou não patrimonial à funcionário ou à pessoa especialmente obrigada à prestação de serviço público, ou à terceira pessoa 
com o conhecimento deles,para realizar acto ou omissão inerentes aos deveres do respectivo cargo ou função, é punido com 
pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.
2. Se, no caso do número anterior, o acto ou omissão for contrário aos deveres do cargo ou função, a pena é de prisão até 3 anos 
ou de multa até 360 dias.
3. Se a oferta, dádiva ou promessa de vantagem se destinar à prática de um ilícito penal, a pena é de 3 a 7 anos de prisão.
4. Se o acto ilícito a que se refere o número anterior for praticado, o agente é punido com prisão de 3 a 10 anos, se pena mais 
grave não lhe couber por força de outro preceito penal.
5. Não são relevantes, para efeitos do presente artigo, as ofertas, dádivas ou promessas feitas a funcionário ou a pessoa especial-
mente obrigada à prestação de serviço público que forem socialmente adequadas e conforme os usos e costumes.
6. O agente é dispensado de pena sempre que retirar a promessa, recusar o oferecimento da vantagem ou solicitar a sua resti-
tuição antes da prática do facto.
7. As penas previstas nos números anteriores são especialmente atenuadas quando:
a) O agente tiver praticado o facto sob solicitação do funcionário, directamente ou por interposta pessoa;
b) O agente denunciar o crime no prazo máximo de 90 dias após a prática do acto e sempre antes da instauração
de procedimento criminal;
c) O agente auxiliar concretamente na obtenção ou produção de provas decisivas para a identificação ou captura de outros res-
ponsáveis.
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ARTIGO 359.º (Corrupção passiva de funcionário)

1. O funcionário que, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, van-
tagem patrimonial ou não-patrimonial, ou a sua promessa, para praticar acto ou omissão inerente aos deveres do cargo ou fun-
ção, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.
2. Se, no caso do número anterior, o acto ou omissão for contrário aos deveres do cargo ou função, a pena é de prisão até 3 anos 
ou de multa até 360 dias.
3. Se a solicitação, aceitação ou promessa de vantagem se destinar à prática de um ilícito penal, a pena é a de prisão de 3 a 7 
anos.
4. Se o ilícito a que se refere o número anterior for praticado, o agente é punido com prisão de 3 a 10 anos, se pena mais grave 
não lhe couber, por força de outro preceito penal.
5. As penas previstas nos números anteriores são agravadas em terço, nos seus limites máximo e mínimo, quando o agente for 
titular de cargo político.
6. O agente é dispensado de pena sempre que repudiar voluntariamente o oferecimento ou a promessa que aceitara, restituir a 
vantagem ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, antes da prática do facto.
7. As penas previstas nos números anteriores são especialmente atenuadas se o funcionário:
a) Denunciar o crime no prazo máximo de 90 dias após a prática do acto e sempre antes da instauração de procedimento criminal;
b) Auxiliar concretamente na obtenção ou produção de provas decisivas para a identificação ou captura de outros agentes.
8. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 5 do artigo anterior.

ARTIGO 360.º (Corrupção activa de magistrado ou árbitro)

1. Quem oferecer, prometer ou conceder, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento, uma vantagem patrimonial 
ou não patrimonial que não seja devida a Magistrado Judicial, do Ministério Público ou árbitro para realizar ou por ter realizado 
um acto inerente ao seu cargo ou função, é punido com pena de prisão até 5 anos.
2. Se a oferta, promessa ou concessão de vantagem tiver por finalidade a prática de um facto ilícito ou contrário aos deveres do 
cargo ou função, a pena é de prisão de 2 a 7 anos.
3. Se, no caso do número anterior, o facto ilícito for praticado, a pena é de prisão de 3 a 12 anos, se pena mais grave lhe não 
couber por virtude de outra disposição penal.
4. As penas previstas nos números anteriores são agravadas em um terço, nos seus limites máximo e mínimo, quando o agente 
for titular de cargo político.
5. Aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 5, 6 e 7 do artigo 358.º e no n.º 5 do artigo 359.º

ARTIGO 361.º (Corrupção passiva de magistrado ou árbitro)

1. O magistrado judicial, do Ministério Público ou árbitro que solicite, exija ou aceite, para si ou para terceiro, promessa de van-
tagem ou vantagem que não seja devida para praticar ou não praticar, por ter efectivamente praticado ou não, acto inerente ao 
seu cargo ou função, ainda que anteriores àquela solicitação, exigência ou aceitação, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
2. Se a solicitação, exigência ou aceitação de promessa ou vantagem se destinar à prática de facto ilícito ou contrário aos deveres 
do cargo ou função, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.
3. Se, no caso do número anterior, o facto ilícito for praticado, a pena é de prisão de 5 a 16 anos, se pena mais grave lhe não 
couber por virtude de outra disposição penal.
4. Aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 6, 7 e 8 do artigo 359.º

ARTIGO 362.º (Peculato)

1. O funcionário público que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou alheio, de dinheiro ou coisa móvel que lhe não 
pertença e lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou a que tenha acesso por virtude do seu cargo ou das suas funções é 
punido, conforme o valor da coisa móvel ou do dinheiro apropriados, com as seguintes penas:
a) Prisão de 1 a 5 anos, se o valor da coisa apropriada não for elevado;
b) Prisão de 3 a 10 anos, se o valor da coisa apropriada for elevado;
c) Prisão de 5 a 14 anos, se o valor da coisa apropriada for consideravelmente elevado.
2. As penas previstas no número anterior são agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, quando o agente for 
titular de cargo político.
3. As penas previstas no n.º 1 são especialmente atenuadas se o funcionário:
a) Denunciar o crime no prazo de 90 dias, após a prática do acto e, sempre antes da instauração de procedimento criminal;
b) Auxiliar concretamente na obtenção e produção de prova decisivas para identificação de outros agentes do crime.

ARTIGO 363.º (Peculato de uso)

1. O funcionário público que usar ou deixar usar dinheiro ou coisa móvel que lhe não pertençam e lhe tenham sido entregues, 
estejam na sua posse ou a que tenha acesso por virtude do seu cargo ou das suas funções, para fins diferentes daqueles a que a 
coisa se destina é punido com pena de prisão até 5 anos.
2. Se, tratando-se de dinheiro público, o agente lhe der uso público diferente daquele a que estava destinado sem que razões 
ponderosas o justifiquem, a pena é de prisão até 3 anos ou de multa até 360 dias.
3. Não é punível o peculato de uso, quando o dinheiro ou a coisa móvel usados não forem de valor elevado, nos termos da alínea 
b) do artigo 391.º
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ARTIGO 364.º (Participação económica em negócio)

1. O funcionário que, com intenção de obter vantagem que não seja devida, participar em negócio jurídico que envolva interesses 
patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumprir, em razão do seu cargo ou das suas funções, administrar, fiscalizar, defender 
ou realizar é punido com pena de prisão até 5 anos.
2. Na mesma pena incorre o titular do cargo público que, valendo-se da sua qualidade e em violação do que estiver legalmente 
estabelecido, decidir ou influenciar a decisão de afectação de um negócio jurídico do Estado, de natureza patrimonial, a favor de 
interesses próprios, de cônjuge, de parentes ou afins.
3. Se o facto descrito nos números anteriores lesar os interesses patrimoniais aí mencionados, a pena é de prisão de 2 a 7 anos.

ARTIGO 365.º (Cobrança ilegal de contribuições)

1. O funcionário encarregado de arrecadar impostos, taxas ou outras contribuições que os receber, sabendo que não são devidos 
pelo contribuinte ou que são devidos em quantidade menor, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 
dias.
2. Com a mesma pena é punido o funcionário que conceder descontos ilícitos ao contribuinte.

ARTIGO 366.º (Tráfico de influência)

1. Quem, por si ou por interposta pessoa, exigir ou aceitar vantagem ou promessa de vantagem para utilizar da sua alegada in-
fluência junto de uma entidade pública e, dessa forma, obter dela uma decisão ilícita favorável ao agente do facto a que se refere 
o n.º 2 do presente artigo ou a entidade que ele represente ou no interesse da qual actue, é punido com pena de prisão de 1 a 5 
anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição penal.
2. Na mesma pena incorre quem, em seu nome ou no da entidade que representa, der ou prometer a vantagem a que se refere 
o número anterior.
3. Aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 358.º e nos n.os 5 e 6 do artigo 359.º.

ARTIGO 367.º (Violação de domicílio por funcionário)

O funcionário que, abusando dos poderes inerentes ao seu cargo ou às suas funções, cometer o crime de violação ou de introdu-
ção e permanência em habitação alheia previsto no artigo 228.º ou violar o domicílio profissional de quem, pela natureza da sua 
actividade, estiver vinculado ao dever de sigilo, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias.

ARTIGO 368.º (Emprego da força pública contra a execução da lei ou ordem legítima)

O funcionário que, sendo competente para requisitar ou ordenar o emprego da força pública, o fizer para impedir a execução da 
lei, mandado de justiça ou ordem legítima de autoridade pública é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 
360 dias.

ARTIGO 369.º (Falta de colaboração)

O funcionário que, sem motivo legítimo, não prestar colaboração a um órgão ou funcionário da Administração da Justiça ou de 
qualquer serviço público, depois de essa colaboração lhe ter sido legalmente solicitada, requisitada ou ordenada formalmente 
por autoridade competente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.

ARTIGO 370.º (Tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes)

1. É punido com pena de prisão de 1 a 6 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição penal quem, tendo 
por função a prevenção, perseguição e investigação de infracções de qualquer natureza, a instrução dos respectivos processos, 
a execução de reacções criminais legalmente aplicadas ou a protecção, guarda ou vigilância de pessoa privada da sua liberdade, 
praticar contra ela ou qualquer outra pessoa actos de tortura ou a submeter a tratamento cruel, desumano ou degradante para:
a) Obter dela ou de terceiro confissão, informação ou depoimento;
b) A castigar por acto cometido ou supostamente cometido por ela ou por terceiro;
c) A intimidar ou intimidar terceiro.
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, entende-se por acto de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante o que é delibe-
radamente infligido a uma pessoa, causando-lhe dores ou sofrimentos físicos ou psíquicos agudos ou intensos ou cansaço físico 
ou psíquico intenso, e, ainda, a utilização de produtos químicos, drogas ou outros meios susceptíveis de perturbar ou diminuir a 
capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da pessoa submetida à custódia ou controlo do agente.

ARTIGO 371.º (Agravação)

A pena é de prisão de 5 a 12 anos, se a conduta descrita no artigo anterior causar ofensa grave à integridade física ou psíquica da 
vítima e de 8 a 15 anos, se da conduta resultar doença grave e incurável, suicídio ou morte da vítima.

ARTIGO 372.º (Responsabilidade do superior hierárquico)

1. O superior hierárquico que autorizar expressa ou tacitamente a prática, por seu subordinado, de tortura, tratamento cruel, 
desumano ou degradante é punido com a pena aplicável ao autor, agravada de um quarto nos seus limites mínimo e máximo.
2. O superior hierárquico que, tendo tomado conhecimento da prática dos factos referidos nos artigos 370.º e 371.º, não os de-
nunciar no prazo máximo de 10 dias é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias.
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ARTIGO 373.º (Perseguição de inocentes)

1. O funcionário que, estando encarregado de actividades de investigação, instrução ou promoção processual, em processos de 
natureza penal, perseguir uma pessoa, tendo conhecimento de que ela está inocente, de que em relação a ela não se verificam 
os pressupostos da aplicação de medidas de segurança ou de que ela não pode ser submetida a essa perseguição é punido com 
pena de prisão de 2 a 6 anos.
2. Tratando-se de processo penal ou de processo de segurança para aplicação de penas ou medidas de segurança não privativas 
de liberdade, respectivamente, ou de processo administrativo ou disciplinar, a pena é de prisão até 3 anos ou de multa até 360 
dias.

ARTIGO 374.º (Abuso de poder)

O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar dos poderes inerentes ao cargo ou função que desem-
penha, com a intenção de obter benefício para si ou para terceiro ou causar dano a outra pessoa, é punido com pena de prisão 
até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.

ARTIGO 375.º (Violação de segredo por funcionário)

1. O funcionário ou pessoa especialmente obrigada à prestação de serviço público que, consciente de que põe em perigo o in-
teresse público ou o de terceiro ou com a intenção de obter para si ou para outra pessoa um benefício, revelar segredo que lhe 
tenha sido confiado ou de que tenha tomado conhecimento no exercício do seu cargo ou função é punido com pena de prisão de 
1 a 5 anos.
2. Em caso de negligência, a pena é de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias.
3. O procedimento criminal depende de participação da entidade responsável pelo serviço ou de queixa do ofendido.
(…)

TÍTULO VII Crimes Contra o Património
(…)

CAPÍTULO II Crimes Contra a Propriedade
(…)

SECÇÃO III Crimes de Apropriação Indevida
(…)

ARTIGO 406.º (Apropriação ilegítima de bens de empresas do sector público)

1. Quem, por força do cargo que desempenha, tiver o poder de administrar, gerir ou dispor de bens de empresa pública, socie-
dade de capitais públicos ou sociedade em cujo capital o Estado participe e, por qualquer modo, deles se apropriar ou dispor 
ilegitimamente, é punido com as penas estabelecidas no artigo anterior, se pena mais grave não lhe couber por força de outra 
disposição legal.
2. Incorre, igualmente, nas penas previstas no artigo anterior, o funcionário, trabalhador ou colaborador de empresas públicas 
ou prestadoras de serviço público que proceder, concorrer, assegurar ou facilitar a subtracção ou apropriação ilegítima de 
material, equipamentos, recursos, acessórios e demais meios afectos à instalação ou à funcionalidade da rede, à prestação e 
distribuição de bens e serviços públicos, se a pena mais grave não lhe for aplicável por força de outra disposição legal.
3. Se da subtracção referida nos números anteriores decorrer a interrupção, interferência ou perturbação da operabilidade da 
rede, as penas aplicáveis, nos termos dos números anteriores são agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo.
(…)

TÍTULO IX Crimes Contra o Consumidor e o Mercado
(…)

CAPÍTULO II Crimes Contra o Mercado e a Economia
(…)

ARTIGO 459.º (Corrupção passiva)

1. Quem, não possuindo a qualidade de funcionário público, nos termos do artigo 376.º, e trabalhando, exercendo cargo ou de-
sempenhando funções para qualquer associação ou organização ou pessoa colectiva, regular ou irregularmente constituída, do 
sector privado, directa ou indirectamente, por si ou por interposta pessoa, receber para si ou para terceiro, vantagem ou aceitar 
promessa dela, que não lhe seja devida, como compensação de conduta contrária aos seus deveres profissionais ou funcionais 
e, desse modo, violar as regras da concorrência ou causar prejuízo patrimonial a terceiro ou à entidade para quem trabalhar, 
exercer cargo ou desempenhar funções é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias.
2. Se o agente não chegar a violar nenhum dos seus deveres profissionais ou funcionais, mas aceitar a promessa ou receber 
benefício, a pena é de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias.
3. Se, em qualquer dos casos descritos nos números anteriores, o agente repudiar a promessa ou devolver o benefício recebido 
antes de causar prejuízo e de executar a conduta violadora dos seus deveres profissionais ou funcionais fica isento da pena.

ARTIGO 460.º (Corrupção activa)

1. Quem, por si ou através de terceiro, fizer as promessas ou oferecer as vantagens mencionadas no artigo anterior ao agente do 
facto aí descrito é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias.
2. Se o agente, antes da prática do facto descrito no artigo anterior, retirar expressamente a promessa ou pedir a restituição das 
vantagens oferecidas, a pena é de prisão até 18 meses ou de multa até 180 dias.
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3. Se a corrupção a que se refere o presente artigo envolver uma associação, organização ou grupo criminosos e tiver carácter 
internacional, nos termos do n.º 5 do artigo 296.º, a pena é de 3 a 5 anos de prisão.

ARTIGO 461.º (Corrupção no domínio do comércio internacional)

1. Quem oferecer ou prometer a funcionário público, nacional ou estrangeiro, ou a titular de cargo político nacional ou estrangei-
ro, qualquer benefício para, de forma ilícita, deles conseguir alterar ou manter contrato, negócio ou posição vantajosa no domínio 
do comércio internacional é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
2. Verificando-se o condicionalismo descrito no n.º 3 do artigo anterior, a pena é de 2 a 8 anos de prisão.
3. As penas previstas nos números anteriores são agravadas em um terço, nos seus limites máximo e mínimo, quando o agente 
for titular ou membro de órgãos de soberania ou titular de cargo político.
4. As penas previstas nos números anteriores são especialmente atenuadas quando:
a) O agente tiver praticado o facto sob solicitação do funcionário, directamente ou por interposta pessoa;
b) O agente denunciar o crime no prazo máximo de 90 dias após a prática do acto e sempre antes da instauração de procedimento 
criminal;
c) O agente auxiliar concretamente na obtenção ou produção de provas decisivas para a identificação ou captura de outros res-
ponsáveis.
5. Para os efeitos do presente artigo, consideram-se:
a) «Funcionário Público Nacional», os referidos no artigo 376.º;
b) «Funcionário Público Estrangeiro», os que, por eleição ou nomeação, exercerem cargo ou função de natureza pública para país 
estrangeiro ou para empresa ou organismo de serviços públicos de país estrangeiro, assim como os trabalhadores ou agentes 
de organizações internacionais ou supra-estaduais de direito público;
c) «Titulares de Cargos Políticos Estrangeiros», as pessoas que, dessa maneira, forem qualificadas pela lei do País para quem 
exercerem os cargos.
(…)
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.

 
Lei n.º 39/20 (Lei que aprova o Código do Processo Penal Angolano)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 39/20 (Lei que Aprova o Código do ProcessoPenal Angolano)

Data de Publicação 11/11/2020  
Data de Entrada em Vigor  09/02/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série, Número 179

Lei n.º 39/20 de 11 de Novembro (Excertos)

Considerando os valores e os princípios consagrados na Constituição da República de Angola, bem como os progressos da ciên-
cia do direito penal e as grandes linhas orientadoras da política criminal moderna;
Tendo em vista a realização de uma justiça penal célere e eficaz, alinhada com a necessidade de assegurar o exercício dos direi-
tos, liberdades e garantias fundamentais;
Impondo-se a introdução na Ordem Jurídica Angolana de um Código do Processo Penal que proporcione harmonização com o 
novo Código Penal Angolano e concilie, igualmente, as necessidades da prática judiciária com as exigências de fundamentação 
sólida do Direito;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alínea e) do artigo 164.º da Constituição da República, a 
seguinte:

LEI QUE APROVA O CÓDIGO DO PROCESSO PENAL ANGOLANO

ARTIGO 1.º (Aprovação)

É aprovado o Código do Processo Penal Angolano, anexo à presente Lei que dela é parte integrante.
(...)

ARTIGO 6.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 22 de Julho de 2020.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 6 de Novembro de 2020. Publiquese.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
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CÓDIGO DO PROCESSO PENAL ANGOLANO
(…)

TÍTULO III Actos Processuais
CAPÍTULO I Princípios e Regras Gerais

(…)

ARTIGO 102.º (Consulta do processo e obtenção de certidões por sujeitos ou participantes processuais)

1. Durante a fase de instrução preparatória, o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e as entidades com responsabilidade 
meramente civil podem requerer:
a) A consulta do processo e dos elementos que o formam;
b) As respectivas cópias, certidões ou extractos.
2. O Ministério Público pode indeferir o pedido, sempre que entender que a pretensão do requerente pode prejudicar a inves-
tigação dos factos objecto do processo, o apuramento da verdade ou os direitos dos participantes processuais ou das vítimas.
3. Se o requerimento for deferido, os sujeitos ou participantes processuais a que alude o n.º 1 podem consultar as fotocópias do 
processo ou os elementos a que desejam ter acesso, na secretaria, onde, para esse efeito, são depositadas.
4. Findos os prazos de instrução preparatória, a consulta é livre para o arguido, o assistente e o ofendido, salvo o disposto no 
número seguinte.
5. No caso previsto no número anterior, o magistrado judicial competente pode determinar, a requerimento do Ministério Públi-
co, que a consulta livre do processo seja protelada, por um período máximo de 2 meses, prorrogável por uma só vez, por prazo 
indispensável à conclusão das investigações, sempre que se tratar de crimes de terrorismo, organização terrorista, crimes 
contra a vida, a integridade física e a liberdade das pessoas, puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, ou de criminalidade 
organizada.
(…)

CAPÍTULO III Tempo da Prática dos Actos Processuais
(…)

ARTIGO 120.º (Momento em que não se efectua o interrogatório)

1. O interrogatório do arguido não pode ser efectuado, sob pena de nulidade, entre as 0 e as 7 horas, salvo quando, em acto segui-
do à detenção, o arguido o solicitar ou quando se tratar de criminalidade violenta, altamente organizada, crimes de terrorismo, 
organização terrorista, e houver fundada suspeita da prática eminente de crime susceptível de pôr em risco a vida ou integridade 
física das pessoas.
2. O interrogatório do arguido tem a duração máxima de 4 horas, só podendo ser retomado uma só vez, em cada dia, depois de 
um intervalo de 2 horas e com o mesmo limite de duração. Tratandose de criminalidade complexa, os períodos de duração má-
xima do interrogatório são acrescidos de 1 hora.
3. São nulas, não podendo ser utilizadas como prova, as declarações prestadas para além dos limites previstos nos n.os 1 e 2 
deste artigo.
(…)

TÍTULO IV Prova
CAPÍTULO II Meios de Prova

(…)

ARTIGO 160.º (Direitos das testemunhas)

1. São direitos das testemunhas:
a) Ditar para a acta o depoimento que prestarem;
b) Serem indemnizadas pelas despesas a que o depoimento as obrigou e pelos prejuízos que ele lhes causou;
c) Serem tratadas com correcção pelos Órgãos de Polícia Criminal, autoridades judiciárias, advogados, funcionários de justiça e 
agentes e funcionários dos Órgãos de Polícia Criminal;
d) Serem especialmente protegidas pelo estado contra as ameaças e intimidações de que forem vítimas, em particular, nos 
casos de criminalidade violenta ou organizada.
2. A indemnização a que se refere a alínea b) do número anterior entra em regra de custas, mas só é arbitrada se, na altura em 
que prestar depoimento, a testemunha a pedir.
3. Se a testemunha não quiser ou não puder ditar para a acta o seu depoimento ou o ditar de forma incorrecta, é redigido pela en-
tidade que presidir ao acto, devendo sêlo com fidelidade, transcrevendo-se, sempre que for possível, as expressões que ela usou.
(…)

CAPÍTULO V Escutas Telefónicas

ARTIGO 241.º (Pressupostos e admissibilidade)

1. Durante a fase de instrução preparatória, são admissíveis a escuta e a gravação de conversas ou comunicações electrónicas, 
desde que se verifiquem os seguintes pressupostos:
a) Serem a escuta e a gravação electrónica autoriza das pela autoridade judicial competente;
b) Serem a escuta e a gravação indispensáveis para a descoberta da verdade ou tornarse a prova, sem elas, impossível ou muito 
difícil de obter;
c) Tratar-se de crimes de:
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i. Produção e tráfico ilícitos de estupefacientes;
ii. Contrabando;
iii. Lenocínio e tráfico sexual de pessoas, abuso sexual de menores e lenocínio de menores;
iv. Sequestro, rapto e tomada de reféns;
v. Falsificação de moeda, passagem de moeda falsa ou falsificada, circulação não autorizada de moeda, fabrico e falsificação de 
títulos de crédito e respectiva utilização;
vi. Perigo comum, puníveis com pena de prisão superior, no seu limite máximo, a 5 anos;
vii. Associação criminosa e organização terrorista;
viii. Contra a paz e a comunidade internacional;
ix. Contra a segurança do Estado, puníveis com pena de prisão superior, no seu limite máximo, a 5 anos;
x. Injúria, ameaça, coacção, perturbação e devassa da vida privada, utilizando equipamentos de comunicação electrónica;
xi. Tráfico de pessoas e órgãos;
xii. Corrupção;
xiii. Branqueamento de capitais;
xiv. Natureza cibernética.
2. O disposto no número anterior é igualmente aplicável a todos os crimes puníveis com pena de prisão superior, no seu limite 
máximo, a 5 anos e à criminalidade transnacional organizada.
3. A gravação de conversas ou comunicações telefónicas pode ser utilizada em qualquer outro processo, já instaurado ou a ins-
taurar, desde que ela seja indispensável à prova de qualquer dos crimes mencionados nos n.os 1 e 2 e se tratar de conversas ou 
comunicações entre pessoas referidas nos n.os 4 e 5 do artigo seguinte.
4. Os suportes técnicos das conversas ou comunicações electrónicas e os despachos que autorizam as escutas e gravações são, 
no caso do número anterior, juntos, por despacho do respectivo magistrado judicial competente, ao processo em que vão ser 
utilizados como meio de prova, extraindo-se, para tal efeito, quando for necessário, cópias dos referidos suportes.
(…)

TÍTULO VI Medidas Processuais de Natureza Cautelar
(…)

CAPÍTULO IV Medidas de Coacção Pessoal
(…)

SECÇÃO VII Prisão Preventiva

ARTIGO 279.º (Aplicação da medida)

1. Quando, no caso concreto, considerar inadequadas ou insuficientes as medidas de coacção estabelecidas nos artigos ante-
cedentes e o crime for doloso, punível com prisão superior, no seu limite máximo, a 3 anos e existirem fortes indícios da sua 
prática pelo arguido, o magistrado judicial competente pode, oficiosamente ou sob promoção do Ministério Público, impor-lhe a 
medida de prisão preventiva.
2. No despacho em que o magistrado judicial competente impuser a prisão preventiva deve, obrigatoriamente, indicar as razões 
por que considere inadequadas ou suficientes outras medidas de coacção pessoal.
3. A prisão preventiva é obrigatória:
a) Nos crimes de genocídio e contra a humanidade;
b) Nos crimes de organização terrorista, terrorismo e financiamento do terrorismo.
4. É ilegal a prisão preventiva destinada a obter indícios de que o arguido cometeu o crime que lhe é imputado.
(…)
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
 

Lei n.º 1/20 (Lei de Protecção das Vítimas, Testemunhas e Arguidos Colaboradores em Processo Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 1/20 (Lei de Protecção das Vítimas, Testemunhas e Arguidos Colaboradores
 em Processo Penal)

Data de Publicação 22/01/2020
Data de Entrada em Vigor  22/01/2020

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série Número 7

Lei n.º 1/20 de 22 de Janeiro (Excertos)

A Protecção a Vítimas, Testemunhas e Arguidos Colaboradores constitui um instrumento essencial à realização da justiça, a 
salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas em situação de risco ou de vulnerabilidade e um 
elemento essencial à concretização do Estado Democrático e de Direito, que tem de ser assegurada com o objectivo de reforçar 
a segurança dos cidadãos, defender os valores fundamentais, da democracia, dos direitos humanos e preservar o direito inter-
nacional.
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A relevância ou essencialidade da colaboração que pode ser prestada por Vítimas, Testemunhas e Arguidos, principalmente para 
se lograr a prova inilidível em processo, bem como a salvaguarda da sua vida, saúde e integridade, justifica a necessidade de se 
apostar na sua protecção.
Atentos à cooperação judiciária internacional em matéria penal e na perspectiva da Protecção de Vítimas, Testemunhas e Argui-
dos Colaboradores, vislumbra-se que a necessidade de uniformização e harmonização de técnicas e de procedimentos com as 
que já são usuais na arena internacional exige a adopção interna de instrumentos legais adequados.
Assim, afigura-se necessário adaptar o Ordenamento Jurídico de Angola, aos instrumentos internacionais e dar a devida respos-
ta a fenómenos criminais complexos e organizados que ameaçam a paz, a tranquilidade e a segurança interna e internacional.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposições combinadas das alíneas c) e e) do artigo 164.º 
e da alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI DE PROTECÇÃO DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E ARGUIDOS COLABORADORES EM PROCESSO PENAL
(..)

CAPÍTULO III Reserva do Conhecimento da Identidade

ARTIGO 15.º (Pressupostos)

A não revelação da identidade da Vítima, Testemunha ou Arguido Colaborador pode ter lugar durante alguma ou em todas as 
fases do processo se estiverem preenchidas cumulativamente as seguintes circunstâncias: 
a) O depoimento ou as declarações disserem respeito aos crimes de tráfico de pessoas, violação e abusos sexuais, ofensas cor-
porais graves, homicídios, furtos, roubos, associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de armas, tráfico 
de drogas, cibercrime, terrorismo e os demais crimes puníveis com pena de prisão superior a três anos; 
b) A Vítima, Testemunha ou o Arguido Colaborador, seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam próximas correrem um 
grave perigo de atentado contra a vida, a integridade física, psicológica e patrimonial; 
c) Elevada credibilidade da Vítima, Testemunha ou Arguido Colaborador; 
d) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo. 

ARTIGO 16.º (Competência)

1. A não revelação de identidade da Vítima, Testemunha ou Arguido Colaborador é decidida pelo Ministério Público, na fase de 
instrução preparatória, ou pelo Juiz, na fase judicial do processo ou a requerimento dos interessados. 
2. O requerimento deve conter os fundamentos para a não revelação da identidade no caso concreto e a indicação das provas que 
devam ser produzidas. 
3. Nenhum Magistrado do Ministério Público pode apreciar o pedido de não revelação de identidade em processo no qual tenha 
praticado, ordenado ou autorizado os seguintes actos: 
a) Interrogatório; 
b) Revistas, buscas, apreensões e detenções; 
c) Perícias. 

ARTIGO 17.º (Autuação e tramitação do processo de não revelação de identidade)

1. Para apreciação do pedido de não revelação de identidade é organizado um processo complementar, secreto e urgente, em 
separado, ao qual apenas tem acesso o Magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial responsável pelo caso. 
2. O Magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial responsável pelo processo assegura a guarda e a confidencialidade 
do processo complementar. 
3. O Magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial responsável pelo processo, oficiosamente ou a requerimento dos 
interessados, procede às diligências que se reputem necessárias para o apuramento dos pressupostos da concessão da medida. 
4. Antes de proferir a decisão, o Magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial responsável pelo processo convoca o 
requerente ou o seu mandatário judicial para um debate oral e contraditório sobre os fundamentos do pedido. 
5. A decisão que concede a medida estabelece uma designação codificada à Vítima, à Testemunha ou ao Arguido Colaborador, 
pela qual deve passar a ser referenciada no processo. 
6. A designação a que se refere o número anterior é comunicada à autoridade de polícia criminal que instrui o processo. 
7. Consoante a fase do processo, o Magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial responsável podem, a todo o tempo, 
revogar a medida aplicada desde que a sua continuação se revele desnecessária.
(…)

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

(…)
ARTIGO 37.º

(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda,
aos 20 de Novembro de 2019.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da
Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 23 de Dezembro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
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 III. ARTIGOS DE OPINIÃO
Gilberto Luther
Nascido em Luanda em 1977, Gilberto Luther é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho 
Neto (FD-UAN), pós-graduado em Direito dos Contractos Internacionais pela FD-UAN, em convénio com a Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais, pela FD-UAN, em convénio com a Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra.
Membro do Senado da UAN Gilberto Luther leccionou em várias escolas superiores de Direito e é actualmente docente na 
FD-UAN, tendo leccionado Teoria Geral do Direito Civil, e leccionando actualmente Direito Fiscal. 
É consultor jurídico no Ministério da Justiça e está inscrito na Ordem dos Advogados de Angola. Foi também consultor jurídico 
de várias empresas angolanas e de organizações não-governamentais e é actualmente Diretor-geral e Editor Chefe da Casa 
das Ideias – Divisão Editorial, editora especializada na área do Direito.
Foi redactor, designadamente, da Lei da Probidade Administrativa, da Lei das Parcerias Público-Privadas, da Lei do Investi-
mento Privado. Fez, ainda, parte da equipa técnica responsável pelas alterações ao Código Civil e ao Código de Registo Predial.

O CONTRIBUTO DO FATCA NA LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS6

Julho de 2015
Gilberto Luther

INTRODUÇÃO

O regime fiscal norte-americano do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) é um tema pertinente e actual, já que se está, 
neste preciso momento, a negociar um Acordo Intergovernamental entre Angola e os Estados Unidos da América para a sua 
implementação. Importa, pois, familiarizarmo-nos com este regime, assim como estudarmos a implicação da adesão, ou não, 
do nosso País ao mesmo, nas suas várias vertentes, incluindo a luta contra o branqueamento de capitais.
Abordaremos, neste breve artigo, os contornos do regime e as obrigações resultantes do mesmo, as consequências da não 
adesão para as instituições financeiras nacionais, assim como para o sistema financeiro como um todo, os entraves legais ac-
tualmente existentes ao integral cumprimento do FATCA por parte dos agentes económicos abrangidos e, por fim, a adopção de 
Acordos Intergovernamentais como abordagem de referência – no plano mundial – para a implementação do regime7, com vista 
a evitar a evasão fiscal e o branqueamento de capitais e apoio ao terrorismo, através da transparência e partilha de informações.

O FATCA

FATCA – Origem, objectivos, implicações
No dia 18 de Março de 2010, os Estados Unidos da América aprovaram um pacote de medidas de natureza fiscal designado por 
Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), com o objectivo principal de combater o desemprego nos EUA, através da 
concessão, às empresas norte-americanas, de incentivos à contratação de novos colaboradores. No âmbito do HIRE Act, foi adi-
cionado um novo Capítulo ao Internal Revenue Code (Código do Imposto sobre o Rendimento dos EUA), que veio instituir o regime 
do FATCA, com data de entrada em vigor no dia 01 de Julho de 20148.

Os objectivos dos EUA expressamente referidos, com a implementação do FATCA, são o combate à fraude e evasão fiscal inter-
nacional, praticada por cidadãos e residentes fiscais norte-americanos, na medida em que o mesmo obriga a que as instituições 
financeiras estrangeiras – directamente, ou através das suas autoridades nacionais – passem a submeter informações sobre 
contas e activos detidos por US Persons9, nessas mesmas instituições financeiras.

Desta forma, os EUA passam a poder controlar a informação sobre os activos detidos, no estrangeiro, pelos seus cidadãos e 
residentes, passando a poder exercer a sua soberania fiscal sobre estas pessoas de forma mais justa e eficaz – na medida em 
que se torna mais difícil a ocultação de rendimentos obtidos no estrangeiro e tributáveis nos EUA –, com ganhos administrativos 
importantíssimos, decorrentes da obtenção automática de informação por via da comunicação directa com os Estados estran-
geiros ou com as suas instituições financeiras.

6 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2926  
7 Nesta primeira parte do nosso artigo, baseámo-nos nos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo técnico interno do Banco Nacional de Angola, constituído 
por via do Despacho n.º 05/2014, de 24 de Janeiro, do BNA, coordenado pela Directora do Departamento de Supervisão Prudencial do BNA, BEATRIZ FER-
REIRA DE ANDRADE DOS SANTOS, coadjuvada por EDUARDO QUISSANGA, no âmbito da sua missão de acompanhamento da Comissão Interministerial.
8 Inicialmente, previa-se que o regime do FATCA entrasse em vigor a 01 de Janeiro de 2013. Em virtude das dificuldades na aplicação prática do regime, 
apresentadas pela comunidade financeira internacional, o FATCA foi adiado três vezes, por períodos de seis meses. A data final para a entrada em vigor 
foi 01 de Julho de 2014. 
9 Uma US Person será, para efeitos deste regime, (i) qualquer cidadão norte-americano, incluindo os detentores de mais de uma nacionalidade, ainda que 
resida fora dos EUA, (ii) qualquer residente permanente nos EUA, incluindo detentores de green card (cartão de residência permanente) e os que tenham 
presença substancial nos EUA (que tenham residido nos EUA pelo menos 183 dias durante os últimos três anos), (iii) qualquer entidade constituída ao 
abrigo da lei dos EUA, (iv) trusts nos casos específicos mencionados no regime e (v) herança de um cidadão ou residente dos EUA.
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Sendo um regime extenso e complexo, o FATCA tem como desígnio principal a prevenção da evasão fiscal por parte de sujeitos 
passivos norte-americanos – US Persons – detentores de património financeiro em instituições financeiras fora dos EUA10 – Fo-
reign Financial Institutions (FFI).

Para atingir tal objectivo, a regulamentação FATCA impõe a celebração de acordos entre as FFI e as autoridades fiscais norte-
-americanas – nomeadamente com o IRS –, ou entre a República de Angola e os EUA, no nosso caso concreto, no âmbito dos 
quais aquelas instituições assumem diversas obrigações, quer directa, quer indirectamente, através das entidades centrais an-
golanas, entre as quais a obrigação de divulgação de informação relativa aos seus clientes que se qualifiquem como US Persons, 
nomeadamente os seus dados pessoais e o património financeiro detido junto das referidas FFI. 

Adicionalmente, as FFI que se tornem participantes no regime FATCA, por via da celebração dos referidos acordos, ficarão, 
igualmente, obrigadas a assumir uma série de outras obrigações, incluindo (i) registo online no portal de registo do FATCA, (ii) 
identificação e documentação dos seus clientes e contrapartes, (iii) relato periódico das suas contas US11 e de contas de clientes 
recalcitrantes12, bem como dos pagamentos realizados a FFI não participantes no regime FATCA13, (iv) retenção na fonte de im-
posto norte-americano, à taxa de 30%, sobre todos os rendimentos de fonte norte-americana abrangidos pelo regime e pagos a 
contas recalcitrantes e a FFI não participantes no FATCA, e (v) implementação de um programa de cumprimento das obrigações, 
periodicamente verificado e certificado por um agente – designado por Responsible Officer – obrigatoriamente nomeado pela 
própria FFI para esse efeito.

Adesão ao FATCA – Modalidades possíveis

Tendo em conta que estamos perante um exercício de soberania fiscal dos Estados, a adesão ao presente regime não é obriga-
tória e pode ser recusada, quer pelos Estados, quer pelas instituições financeiras, no caso de os seus países de origem não se 
terem já vinculado, nos termos de um acordo intergovernamental. Contudo, a não adesão ao FATCA implica consequências não 
despiciendas e que importa considerar, o que faremos um pouco mais adiante.

A adesão ao FATCA pode ser efectuada directamente pelas FFI mediante a celebração de um acordo particular e voluntário com 
as autoridades fiscais norte-americanas ou através de um acordo intergovernamental que deverá seguir, necessariamente, um 
de três modelos.

No caso do acordo particular celebrado entre as FFI e as autoridades fiscais norte-americanas, o mesmo é formalizado através 
do registo de cada FFI no portal de registo FATCA – site criado pelas autoridades fiscais norte-americanas para gerir as adesões 
a este regime. 

No âmbito deste registo, é solicitado ao Responsible Officer que se certifique que a FFI irá cumprir com as obrigações decorrentes 
do FATCA, sendo que, após validação do registo e aprovação por parte das autoridades fiscais norte-americanas, é atribuído à FFI 
um número de identificação FATCA denominado por Global Intermediary Identification Number (GIIN)14.

Por outro lado, caso seja celebrado um acordo intergovernamental entre a República de Angola e os EUA, o mesmo deverá obe-
decer a um de três modelos pré-definidos:
 i) Acordo Intergovernamental Modelo 1 com reciprocidade;
 ii) Acordo Intergovernamental Modelo 1 sem reciprocidade;
 iii) Acordo Intergovernamental Modelo 2.

10 O conceito de instituição financeira estrangeira (FFI) inclui qualquer entidade estrangeira (não americana) que, alternativa ou simultaneamente:
i. Aceite depósitos no decurso normal da sua actividade bancária ou semelhante (entidade depositária);
ii. Detenha, como parte substancial da sua actividade, activos financeiros por conta de outrem (entidade custodiante);
iii. Seja uma entidade de investimento, de entre os seguintes tipos:

• Entidades/sociedades que pratiquem, por conta ou em nome de clientes, actividades de investimento/negociação de títulos, gestão de carteiras 
(individuais ou colectivas), ou qualquer actividade de investimento, gestão ou administração de activos financeiros por conta de outras pessoas;
• Entidades/sociedades cuja principal fonte de rendimento advenha do investimento, reinvestimento ou negociação em activos financeiros/fundos 
e que sejam geridas por outra entidade financeira (FFI);
• Veículos de investimento colectivo que sejam criados com um propósito de investimento, reinvestimento ou negociação em activos financeiros;

iv. Seja uma seguradora do ramo vida, que comercialize seguros com componente de investimento (cash-value) ou rendas vitalícias (annuities);
v. Seja uma sociedade gestora de participações sociais (holding) ou Centro de Tesouraria (Treasury Center) que:

• Faça parte de um grupo de empresas (Expanded Affiliated Group) que inclua uma entidade depositária, uma entidade custodiante, uma entidade 
de investimento ou uma seguradora; ou
• Tenha sido criada em ligação com, ou para tirar partido de, um veículo de investimento colectivo, fundo de investimento, fundo de cobertura, ou 
qualquer veículo de investimento semelhante criado com uma estratégia de investimento, reinvestimento ou negociação em activos financeiros.

11 Conta financeira cujo titular é uma US Person.
12 Contas financeiras cujo titular: 

i) não providencia a documentação/informação solicitada pela FFI para determinar se o mesmo é, ou não, uma US Person;
ii) não providencia uma combinação correcta de nome e número de identificação fiscal norte-americano, após a FFI ter sido contactada pelo IRS a 
informar que a informação reportada está incorrecta; 
iii) não dê autorização para divulgação como US Person; ou
iv) seja uma entidade passiva (Passive NFFE) que não tenha providenciado a informação necessária sobre os seus beneficiários efectivos.

13 Obrigação provisória durante os anos de 2016 e 2017, por referência aos exercícios de 2015 e 2016, respectivamente.
14 Número de identificação de participante no regime.
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A escolha do Modelo adequado deverá depender das opções que se tomem relativamente a dois aspectos: terá de se equacionar 
se a divulgação das informações abrangidas pelo FATCA deve ser feita por uma entidade centralizada – por exemplo, o Banco 
Nacional de Angola ou o Ministério das Finanças – (opção pelo Modelo 1); ou por cada entidade financeira abrangida, de forma 
individual (opção pelo Modelo 2).

Caso se decida optar pela adesão ao FATCA por via de um Acordo Intergovernamental elaborado de acordo com o Modelo 1, im-
portará, de seguida, determinar se se pretende que as obrigações de divulgação de elementos bancários e financeiros vigorem 
apenas em favor dos EUA (Modelo 1 sem reciprocidade), caso em que apenas a República de Angola assume a obrigação de di-
vulgação de dados, sem qualquer assunção de obrigação similar por parte dos EUA; ou também em favor da República de Angola 
(Modelo 1 com reciprocidade), caso em que também os EUA assumem uma obrigação de divulgação dos elementos financeiros 
relativos a cidadãos ou residentes em Angola.

Ainda que a opção pelo Modelo 1 com reciprocidade seja, à primeira vista, a opção mais viável, na medida em que permite, à 
República de Angola, controlar os activos dos seus residentes detidos no estrangeiro, o facto é que a celebração de um acordo 
naqueles termos implica a existência de um Acordo sobre Troca de Informações Fiscais, ou de um Acordo para Evitar a Dupla 
Tributação, com os EUA.

Atentando, inicialmente, à diferença entre o Modelo 1 (quer o Modelo com reciprocidade, quer o Modelo sem reciprocidade) e o 
Modelo 2, resulta que a diferença entre os dois está no modelo de divulgação da informação transmissível ao abrigo do FATCA.

De facto, se no Modelo 1 a comunicação dos dados às autoridades fiscais norte-americanas é efectuada, directamente, pelas 
autoridades angolanas, as quais recebem a informação necessária das instituições financeiras angolanas abrangidas pelo FAT-
CA, no Modelo 2, essa informação é comunicada, directamente, pelas instituições financeiras angolanas às autoridades fiscais 
norte-americanas, sem qualquer intervenção das autoridades responsáveis angolanas.

Tendo em conta a diferença de regime aplicável, justifica-se a exclusão da opção pelo Modelo 2, já que a regulamentação FATCA 
obriga à transmissão de informação qualificada, protegida nos termos da legislação em vigor (conforme anteriormente analisa-
do). Será de todo desejável que haja um controlo efectivo e centralizado da informação transmitida, o que não se coaduna com o 
sistema de divulgação de informação previsto no caso do Modelo 2.

Afastando-se a possibilidade de adopção do Modelo 2, será, agora, necessário averiguar qual o Modelo mais adequado, em con-
creto, à realidade actual da República de Angola.

Nestes termos, e remetendo-se para a análise anteriormente efectuada sobre os diferentes requisitos para adopção do Modelo 
1 com reciprocidade, ou do Modelo 1 sem reciprocidade, e considerando que Angola não dispõe de qualquer Acordo para Evitar 
a Dupla Tributação ou Acordo sobre Troca de Informação Fiscal em vigor, será forçoso concluir que a opção que se afigura mais 
realista, nesta fase, será a de adopção do Modelo 1 sem reciprocidade.

Por último, tendo em conta a protecção dos superiores interesses da República de Angola nesta matéria, assim como o combate 
à fraude e evasão fiscal internacionais, deverá ponderar-se a evolução para um Modelo 1 com reciprocidade, assunto, aliás, que 
já terá sido abordado em discussões técnicas com a Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola.

A este respeito, importa destacar a importância dos Acordos para Evitar a Dupla Tributação e dos Acordos sobre Troca de In-
formação Fiscal no quadro fiscal mundial dos dias de hoje, estando a República de Angola num estágio bastante inicial nesta 
matéria.

Nestes termos, a exigência da pré-existência de algum destes instrumentos de cooperação fiscal internacional entre os EUA e a 
República de Angola poderá inviabilizar, pelo menos numa primeira fase, a celebração de um Acordo Intergovernamental Modelo 
1 com reciprocidade.

Importa ainda referir que a adesão ao FATCA não terá impactos negativos no desenvolvimento dos programas, actualmente em 
curso, de fomento ao empreendedorismo e de combate à pobreza, por força dos acordos de adesão fixados nos termos desses 
mesmos programas.

Desde logo, os programas em causa, nomeadamente o Crédito Agrícola de Campanha, o Programa de Apoio ao Pequeno Negó-
cio e o Programa de Reconversão da Economia Informal, prevêem critérios de adesão compatíveis com o FATCA, pois exigem a 
abertura de contas com a identificação dos promotores e principais beneficiários.

Adicionalmente, as plataformas de suporte a estes programas envolvem serviços gerais de cidadania, incluindo a emissão dos 
bilhetes de identidade, estando integrados no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, pelo que os dados relevantes são 
transmitidos directamente aos bancos aderentes para o efeito de abertura de contas.

Por último, refira-se que os beneficiários que não cumpram os referidos requisitos não poderão beneficiar dos principais apoios 
concedidos ao abrigo destes programas.
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Consequências da não adesão

Embora a adesão ao FATCA assuma um carácter voluntário, os impactos e penalizações decorrentes da não adesão a este regi-
me poderão ser bastante abrangentes, podendo, no limite, prejudicar a competitividade de uma instituição financeira nacional 
que opte por não participar no regime, ou a própria imagem da República de Angola, enquanto país não cooperante nos desígnios 
do combate à fraude e evasão fiscal internacionais, e mesmo do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo.

Não podemos ignorar o facto de que a não adesão ao FATCA implica a imposição de uma tributação, por via de retenção na fonte, 
sobre todos os rendimentos fixos, determináveis, anuais ou periódicos – nomeadamente juros e dividendos – que tenham origem 
nos EUA15. 

As FFI que optem por não aderir ao FATCA serão, assim, qualificadas como FFI não participantes e, por via de tal qualificação, 
estarão automaticamente sujeitas, a partir de 01 de Julho de 2014, a retenção na fonte de imposto norte-americano, à taxa de 
30%, sobre todos os pagamentos de origem norte-americana que aufiram em carteira própria ou em nome e por conta de clien-
tes, conforme se demonstra na figura abaixo:

Figura 1
 

Adicionalmente, a partir de 01 de Janeiro de 2017, a sujeição a retenção na fonte incidirá também sobre o valor bruto resultante 
da alienação de activos financeiros norte-americanos.

Ainda nos termos da regulamentação FATCA, prevê-se que, a partir do dia 01 de Janeiro de 2017, a retenção na fonte se venha a 
alargar a rendimentos de origem não americana que sejam, de alguma forma, imputáveis a rendimentos de fonte norte-ameri-
cana (Foreign Passthru Payments).

Muito embora os moldes em que esta retenção será efectuada não estejam ainda definidos, a consagração de tal regra virá 
agravar, em larga medida, as consequências da não adesão ao FATCA ao nível da retenção na fonte de imposto, podendo implicar 
a assunção de perdas imediatas nos investimentos efectuados pelas instituições financeiras e pelos seus clientes, independen-
temente da origem dos mesmos.

Por outro lado, ainda que se admitisse que a exposição das instituições financeiras angolanas a pagamentos de fonte norte-ame-
ricana fosse marginal e sem expressão relevante, sempre haveria que considerar o eventual risco efectivo de impacto no sistema 
financeiro angolano, num contexto mundial. Tendo em conta que o regime FATCA obriga a que as instituições cooperantes limi-
tem as suas operações com instituições não cooperantes, e que as instituições financeiras que sejam participadas por entidades 
cooperantes assumam, também elas, esse estatuto, haverá que avaliar, através de consulta com as instituições financeiras 
angolanas, se, e em que medida, a exposição do sistema financeiro angolano poderá levar a uma eventual criação de restrições 
de relacionamento com entidades estrangeiras.

Tem ainda sido avançado o risco reputacional decorrente da não adesão ao regime, como já referimos, conotando a República de 
Angola com regimes não cooperantes e favoráveis a práticas de fraude e evasão fiscal internacionais. Com efeito, tendo em conta 
o trabalho desenvolvido por diversas instituições internacionais de referência em matéria de combate à fraude fiscal internacio-
nal, não se pode descurar a relevância e aceitação dada pela comunidade internacional ao cumprimento de um regime que tem 
na sua génese, precisamente, combater essas práticas.

Este impacto, ainda que indirecto, poderá ser concretamente mensurável, na justa medida em que está agendada a publicação 
pelas autoridades fiscais norte-americanas de uma lista com todas as FFI participantes no regime do FATCA, a qual será actua-
lizada periodicamente, tornando-se de conhecimento público, designadamente das instituições financeiras com actuação a nível 
global, das entidades ou países que optaram por não participar do regime do FATCA e que representam, por isso mesmo, um 
risco acrescido em qualquer relação comercial que se venha a desenvolver.

15 Para além dos denominados witholdable payments, considera-se que têm origem nos EUA aqueles rendimentos que sejam, de alguma forma, imputáveis 
a rendimentos de fonte norte-americana (passthru payments).

Rendimentos

Rendimentos - 30% de imposto

Rendimentos - 30% de imposto
Instituição financeira

participante

Instituição financeira
nacional
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Assim sendo, ainda que uma FFI não possua activos ou clientes abrangidos pelo regime FATCA, a probabilidade de não ser 
abrangida pelo impacto do FATCA será muito diminuta, atentas as dificuldades acrescidas que terá em estabelecer relações 
comerciais com FFI participantes, ou com instituições financeiras nos EUA.

Neste contexto, cumpre salientar a importância que as relações com entidades no estrangeiro, particularmente nos EUA, têm 
assumido no contexto financeiro actual. De facto, de acordo com a informação disponível no Banco Nacional de Angola, os EUA 
constituem, logo após Portugal, o país estrangeiro com quem as instituições financeiras nacionais efectuam mais transacções, 
demonstrando, assim, o peso que as relações com os Estados Unidos têm no sistema financeiro nacional.

Figura 2
 

Adicionalmente, tendo em conta a regulamentação FATCA, algumas das instituições financeiras angolanas poderão estar, au-
tomaticamente, obrigadas ao cumprimento das obrigações de informação, por fazerem parte de grupos internacionais (nos 
termos do conceito de Expanded Affiliated Group – EAG) que tenham aderido ou venham a aderir ao FATCA.

Assim, todas as instituições financeiras pertencentes ao mesmo EAG de uma FFI participante (instituições que sejam detidas em 
mais de 50% do capital social ou dos direitos de voto por uma FFI participante) terão, obrigatória e igualmente, que aderir a este 
regime, sob pena de as restantes entidades do grupo não poderem adquirir o estatuto de participante no FATCA.

No caso particular de Angola, existem, de facto, muitas instituições financeiras nacionais que se encontram nesta situação, uma 
vez que se inserem num EAG com presença noutros países onde já houve uma opção clara pela adesão ao regime do FATCA, 
sendo que, nestes casos, estas FFI ficarão automaticamente “vinculadas” à adesão ao regime.

Na verdade, a sucessiva celebração de acordos intergovernamentais implica que todas as entidades relacionadas com entidades 
residentes em países onde já foram, ou estão prestes a ser, celebrados Acordos Intergovernamentais também terão que aderir 
ao regime obrigatoriamente, em virtude da regra do EAG, excepto se adoptarem o estatuto de Limited FFI/Limited Branch, ficando, 
nesse caso, sujeitas às consequências legais aplicáveis, nomeadamente a da proibição de abertura de contas a clientes que se 
qualifiquem como US Persons.

A adopção do FATCA à escala mundial

Ainda que este seja um processo impulsionado pelos, e no interesse dos, EUA, a verdade é que a adesão ao FATCA é, hoje, uma 
prática disseminada nas mais importantes economias mundiais, cobrindo um amplo espectro de países com diferentes carac-
terísticas socioeconómicas.

Assim sendo, existem já trinta e três países com Acordos Intergovernamentais assinados ao abrigo do Modelo 116 e cinco países 
com Acordos Intergovernamentais assinados ao abrigo do Modelo 217. Adicionalmente, existem ainda trinta e dois países com 
acordo para assinatura do referido acordo nos termos do Modelo 118 e dois países com acordo para assinatura do referido acordo 
nos termos do Modelo 219.

Resulta, assim, da análise dos dados disponibilizados pela administração fiscal norte-americana, uma tendência mundial de 
adesão ao FATCA, incluindo-se neste leque países com os quais Angola mantém importantes relações comerciais, as quais 
poderão ser prejudicadas no caso de uma eventual não adesão àquele regime por parte das instituições financeiras nacionais 
implicadas.20

16 Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, China, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, Eslovénia, Estónia, Finlândia, França, Gibraltar, Guernsey, Holanda, Honduras, 
Hungria, Ilha de Man, Ilhas Caimão, Ilhas Maurícias, Irlanda, Itália, Jamaica, Jersey, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Reino Unido, 
República Checa e Suécia. 
17 Áustria, Bermuda, Chile, Japão, Suíça.
18 África do Sul, Azerbaijão, Baamas, Barbados, Brasil, Bulgária, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Curaçau, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Turcas e Cai-
cos, Ilhas Virgens Britânicas, Índia, Indonésia, Israel, Kosovo, Koweit, Látvia, Letónia, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Polónia, Portugal, Qatar, República Eslovaca, 
Roménia, Seicheles, Singapura e Turquia. 
19 Arménia e Hong Kong.
20 Para mais informações e actualização das mesmas, ver a Treasury FATCA page.

Top 10 Estados Unidos

Angola
Belgium

Cayman Islands
France

Germany
Portugal

Russia
Switzerland

United Kingdom
United States

Montantes enviados Montantes recebidos

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Milhares de USD

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Milhares de USD

United States

Montantes enviados Montantes recebidos

250.000



118

Obstáculos legais à adesão ao FATCA

Tendo em conta que a adesão ao FATCA implica a disponibilização de dados pessoais de cidadãos norte-americanos geridos por 
instituições de Direito angolano e, como tal, sujeitas ao Direito angolano, importa analisar a compatibilidade dessa legislação 
com as obrigações impostas pelo regime norte-americano.

A celebração directa de um acordo privado com as autoridades fiscais norte-americanas, bem como a assunção, por parte de 
uma instituição financeira nacional, das obrigações previstas no mesmo, apresentam dificuldades que não podem ser ignoradas 
ao nível da compatibilidade com as normas imperativas nacionais a que estas instituições estão sujeitas.

Na realidade, a adesão ao regime do FATCA implica o cumprimento de obrigações de divulgação de informação pessoal e finan-
ceira de clientes qualificáveis como US Persons, o que suscita uma série de questões no que respeita ao sigilo bancário e protec-
ção de dados pessoais (nomeadamente, ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras21, da Lei da Protecção de Dados22 e da Lei 
das Comunicações Electrónicas e dos Serviços das Sociedades de Informação23) que proíbem a disponibilização de informação 
de clientes a entidades terceiras.

Neste sentido, a participação no regime do FATCA por parte das instituições financeiras nacionais encontra-se, à partida, limi-
tada pelo facto de as mesmas se encontrarem legalmente impossibilitadas de cumprir com a principal obrigação decorrente 
deste regime: a divulgação de informação. Ainda que as FFI possam celebrar um acordo particular com as autoridades fiscais 
norte-americanas, as mesmas não poderão, ao abrigo da legislação nacional actualmente vigente, reportar informação pessoal 
e financeira sobre os seus clientes US Persons, ao abrigo do referido acordo. Assim, a única forma de ultrapassar esta limitação 
seria através da adopção de uma política de não-aceitação de clientes US Persons, caso em que a FFI não teria informação para 
reportar ao abrigo do FATCA24. A FFI poderia, desta forma, manter o seu estatuto de participante no regime, sem, no entanto, 
violar as suas regras nacionais de sigilo bancário e protecção de dados pessoais. Contudo, a manutenção de uma política deste 
género resultaria numa distorção da competitividade no seio do sector financeiro internacional, uma vez que o acesso ao seg-
mento de clientes US Persons ficaria vedado a todas as instituições financeiras que se encontram impedidas de cumprir com as 
obrigações de divulgação decorrentes do FATCA. 

Desta forma, implementar uma política de não relacionamento com entidades norte-americanas, de modo a ultrapassar as 
limitações à divulgação de informação, implicaria colocar as instituições financeiras nacionais em posição de desvantagem face 
às suas congéneres internacionais, que continuariam a poder aceder a esta quota de mercado. 

Tendo em conta estes constrangimentos, poderá considerar-se a adopção de um Acordo Intergovernamental entre os EUA e a 
República de Angola – nos moldes anteriormente expostos – porquanto o mesmo teria o efeito de, directamente, ou por via de 
recepção do mesmo na legislação nacional – alterar a legislação angolana no sentido de permitir a divulgação da informação 
necessária.

O FATCA E O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Depois da crise financeira mundial de 2008, tudo parece já ter sido escrito sobre as causas da crise e sobre as soluções para 
a mesma. Há, no entanto, um autor e um livro que não queremos deixar de mencionar aqui, pelo modo como as soluções que 
apresenta para a crise se revêem no regime FATCA e mostram como este pode, de facto, transformar-se num poderosíssimo ins-
trumento contra a evasão e a fraude fiscal e, muito especificamente, contra o branqueamento de capitais. Falamos de A riqueza 
oculta das nações, de GABRIEL ZUCMAN (2013), onde o autor explica que “os paraísos fiscais estiveram no cerne da crise finan-
ceira, orçamental e democrática”, sendo “a impunidade quase total para os defraudadores”. Como solução, ZUCMAN apresenta 
as seguintes soluções (que iremos sumariar): 1. Um “registo mundial dos títulos financeiros que indique nominalmente quem 
possui cada acção e cada obrigação”, implicando a “troca automática de informações entre os países”; 2. A necessidade de san-
ções, aplicadas por “coligações de países”, uma “força internacional” à qual nenhum território se poderá opor, nomeadamente 
“direitos aduaneiros de 30% sobre os bens que importam”; 3. Uma reforma radical do imposto sobre as sociedades, devendo 
taxar-se os lucros globais das multinacionais. ZUCMAN explica o modo como o cadastramento levará ao desaparecimento da 
opacidade financeira, impedindo a “evasão fiscal maciça permitida pelo segredo bancário”. O impedimento da evasão fiscal de 
milhões de dólares, escondidos em contas offshore, poderia “[afrouxar] consideravelmente o aperto orçamental” causado pela 
crise, defende o autor.25

Como já conhecemos as características do regime FATCA, numa certa perspectiva, as semelhanças com as soluções apresen-
tadas por ZUCMAN são indesmentíveis. Como o autor, também o regime FATCA defende uma coligação de países (o número de 
adesões ao regime não para de crescer) que deverão partilhar informação de modo a evitar a possibilidade de se esconderem 
fortunas no estrangeiro. Os países não aderentes sofrerão as sanções propostas pelo autor: retenção de 30% sobre as receitas. 
À medida que mais países adiram ao FATCA (quer pela vantagem da troca de informação, que lhes permitirá tributar os valores 
que os seus próprios cidadãos guardam em contas offshore, quer para fugir às sanções), tanto mais difícil será esconder valores 
em contas ocultas no estrangeiro, tanto mais difícil será, consequentemente, o branqueamento de capitais.

21 Lei n.º 13/05, de 30 de Setembro.
22 Lei n.º 22/11, de 17 de Junho.
23 Lei n.º 23/11, de 20 de Julho.
24 As FFI que optem por esta opção poderão adoptar um estatuto de Deemed-Compliant FFI (“FFI considerada cumpridora”).
25 ZUCMAN, GABRIEL, A riqueza oculta das nações, Lisboa: Círculo de Leitores, 2013.
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O real impacto do FATCA sobre a luta contra o branqueamento de capitais não pode, ainda, ser medido, já que está precisamen-
te na sua fase inicial, mas sabemos que o FATCA deverá transformar o modo como as instituições financeiras acompanham e 
informam relativamente aos activos financeiros dos seus clientes. Com esta lei a entrar em vigor, as instituições financeiras do 
mundo não poderão continuar a ignorá-la e deverão preparar-se para as mudanças que se avizinham.

As datas que importa ter em mente, relativamente ao FATCA, são:
• 01 de Julho de 2014 – data limite para a conformação dos países e instituições financeiras ao regime FATCA; data limite 
para a exigência de retenção na fonte.
• 31 de Março de 2015 – data limite para apresentação do Relatório FATCA. 
• 30 de Junho de 2015 – o FATCA exige que as FFI revejam todas as contas acima dos cinquenta mil dólares; contas indivi-
duais de mais de um milhão de dólares serão sujeitas a uma revisão mais detalhada.
• 30 de Junho de 2016 – todas as contas terão de estar documentadas de acordo com o regulamento final.

Espera-se que a repercussão do FATCA atinja proporções globais, abrangendo entre cem mil e setecentas mil organizações 
financeiras, inclusive nos Estados Unidos.

Qualquer entidade que faça um pagamento cuja receita tenha origem nos Estados Unidos deve ter em consideração a sua ade-
rência, ou não, ao regime FATCA, já que o mesmo se poderá aplicar tanto a instituições financeiras como não financeiras. Por 
esta razão, o FATCA tem, virtualmente, impacto, directo ou indirecto, sobre todas as entidades não americanas que recebam 
receitas provindas dos Estados Unidos, incluindo receita bruta proveniente da venda ou alienação de bens dos Estados Unidos, 
que possa produzir juros ou dividendos.  

Entidades norte americanas, tanto financeiras como não financeiras, que façam pagamentos para pessoas que não sejam dos 
Estados Unidos também sentirão o impacto do FATCA, pois poderão ser obrigados a fazer a retenção de 30% sobre a receita 
paga. Este procedimento exigirá que as entidades dos Estados Unidos mantenham documentação sobre estas entidades não 
americanas, passando também a controlar o modo como estão classificadas no regime FATCA.26

Na realidade, o FATCA poderá funcionar como um bloqueio ao branqueamento de capitais, na medida em que o incumprimento 
deste regime irá afectar a capacidade de uma empresa em realizar negócios com entidades que já aderiram ao FATCA, o que 
será deveras limitador e nada desejável. 

O FATCA representa, pois, um esforço muito importante, por parte dos Estados Unidos, no sentido de melhorar a conformidade 
fiscal relativamente a activos financeiros no exterior e em contas offshore, já que exige que as instituições financeiras estran-
geiras reportem directamente ao IRS quaisquer informações respeitantes a contas financeiras pertencentes a contribuintes 
norte-americanos ou a contas financeiras nas quais contribuintes norte-americanos detêm uma participação substancial.27  
  
O FATCA, na medida em que é um importante instrumento na luta contra a evasão fiscal, deverá, por inerência, prestar um gran-
de apoio no combate ao branqueamento de capitais. Isto porque o regime é muito abrangente e não pretende deixar quaisquer 
informações financeiras relevantes de fora. Assim, o FATCA aplicar-se-á a qualquer indivíduo dos Estados Unidos, ou quaisquer 
bancos internacionais, quaisquer instituições, empresas ou negócios que se relacionem com clientes norte-americanos, ou 
activos de contas acima de determinado valor.

O FATCA exige que as instituições financeiras estrangeiras (FFI) e os bancos internacionais se registem junto do IRS dos Estados 
Unidos e assumam um acordo no qual se comprometem a identificar e recolher informação sobre contas bancárias no exterior 
de clientes norte-americanos. Não o fazer, significará sujeitar-se a uma retenção de 30% na fonte em todos os negócios com 
os bancos norte-americanos. Trata-se, como explica GODDARD, de “uma nova ordem mundial bancária (…) obrigatória para a 
maioria das organizações a nível global”.28

O regime FATCA é visto como o último esforço do governo norte-americano para eliminar a privacidade financeira do sistema 
bancário internacional, colocando uma grande ênfase na obrigatoriedade de partilha de informação. Tendo em conta que o bran-
queamento de capitais provenientes de cartéis de drogas atingiu os 85% da economia global em 201229, o FATCA surge como um 
instrumento que se impunha e cujos resultados teremos de monitorar de hoje em diante.

26 EastNets site – Transaction monitoring and Anti-Money Laundering Software and Solutions, 29.08.2014.
27 Opinião de MICHAEL GODDARD, consultor de IT e de serviços financeiros em Washington, numa mesa redonda sobre o FATCA, organizada pelo Fujitsu 26 
Caribbean (Trinidad) Limited, Hyatt Regency, Port-of-Spain, 07.06.2013.
28 Trinidad and Tobago’s Newsday – FATCA – a US block to Money-laundering, por JULIEN NEAVES, 08.06.2013.
29 Corporatocracy – FATCA Reporting and Drug Money Laundering, 29.08.2014.
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Não existem quaisquer dúvidas relativamente ao enorme impacto que o FATCA terá sobre as instituições financeiras a nível 
global, mesmo se o seu impacto sobre a luta contra o branqueamento de capitais não é, ainda, claro. O que é claro, no entanto, é 
que as exigências do regime FATCA30 tornarão muito mais difícil o branqueamento de capitais; senão, vejamos, em particular, os 
passos recomendados às FFI de Hong Kong por CHARLES KINSLEY (consultor financeiro da KPMG China), aplicáveis internacio-
nalmente: uma FFI participante terá, entre outros, de procurar saber quais são os seus clientes norte-americanos, devendo ser 
capaz de procurar electronicamente contas individuais com valores acima dos cinquenta mil dólares até um milhão de dólares; 
no caso de entidades legais, a FFI deverá procurar electronicamente contas com valores acima dos duzentos e cinquenta mil 
dólares até um milhão de dólares. Para contas individuais ou de entidades legais com valores acima de um milhão de dólares, a 
pesquisa não deverá ser apenas electrónica, mas física. Já no respeitante a novas contas, deverá fazer-se uma análise aprofun-
dada do cliente por altura da abertura da conta, monitorando e actualizando, obrigatoriamente, o nível de acções que o cliente 
detém. Os bancos deverão, também, desenvolver mecanismos de retenção de fundos e de reporte ao IRS quando necessário.31

A obrigatoriedade de recolha e partilha de informação, a nível global, pelas diversas instituições limita a possibilidade de bran-
queamento de capitais, realidade que se expandirá com o tempo, à medida que cada vez mais países e instituições adiram ao 
regime.

ANGOLA E O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Angola demonstrou todo o interesse em aderir ao FATCA, estando a decorrer o processo de adesão neste preciso momento, 
como já referimos, e demonstrou, por diversas vezes, o seu apoio à luta contra o branqueamento de capitais, pelo que a adesão 
ao regime representa – entre outros motivos, já abordados na primeira parte deste artigo – um passo importante neste combate.
Tendo em conta a aprovação, por parte da República de Angola, da Resolução n.º 19/99, de 30 de Julho (DR I.ª Série, n.º 31), da 
Resolução n.º 21/10, de 22 de Junho (DR I.ª Série, n.º 155) e a Resolução n.º 38/10, de 17 de Dezembro (DR I.ª Série, n.º 239) que 
ratificam as Convenções das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas, a crimina-
lidade transnacional e a supressão do financiamento ao terrorismo, respectivamente, de modo a garantir a segurança territorial 
e do sistema financeiro angolano, e para adoptar e implementar as disposições legais constantes das referidas Convenções, o 
nosso país publicou em Diário da República a Lei n.º 12/10, de 09 de Julho, sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo. 

Devido, entretanto, à necessidade de revisão do sistema de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamen-
to do terrorismo, no sentido de garantir a sua conformidade com os padrões internacionais, efectuaram-se alterações à Lei n.º 
12/10, de 09 de Julho, aprovando, a Assembleia Nacional, a Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Combate ao Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, fundamental no reforço do exercício das funções das autoridades nesta área. 
No envidamento de esforços para o combate ao branqueamento de capitais, o governo criou uma Unidade de Informação Finan-
ceira (UIF), tutelada pelo Ministro do Interior, para monitorizar e combater operações suspeitas de branqueamentos de capitais 
e financiamento de terrorismo, recolhendo e agrupando toda a informação relativa a estes crimes. Este novo órgão trabalha 
directamente com os organismos competentes nos domínios da justiça, fiscal, bancário, diplomático e administrativo, devendo 
seguir a sugestão do Fundo Monetário Internacional no sentido de o governo angolano se empenhar mais em garantir a trans-
parência das contas públicas.32

De acordo com a UIF, os esforços do nosso país na integração em organizações internacionais de luta contra o branqueamento de 
capitais começaram a produzir frutos com a admissão de Angola como membro observador do Grupo Regional da África Oriental 
e Austral contra o Branqueamento de Capitais (ESAAMLG), na 21.ª reunião do task force group, em Zanzibar (Tanzânia), em Abril 
de 2011. Com a admissão de Angola como membro observador, deu-se início ao processo de tornar o país membro efectivo do 
ESAAMLG, avaliando-se o seu grau de cumprimento das recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI)33.

Depois da sua integração como membro efectivo do ESAAMLG, Angola ficou com a responsabilidade de elaborar um plano estra-
tégico de implementação nacional, para conseguir ultrapassar as deficiências apontadas pelo Mutual Evaluation Plan, elaborado 
pelo Banco Mundial, sob mandato do ESAAMLG, em 2011. O plano estratégico de implementação nacional de Angola foi aprovado 
em Setembro de 2013, na 13.ª reunião do Conselho de Ministros do ESAAMLG.34

Já este ano, a 28 de Janeiro, a Assembleia Nacional aprovou a Lei da Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branquea-
mento de Capitais e a Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões, reforçando o seu compromisso com a luta internacio-
nal contra o branqueamento de capitais.35

30 Recordemos que as FFI participantes no regime FATCA ficam obrigadas a: fazer o registo online no portal de registo do FATCA; identificar e documentar 
os seus clientes e contrapartes; fazer um relato periódico das suas contas US e de contas de clientes recalcitrantes, bem como dos pagamentos realizados 
a FFI não participantes; reter na fonte o imposto, à taxa de 30%, sobre todos os rendimentos de fonte norte-americana abrangidos pelo regime e pagos a 
contas recalcitrantes e a FFI não participantes; e implementar um programa de cumprimento das obrigações, periodicamente verificado e certificado por 
um agente obrigatoriamente nomeado pela própria FFI para esse efeito.
31 Thomson Reuters – FATCA – Question time: CHARLES KINSLEY, tax principal at KPMG China, on the interplay between FATCA and AML [anti-money lau-
ndering] compliance, 11.07.2012, por AJAY SHAMDASANI.
32 RFI português – ANGOLA – ARTIGO publicado em 28 de Janeiro de 2011, de NEIDY RIBEIRO.
33 Criado em 1999, o Grupo de Acção Financeira Internacional é um organismo intergovernamental que tem por objectivo conceber e promover, quer a nível 
nacional quer a nível internacional, estratégias contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, sendo reconhecido a nível internacional 
como a entidade que define os padrões nesta matéria.
34 “Organização reforça regras para travar os actos ilícitos – Estados africanos apertam cerco ao branqueamento de capitais”, por XAVIER António, Jornal 
Economia & Finanças, 05 de Setembro de 2014, pp. 6-8.
35 28-01-2014 14:39 | Mundo Fonte: Agência Lusa.
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Uma delegação angolana – chefiada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, RUI JORGE MANGUEIRA, e composta pelo 
Vice-Governador do Banco Nacional de Angola, pela Directora da Unidade de Informação Financeira e pelo Director Nacional 
de Política de Justiça do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos – apresentou, no dia 10 de Fevereiro deste ano, em Paris, 
o pacote relativo ao branqueamento de capitais, referido em cima, aprovado no dia 28 de Janeiro pela Assembleia Nacional, ao 
GAFI. O Grupo de Acção Financeira Internacional avaliou a Lei da Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento 
de Capitais e a Lei reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões36, aguardando-se, neste momento, o resultado da avaliação.
Aguardamos, neste momento, o resultado da avaliação do Grupo de Acção Financeira Internacional, mas, como podemos ver, 
Angola tem-se esforçado por se manter a par das melhores práticas e regulamentações internacionais nesta matéria tão pre-
mente, agindo com transparência e seriedade, em harmonia com o GAFI. 

O diálogo entre Angola e o GAFI tornar-se-á, indubitavelmente, ainda mais estreito, na medida em que o nosso país assume, 
até 2015, a presidência do ESAAMLG37. A legislação aprovada e a regulamentação do sector financeiro – a que não é estranha 
a própria Reforma Tributária actualmente em curso no nosso país, que visa remodelar e actualizar todo o sistema tributário e 
modernizar, tornando-a mais eficiente e célere, a administração tributária – são provas concretas dos esforços empreendidos 
por Angola na luta contra o branqueamento de capitais, contra o narcotráfico e o financiamento do terrorismo. 
  

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, o sector financeiro nacional tem vindo a apresentar níveis de crescimento assinaláveis, que colocam um con-
junto de desafios aos responsáveis das instituições financeiras, na medida em que é essencial garantir condições que permitam 
manter e criar novas oportunidades de crescimento.

A conjuntura económica internacional veio, igualmente, reforçar esses desafios ao provocar uma deslocalização dos “pólos de 
crescimento” tradicionais do Ocidente, especialmente da União Europeia e dos EUA, para outras economias, gerando uma maior 
necessidade de resposta e de modernização por parte destas economias, de forma a corresponderem aos padrões financeiros 
internacionais.

A adesão ao FATCA por parte da República de Angola torna-se, assim, num imperativo urgente, quer para evitar as consequên-
cias financeiras que a não adesão directamente acarreta, quer para evitar a degradação do mercado financeiro angolano como 
consequência indirecta dessa não adesão. A necessidade de manutenção da competitividade nacional e internacional exige que 
as instituições financeiras nacionais não fiquem à margem do regime.

A celebração de um Acordo Intergovernamental entre Angola e os EUA revela-se a abordagem mais vantajosa e menos onerosa 
para todos os agentes económicos envolvidos na implementação do FATCA, conforme o demonstra a adesão à escala global a 
este tipo de compromisso.

Num momento em que a globalização da economia e dos mercados financeiros não é uma mera expectativa, mas sim um facto 
consumado, torna-se crucial evitar a exclusão do movimento global de adesão ao FATCA e, como tal, dar continuidade às nego-
ciações com os EUA para celebração do Acordo Intergovernamental, que permita que Angola faça parte deste importante regime 
de luta contra a evasão fiscal e contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Num mundo cada vez mais globalizado, a transparência e a partilha de informação são as únicas alternativas possíveis na luta 
contra o crime organizado e a corrupção. Ora, é precisamente essa transparência que o FATCA exige. Estando Angola empenha-
da no processo de adesão ao mesmo, é inequívoco o seu compromisso com a transparência financeira e, concomitantemente, 
com a luta contra o branqueamento de capitais.

Tudo indica que Angola irá brevemente aderir ao FATCA e conhecemos o seu comprometimento com a luta internacional contra 
o branqueamento de capitais, questões interligadas e abrangentes, denotadoras de uma realidade inquestionável: o avanço 
inexorável de Angola em direcção à transparência, à abertura e ao desenvolvimento!
 

36 ANGOP – Agência Angola Press – 10 de Fevereiro de 2014.
37 Coube ao Ministro das Finanças, ARMANDO MANUEL a assumpção da presidência do ESAAMLG em nome de Angola. 
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O Quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga em Cabo Verde inclui diversos 
diplomas. Dada a interligação entre os temas entre os três temas objecto da presente publicação, optou-se por organizar a legislação 
por ordem cronológica dentro de cada tema. 

O Código da Contratação Pública (aprovado pela Lei n.º 88/VIII/2015, de 14 de Abril, de que se apresenta Versão Consolidada com as 
alterações produzidas pela Lei n.º 44/IX/2018, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 69/IX/2019, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 109/
IX/2020, de 31 de Dezembro) e a Lei da Investigação Criminal (aprovada pela Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de Julho e republicada pela Lei 
n.º 56/IX/2019, de 15 de Julho) versam os dois temas do Branqueamento de Capitais/Lavagem de Capitais38 e do Combate à Corrup-
ção. Incluem-se ainda no tema do Branqueamento de Capitais/Lavagem de Capitais, a Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem 
de Capitais (aprovada pela Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril, republicada pela Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de Março). No tema de 
combate à corrupção inclui-se a Resolução n.º 75/IX/2018, de 2 de Março que aprova, para adesão, a Declaração do Governo Aberto 
(Open Government Partnership – OGP), de Setembro de 2011.

Em matéria de Combate ao Tráfico de Droga destaca-se o Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos 
2018-2023 (aprovado pela Resolução n.º 93/2019, de 17 de Julho), a Lei da Droga (aprovada pela Lei n.º 78/IV/93, de 12 de Julho e 
republicada pela Rectificação de 29 de Novembro de 1993), que  define o regime dos crimes de consumo e tráfico de estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas e cria a Comissão de Luta Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes, e o Decreto-Lei n.º 92/92, de 20 de 
Julho, que define as regras relativas ao Controlo do Mercado Lícito dos Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Percursores. 
Incluem-se ainda disposições penais relativas a corrupção e estupefacientes do Código Penal (aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 
4/2003, de 18 de Novembro, na sua versão alterada e republicada pela Lei n.º 117/IX/2021, de 11 de Fevereiro)  e excertos da Lei das 
medidas tutelares socioeducativas (aprovada pelo Decreto-Legislativo n.º 2/2006, de 27 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
12/2021, de 5 de Fevereiro) relativos ao combate à droga.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos respec-
tivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete para 
os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 12/2021 de 5 de Fevereiro, relativo ao Centro Socioeducativo “Orlando Pantera”; Decreto-Lei 
n.º 84/2020 de 18 de Fevereiro, relativo aos Estabelecimentos Prisionais; Lei n.º 77/IX/2020 de 23 de Março, relativa ao Conselho da 
Prevenção da Corrupção (CPC); Resolução n.º 13/2020 de 27 de Janeiro, relativa à Comissão Interministerial de Coordenação das 
Politicas em Matéria de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais; Portaria Conjunta n.º 60/2020 de 18 de Novembro, relativa ao 
Comité Executivo a funcionar junto da Comissão Interministerial de Coordenação das Políticas em Matéria de Prevenção e Combate 
à Lavagem de Capitais, Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa; De-
creto-Lei n.º 9/2012, de 20 de Março, relativo à Unidade de Informação Financeira (UIF); Lei Orgânica do Ministério Público, aprovada 
pela Lei n.º 89/VII/2011, de 14 de Fevereiro, no que respeita ao Departamento Central de Acção Penal; orgânica da Polícia Judiciária, 
aprovada pelo Decreto-Legislativo n.º 1/2008, de 18 de Agosto; Decreto-Lei n.º 15/2008 de 8 de Maio, que cria a Autoridade Regula-
dora das Aquisições Públicas (ARAP); Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Julho, que cria, no âmbito da Comissão de Coordenação de 
Combate à Droga (CCCD), a Comunidade Terapêutica da Granja de São Filipe; e o Decreto-Regulamentar n.º 1/97, de 10 de Fevereiro, 
que regula a Comissão de Luta Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e outras substâncias psicotrópicas.

Sugere-se ainda ao leitor consultar no Legis-PALOP+TL outra legislação relativa a estas temáticas, que não foi incluída na presente 
Publicação, designadamente a legislação anterior à independência e ainda em vigor como o Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setem-
bro, que estabelece a incriminação pelo tráfico ilícito de estupefacientes, para as actividades de importação, exportação, compra, 
obtenção de qualquer modo, produção, preparação, cultivo de plantas donde se possa extrair, prescrição, ministração, detenção, 
armazenagem, transporte, venda, exposição à venda ou que de qualquer modo ofereçam ou entreguem ao consumo estupefacientes, 
e aprova a lista de produtos e drogas consideradas como estupefacientes, e o Diploma Legislativo n.º 1028 de 15 de Outubro, que 
aprova o Regulamento do Exercício de Farmácia em Cabo Verde.

Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que Cabo Verde é Par-
te recomendando-se a consulta dos respectivos diplomas de ratificação/adesão no Legis-PALOP+TL, a saber: Resolução n.º 31/
VII/2007, de 22 de Março, que aprova, para ratificação, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; Resolução n.º 71/IV/94, 
de 19 de Outubro, que aprova, para adesão, a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 
Psicotrópicas; Lei n.º 70/III/89, de 30 de Dezembro, que autoriza a adesão à Convenção das Nações Unidas de 1971 sobre Substân-
cias Psicotrópicas; e Lei n.º 69/III/89, de 30 de Dezembro, que autoriza a Adesão à Convenção Única de 1961 sobre estupefacientes e 
respectivo Protocolo de 1972.

Praia, 26 de Fevereiro de 2021
O Coordenador da Unidade Técnica Operacional e de Gestão do Legis-PALOP+TL em Cabo Verde
Dr. Adriano Afonso

38 Na legislação de Cabo Verde estas duas expressões são equivalentes.
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1.2 ENTIDADES COMPETENTES EM CABO VERDE

País Entidades/Diploma/Competências Específicas

  Centro Socioeducativo “Orlando Pantera”
 Decreto-Lei n.º 12/2021 de 05/02/2021
 Arts. 3.º, 47.º, 48.º,  49.º alínea h) e 100.º alínea l)

Estabelecimento de internamento destinado à colocação de menores, com doze anos de idade e antes de perfazerem dezas-
seis anos, a quem tenham sido aplicados judicialmente medida tutelar socioeducativa de internamento, nos termos da Lei das 
medidas tutelares socioeducativas.
O Centro tem como missão específica e exclusiva o seguinte:
a) A execução de medida tutelar socioeducativa de internamento;
b) A execução de medida provisória de guarda cautelar;
c) A colocação provisória de menor para efeitos da apresentação perante o Juiz para primeiro interrogatório, nos termos do 
artigo 38º da Lei das medidas tutelares socioeducativas.
À detenção do tabaco, álcool e drogas no Centro é aplicável o disposto no artigo 134.º da Lei das medidas tutelares educativas.
É expressamente proibida a entrada e circulação de qualquer material de natureza pornográfica ou que faça apologia da vio-
lência, do consumo de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, do álcool ou do tabaco.
Sem prejuízo do disposto no presente diploma, é expressamente proibido ao educando:
h) Possuir quaisquer objetos ou substâncias, incluindo medicamentos, que representem perigo para a integridade física, 
vida ou para saúde deste ou de outrem;
Competências da Equipa clínica e terapêutica: A  equipa clínica e terapêutica é responsável pela prestação de cuidados de 
saúde aos educandos, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, competindo-lhe, designadamente, o seguinte:
l) Articular com as autoridades competentes no que respeita aos programas de prevenção e tratamento do consumo de 
substâncias psicotrópicas.  

Estabelecimentos Prisionais
Decreto-Lei n.º 84/2020 de 18/12/2020
Arts. 2.º e 18.º alínea l)
Os estabelecimentos prisionais constituem serviços de base territorial da Direção Geral dos Serviços Penitenciários e Rein-
serção Social (DGSPRS).
Atribuições da equipa de trabalho dos Serviços Clínicos:
l) Efetuar a articulação com as autoridades competentes, em especial a Unidade Livre de Drogas, no que respeita aos progra-
mas de prevenção e tratamento do consumo de substâncias psicotrópicas; 

Conselho da Prevenção da Corrupção (CPC)
Lei n.º 77/IX/2020 de 23/03/2020
Arts. 1.º, 3º, 4º e 5º
O CPC é uma autoridade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas.
Missão: O CPC tem como missão exclusiva a detecção e prevenção dos riscos de corrupção, a recolha e processamento de 
informações de modo a identificar as áreas mais vulneráveis à penetração do fenómeno e o acompanhamento e avaliação da 
eficácia dos instrumentos jurídicos existentes, bem como, das medidas administrativas adotadas pela Administração Pública 
e pelo Sector Público Empresarial, bem como as autarquias locais, em matéria atinente ao combate à corrupção.
Atribuição e Competências:
1. O CPC tem como atribuições e competências, designadamente:
a) Recolher e organizar informações relativas à prevenção da ocorrência de factos de corrupção ativa ou passiva, de crimi-
nalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens 
públicos, de infidelidade, de peculato, de participação ilícita em negócios, de defraudação de interesses patrimoniais públicos, 
de abuso de poder ou de violação de segredo, bem como de aquisições de imóveis ou de valores mobiliários em consequência 
da obtenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada no exercício de funções na Administração Pública e no Sector 
Público Empresarial. 
b) Acompanhar a aplicação dos instrumentos jurídicos e das medidas administrativas adotadas pela Administração Pública e 
Sector Público Empresarial para a prevenção e combate dos factos referidos na alínea anterior e avaliar a respetiva eficácia;
c) Dar parecer, sempre que solicitado pela Assembleia Nacional ou pelo Governo, sobre a elaboração ou aprovação de instru-
mentos normativos, internos ou internacionais, de prevenção ou repressão dos factos referidos na alínea a).
2. O CPC colabora, sempre que solicitado pelas entidades públicas interessadas, na adoção de medidas internas suscetíveis 
de prevenir a ocorrência dos factos referidos na alínea a) do número anterior, designadamente:
a) Na elaboração de códigos de conduta que, dentre outros objetivos, facilitem aos seus órgãos e agentes a comunicação às 
autoridades competentes de tais factos ou situações conhecidas no desempenho das suas funções e estabeleçam o dever de 
participação de atividades externas, investimentos, ativos ou benefícios substanciais havidos ou a haver, suscetíveis de criar 
conflitos de interesses no exercício das suas funções;
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b) Na promoção de ações de formação inicial ou permanente dos respetivos agentes para a prevenção e combate daqueles 
factos ou situações.
3. O CPC coopera com os organismos internacionais em atividades orientadas aos mesmos objetivos.
Composição:
O CPC é composto pelas seguintes entidades:
a) Presidente do Tribunal de Contas, que o preside;
b) Diretor-Geral do Tribunal de Contas, que é o Secretário-Geral;
c) Inspetor-Geral de Finanças;
d) Inspetor-Geral da Construção e Imobiliária;
e) Diretor da Unidade de Inspeção Autárquica;
f) Presidente da Autoridade de Regulação das Aquisições Públicas;
g) Um magistrado do Ministério Público, designado pelo Procurador Geral da República, com um mandato de quatro anos, 
renovável;
h) Um advogado nomeado pela Ordem dos Advogados de Cabo Verde com um mandato de quatro anos renovável;
i) Uma personalidade de reconhecido mérito nesta área, a indicar pela Assembleia Nacional, com um mandato de quatro anos 
renovável.
 

Comissão Interministerial de Coordenação das Politicas em Matéria de Prevenção
e Combate à Lavagem de Capitais
Resolução n.º 13/2020 de 27/01/2020
Arts. 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 9.º
É uma entidade sem personalidade jurídica que goza de autonomia administrativa e financeira, presidida conjuntamente pelo 
Ministro das Finanças e Ministra da Justiça e Trabalho, sem prejuízo de delegação de competência. O Orçamento Geral do 
Estado prevê, anualmente, uma dotação para o funcionamento regular da Comissão e do Comité, inscrita no orçamento do 
Ministério das Finanças.
Funciona na dependência de: Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça e Trabalho.
Missão: definir, identificar, avaliar, acompanhar e coordenar, as respostas aos riscos de lavagem de capitais, de financiamento 
do terrorismo e ao financiamento da proliferação das armas de destruição em massa a que Cabo Verde está ou venha a estar 
exposto, contribuindo para a melhoria contínua da conformidade técnica e da eficácia do sistema nacional de prevenção e 
combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação das armas de destruição 
em massa.
Composição:
São membros permanentes da Comissão:
a) Um representante do Ministério das Finanças;
b) Um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
c) Um representante do Ministério da Justiça;
d) Um representante do Ministério da Administração Interna;
e) Um representante do Ministério da Saúde e Segurança Social;
f) Um representante da Procuradoria Geral da República;
g) O Director Nacional da Polícia Judiciária;
h) O Director Nacional da Polícia Nacional;
i) O Director do Serviço de Informação da República;
j) O Director da Supervisão do Banco de Cabo Verde;
k) O Director da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM);
l) Os Presidentes das Entidades Reguladoras;
m) O Bastonário da Ordem dos Advogados;
n) O Presidente do Conselho Directivo da Ordem Profissionais dos Auditores e Contabilistas;
o) Presidente da Plataforma das ONG;
p) O Inspector Geral de Jogos; e
q) O Inspector Geral de Actividades Económicas.
Competências:
Compete à Comissão o seguinte:
a) Aprovar o regulamento interno e as linhas de orientação estratégica das suas actividades;
b) Aprovar o plano anual de actividades;
c) Aprovar o relatório anual de actividades;
d) Aprovar o relatório de avaliação e proposta de políticas necessárias à prossecução da estratégia nacional de prevenção e 
combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação das armas de destruição 
em massa, a ser submetido, anualmente, à aprovação do Conselho de Ministros;
e) Aprovar o relatório final das actualizações da avaliação nacional de riscos de lavagem de capitais, de financiamento do 
terrorismo e financiamento da proliferação das armas de destruição em massa;
f) Aprovar a criação de um Secretariado Técnico Permanente para apoiar os grupos de trabalho;
g) Aprovar o montante de senha de presença atribuído aos membros do Comité Executivo;
h) Tomar conhecimento das avaliações sectoriais de riscos existentes;
i) Tomar conhecimento das medidas de resposta aos riscos de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo que 
venham a ser propostas pela comissão, bem como do seu estado de execução; e
j) Tomar conhecimento dos resultados a que Cabo Verde venha a estar sujeito, bem como das eventuais medidas de acompa-
nhamento determinadas no seguimento das mesmas.



127

Comité Executivo a funcionar junto da Comissão Interministerial de Coordenação das Políticas
em Matéria de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, Financiamento do Terrorismo
e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa
Portaria Conjunta n.º 60/2020 de 18/11/2020
Preâmbulo
Missão: O Comité Executivo é o órgão que funciona junto da Comissão Interministerial de Coordenação das Políticas em Ma-
téria de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das 
Armas de Destruição em Massa, criada pelo Governo, através da Resolução n.º 23/2020, de 27 de janeiro.
Competências:
i) elaborar o regulamento interno e as linhas de orientação estratégica da atividade da Comissão, para submete-las à aprova-
ção da mesma;
ii) elaborar o plano de atividade da Comissão para aprovação;
iii) elaborar o relatório anual de atividades; e
iv) elaborar o relatório final das atualizações das avaliações nacionais de riscos de lavagem de capitais, financiamento do 
terrorismo e de proliferação das armas de destruição em massa, para aprovação respetiva da Comissão.
Composição: 
O Comité executivo é composto por um Presidente, a título permanente, que é nomeado por Despacho Conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da Finanças e da Justiça e Trabalho e por representantes de entidades com responsa-
bilidades na matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da 
proliferação das armas de destruição em massa.
Resulta, também, do mesmo diploma que a Comissão pode dispor de um Secretariado Técnico Permanente, que criado ao 
abrigo do Regulamento Interno da Comissão, é uma estrutura operacional de apoio à Comissão, ao Comité Executivo e aos 
grupos de trabalho, competindo-lhe garantir as condições técnicas e administrativas indispensáveis à sua boa organização e 
funcionamento, bem como a implementação das decisões tomadas.
 

Comissão de Coordenação ao Álcool e outras Drogas (CCAD)
Decreto-Lei n.º 6/2017 de 14/02/2017
Art. 3.º e Art. 4.º
Missão: A CCAD tem a missão de promover e garantir a coordenação das acções e a execução de políticas e estratégias de 
redução do consumo do álcool e de outras drogas, a prevenção e tratamento das dependências.
Tutela:
São atribuições da CCAD, designadamente:
a) Propor medidas regulamentares e técnicas em matéria do álcool e de outras drogas, bem como acompanhar e promover a 
sua aplicação;
b) Planear, executar e promover a avaliação de programas de prevenção, tratamento, redução de riscos e minimização de 
danos, e reinserção social, em colaboração com os serviços públicos, entidades privadas e organizações da sociedade civil, 
que actuam neste domínio;
c) Promover, no estrito cumprimento da sua missão, a articulação intersectorial, entre os organismos Estatais e as instituições 
do sector privado e da sociedade civil;
d) Estabelecer protocolos de cooperação com organismos nacionais e internacionais, para garantir a coordenação da imple-
mentação de estratégias eficazes e adaptadas às necessidades de respostas ao álcool e a outras drogas, e mobilização de 
recursos;
e) Reforçar as capacidades de resposta institucional e comunitária em toda a rede operacional de detecção precoce, de cuida-
dos e de reinserção social;
f) Definir normas, procedimentos e padronizar protocolos de actuação nas diferentes vertentes de intervenção institucionali-
zadas;
g) Criar um sistema de informação para assegurar a recolha, o tratamento e a divulgação de dados, monitorização e avaliação, 
de forma a facilitar a tomada de decisão sobre a problemática do uso abusivo do álcool e de outras drogas;
h) Promover e estimular a investigação científica de modo a favorecer a produção de conhecimento e facilitar o acesso à infor-
mação sobre a problemática;
i) Definir critérios para o licenciamento de serviços privados prestadores de cuidados de saúde na área das dependências;
j) Promover e assegurar, no domínio da sua competência, a cooperação internacional com Entidades Congéneres e com Agên-
cias das Nações Unidas especializadas e outros parceiros internacionais; e
k) Promover e assegurar a cooperação com a Direcção Nacional da Saúde e a Direcção Geral da Farmácia e assim como os 
Hospitais Centrais e Regionais e outras estruturas de Saúde visando medidas operacionais efectivas de prevenção, cuidados e 
tratamento dos problemas relacionados com o uso abusivo do álcool e outras drogas.

Gabinete de Recuperação de Activos (GRA) 
Lei n.º 18/VIII/2012 de 13/09/2012
Arts. 2.º 
O GRA é criado na dependência da Direcção Nacional da Polícia Judiciária com atribuições de investigação análogas às dos 
órgãos de polícia criminal.
Missão: 
a) Proceder à identificação, localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, a nível interno e inter-
nacional; 
b) Assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação de activos criados por outros Estados;
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c) Fazer a recolha, análise e tratamento de dados estatísticos sobre apreensão, perda e destinação de bens ou produtos rela-
cionados com crimes;
d) Exercer as demais atribuições que lhe sejam legalmente conferidas.
Competência:
1. O GRA procede à investigação financeira ou patrimonial mencionada no artigo anterior por determinação do Ministério 
Público:
a) Quando se trata de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis com pena de prisão igual ou supe-
rior a 3 anos;
b) Quando o valor estimado dos instrumentos, bens ou produtos relacionados com o crime sejam superiores a 1.000.000$00 
(um milhão de escudos).
2. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral da República ou, por delegação, do Magistrado do Ministério Público da 
respectiva circunscrição judiciária, pode o GRA proceder à investigação financeira ou patrimonial, em casos não abrangidos 
pelo número anterior, considerando o estimado valor económico, científico, artístico ou histórico dos bens a recuperar e a 
complexidade da investigação.
Composição e coordenação:
1. O GRA é composto por elementos que integram as seguintes entidades:
a) Polícia Judiciária;
b) Direcção-Geral dos Registos e do Notariado;
c) Direcção-Geral de Contribuição e Impostos;
d) Direcção-Geral das Alfândegas.
2. A composição, coordenação do GRA são fixadas por Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da justiça e das finanças 
3. A nomeação dos elementos que compõem o GRA é efectuada preferencialmente em regime de destacamento ou outro que 
se mostrar adequado.

Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM)
Republicação 03/04/2012 (Republicação do Código do Mercado de Valores Mobiliários)
Arts. 4.º, 7.º e 19.º
A  AGMVM  goza de autonomia funcional e administrativa.
Funciona na dependência de: Governador do Banco de Cabo Verde.
Atribuições:
a) A supervisão dos mercados de valores mobiliários e de instrumentos financeiros, das ofertas públicas relativas a valores 
mobiliários, da compensação e liquidação àqueles respeitantes, dos sistemas centralizados de valores mobiliários, e de todas 
as entidades intervenientes no mercado de valores mobiliários;
Entidades sujeitas à supervisão da AGMVM:
a) Bolsas, entidades gestoras de sistemas de negociação multilateral, de sistemas de liquidação, de câmara de compensação 
ou contraparte central e de sistemas centralizados de valores mobiliários;
b) Intermediários financeiros e consultores para investimento;
c) Emitentes de valores mobiliários;
d) Investidores qualificados e titulares de participações qualificadas;
e) Fundos de garantia e sistemas de indemnização dos investidores e respectivas entidades gestoras;
f) Auditores e sociedades de notação de risco, registados na AGMVM;
g) Outras pessoas que exerçam, a título principal ou acessório, actividades relacionadas com a emissão, a distribuição, a nego-
ciação, o registo ou o depósito de instrumentos financeiros ou, em geral, com a organização e o funcionamento dos mercados 
de instrumentos financeiros.
Decreto-Lei n.º 51/2019 de 05/12/2019 (Regime Sancionatório das Actividades de Financiamento Colaborativo)
Art. 2.º n.º 2
Cabe à AGMVM o exercício dos poderes de averiguação de infracções, instrução processual e aplicação de coimas e sanções, 
no âmbito do financiamento colaborativo de capital ou empréstimo.

Unidade de Informação Financeira (UIF)
Decreto-Lei n.º 9/2012 de 20/03/2012
A UIF funciona junto do Ministério da Justiça, tem orçamento privativo e goza de autonomia administrativa e técnica.
São atribuições da UIF receber, analisar e difundir informação relativa a suspeita de lavagem de capitais e financiamento do 
terrorismo.
No cumprimento das suas funções compete, ainda especialmente à UIF:
a) Receber, analisar e difundir as informações requeridas e recebidas ao abrigo da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril39, deven-
do criar e manter uma base de dados relativa às mesmas informações e análises;
b) Exercer as competências de instrução e decisão previstas na Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril e demais leis;
c) Apoiar, quando solicitada, as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal, bem como todas as entidades com 
competências de prevenção ou repressão do crime de lavagem de capitais ou do crime de financiamento ao terrorismo, 
designadamente através da cedência de dados e da prestação de apoio técnico-pericial;
d) Colaborar na elaboração e revisão das orientações contra a lavagem de capitais e o financiamento ao terrorismo;

39 A Lei n.º 38/VII/2009 (Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem de Capitais) foi alterada e republicada pela Lei n.º 120/VIII/2016.
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e) Promover e executar acções de divulgação e educação do público em geral em matéria de prevenção e combate ao crime 
de lavagem de capitais e ao crime de financiamento ao terrorismo;
f) Apresentar ao Procurador-Geral da República e ao membro do Governo responsável pela área da Justiça um relatório ge-
nérico sobre as actividades desenvolvidas pela UIF, respeitante a cada semestre.

Departamento Central de Acção Penal (Ministério Público)
Lei n.º 89/VII/2011 de 14/02/2011 alterada pela Lei n.º 16/IX/2017 de 13/12/2017
Art. 71.º, Art. 72.º  n.º 1, e) e f) e n. 4 a) e b)
O Departamento Central de Acção Penal é um órgão de coordenação e de direcção da investigação e de prevenção da crimina-
lidade violenta, altamente organizada ou de especial complexidade.
É é constituído por um Procurador-Geral Adjunto, que o dirige, e por Procuradores da República, designados pelo CSMP, sob 
proposta do Procurador-Geral da República. Na falta de Procurador-Geral Adjunto, dirige o Departamento Central de Acção 
Penal um Magistrado do Ministério Público, designado pelo CSMP, sob proposta do Procurador-Geral da República..
Compete ao Departamento Central de Acção Penal coordenar a direcção da investigação dos seguintes crimes:
e) Lavagem de capitais;
f) Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
Compete ao Departamento Central de Acção Penal realizar as acções de prevenção relativamente aos seguintes crimes:
a) Lavagem de capitais;
b) Corrupção, peculato e participação económica em negócio.

Polícia Judiciária
Decreto-Legislativo n.º 1/2008 de 18/08/2008
Art. 1.º, Art. 2.º n.º1, Art. 3.º n.º 2, d) e e), n.º 3, v) e w), Art. 4.ºn.º 1, b)
A Polícia Judiciária é um organismo de prevenção e investigação criminal, auxiliar da administração da justiça, dotado de au-
tonomia administrativa, organizado sob a superior direcção do membro do Governo responsável pela área da Justiça.
A Polícia Judiciária actua no processo penal na fase da instrução ou equivalente, praticando os actos que a lei permite direc-
tamente ou por delegação, sob a direcção e na dependência funcional do Ministério Público, sem prejuízo da sua organização 
hierárquica.
Compete especificamente à Polícia Judiciária:
d) Centralizar as informações em matéria de prevenção criminal e combate à criminalidade organizada e dos crimes sobre 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
e) Assegurar o recebimento e tratamento das comunicações relativas a lavagem de capitais e a financiamento do terroris-
mo, nos termos das convenções internacionais a que Cabo-Verde está vinculado.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 4º e 11º da Lei nº 30/VII/2008, de 21 de Julho40, que regula a investigação criminal, é da 
competência reservada da Polícia Judiciária, em todo o território nacional, a investigação e a prática dos respectivos actos 
processuais dos seguintes crimes:
v) Relativos a estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
w) Lavagem de dinheiro e de outros produtos ou bens;
No domínio da prevenção criminal, compete à Polícia Judiciária efectuar a detecção e dissuasão de situações propícias à prá-
tica de crimes, em especial:
b) Vigiar e fiscalizar estabelecimentos que proporcionem ao público a pernoita, acolhimento ou estada, refeições ou bebidas, 
parques de campismo e outros acampamentos e outros locais, sempre que exista fundada suspeita de prática de prostitui-
ção, jogo clandestino, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes e fabrico ou passagem de moeda falsa.
Decreto-Legislativo 2/2008 de 18/08/2008
Art. 65.º, d)
O pessoal de investigação criminal é especialmente obrigado a observar os seguintes deveres, decorrentes da natureza e 
especificidade das respectivas funções:
d) Agir com integridade e imparcialidade, opondo-se vigorosamente a qualquer acto de corrupção.
Lei n.º 30/VII/2008 de 21/07/2008 (Lei de Investigação Criminal) alterada e republicada pela Lei n.º 56/IX/2019 de 15/07/2019
Art. 9.º
Competências da Polícia Judiciária
1. São delegados exclusivamente à Polícia Judiciária a investigação de crimes com dimensão transnacional ou que impli-
quem cooperação internacional e, ainda, dos seguintes crimes:
a) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
b) Cibercriminalidade e crimes cometidos através de tecnologias de informação e comunicação;
c) Criminalidade económico-financeira;(…)
f) Terrorismo e seu financiamento;
g) Lavagem de capitais e de outros produtos ou bens;(…)
2. Deve ser delegada, preferencialmente, à Polícia Judiciária a realização de actos ou diligências de investigação, dos seguin-
tes crimes:
(…)b) Corrupção e crimes de responsabilidade;
c) Tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, sem prejuízo das competências da Direção de Estrangeiros e Fronteiras;
h) Crimes contra a fé pública;
i) Crimes contra a comunidade internacional;

40 Regulação da investigação criminal, enquanto actividade que compreende o conjunto de diligências destinadas, no âmbito do processo penal, a recolher 
os indícios do crime, descobrir e recolher as provas e a determinar os seus agentes.
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j) Crimes contra a segurança colectiva;
k) Crimes contra as instituições e os valores do Estado democrático;(…)
m) Crimes relativos ao exercício de funções públicas;
n) Organização e associações criminosas e
o) Crimes contra o património em geral.

Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas (ARAP)
Decreto-Lei n.º 15/2008 de 08/05/2008 derrogado pelo Decreto-Lei n.º 55/2015 de 09/10/2015
Art. 2.º, Art. 6.º, Art. 9.º, a)
A ARAP é uma autoridade administrativa independente, de base institucional, dotada de funções reguladoras e personalidade 
jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial..
A ARAP é independente no desempenho das suas funções e não se encontra submetida à superintendência nem à tutela do 
Governo no que respeita ao exercício das suas funções reguladoras, sem prejuízo dos poderes de fiscalização atribuídos à 
Assembleia Nacional e ao Governo em matéria de estabelecimento das linhas de orientação gerais, bem como a existência de 
actos sujeitos a tutela ministerial pela lei e pelos respectivos estatutos..
São atribuições da ARAP:
a) Garantir a boa gestão dos dinheiros públicos empregues na contratação pública;
b) Exigir a adopção pelas entidades adjudicantes de procedimentos de contratação pública conduzidos de acordo com os prin-
cípios e normas que regem a contratação pública;
d) Exigir a adopção de boas práticas de contratação pública, de forma pedagógica, pelos intervenientes do Sistema Nacional 
de Contratação Pública (SNCP);
e) Garantir a aplicação da lei da concorrência no mercado da contratação pública, zelando pela garantia da sã concorrência, 
em colaboração com a entidade competente;
f) Prevenir e combater a corrupção que ameace afectar, ainda que de modo circunstancial o SNCP.

Unidades de Gestão de Aquisições (UGA)
Unidades de Gestão de Aquisições Centralizadas (UGAC)
Decreto-Lei n.º 46/2015 de 21/09/2015
Arts. 3.º, 10.º, 14.º
Missão da UGA: Às UGA é cometida a responsabilidade da condução dos procedimentos de contratação pública, da decisão de 
contratar até a submissão da proposta da adjudicação, em estreita articulação com as entidades adjudicantes junto das quais 
funcionam. Cada UGA tem por missão executar as políticas de contratação pública, de forma a melhor satisfazer os interesses 
da entidade adjudicante que a criou racionalizar os processos e os custos da contratação.
Missão da UGAC: À UGAC é cometida a responsabilidade de coordenar todo o processo de aquisições agrupadas, em conformi-
dade com a directiva aprovada pelo Conselho de Ministros, em estreita articulação com as entidades adjudicantes, nos termos 
do ponto anterior. A UGAC é a UGA do Ministério das Finanças e do Planeamento, pelo que estão cometidas à UGAC todas as 
atribuições próprias das UGA.
As UGA e UGAC funcionam sob acreditação pela ARAP, processo de reconhecimento através do qual é atestado que uma UGA 
preenche os requisitos legais para a sua criação e funcionamento regular ou um indivíduo está habilitado para participar, e 
qualifica-o como membro integrante de uma UGA, na condução de determinados procedimentos de contratação pública.

Comissão de Resolução de Conflitos (CRC)
Decreto-Regulamentar n.º 12/2015 de 31/12/2015
Arts. 2.º e 6.º
A CRC é um órgão de natureza especial da ARAP encarregado de processar e decidir os recursos das decisões administrativas 
tomadas no âmbito dos procedimentos de formação de contractos tramitados ao abrigo do Código da Contratação Pública 
(CCP), aprovado pela n.º Lei 88/VIII/2015 de 14/04/201541.
Compete à CRC designadamente:
a) Apreciar e decidir os recursos interpostos durante os procedimentos de contratação pública, nos termos previstos no Código 
da Contratação Pública e no presente Estatuto;
b) Apreciar e decidir as reclamações das suas próprias decisões;
c) Fixar as custas e aplicar aos processos de reclamação e recursos, de acordo com o previsto no regulamento específico, ou, 
subsidiariamente, de acordo com o plasmado no Código das Custas Judicias;
d) Encaminhar para as Instituições competentes os processos que suscitam procedimento disciplinar a intervenientes, por 
violação das normas previstas no CCP;
e) Submeter à aprovação do Conselho de Administração uma proposta de regimento interno;
f) Apreciar e decidir sobre denúncias recebidas pela ARAP, nos termos em que é apreciado e decidido a reclamação e o recur-
so, com as necessárias adequações

 

41 Código da Contratação Pública (CCP), aprovado pela n.º Lei 88/VIII/2015 de 14/04/2015, alterado pela Lei n.º 44/IX/2018 e pela Lei n.º 69/IX/2019.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE

Resolução 93/2019 (Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos 2018-2023)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 93/2019 (Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos 2018-2023)

Data de Publicação 17/07/2019  
Data de Entrada em Vigor  18/07/2019

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim Oficial, I Série , Número 77

Resolução n.º 93/2019, de 17 de Julho

A visão do Governo para a IX Legislatura (2016-2021) consiste em “construir um Cabo Verde desenvolvido, inclusivo, democrático, 
aberto ao mundo, moderno, seguro, onde impera o pleno emprego e a liberdade plena”.
Para a concretização desse ideário, o executivo do Estado define um conjunto de orientações políticas e assume vários engaja-
mentos.
O presente Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos (PNILDC), 2018-2023, tem em vista fornecer 
ao Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS), através da Comissão de Coordenação contra o Álcool e outras Drogas 
(CCAD), e ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (ONUDC) um documento de referência que permita a imple-
mentação, a gestão, o acompanhamento e a avaliação de um conjunto de ações conducentes a debelar os efeitos nocivos das 
drogas e crimes conexos sobre as pessoas, as famílias, as empresas, em particular e, a sociedade civil em geral.
Na sua feitura, levou-se em consideração, por um lado, o grau de efectivação do programa anterior, os programas e planos 
sectoriais e multissectoriais em curso, designadamente o Plano Estratégico Multissectorial de Combate aos problemas ligados 
ao Álcool para o horizonte 2016-2020 e o Programa Nacional de Reinserção de Dependentes de Substâncias Psicoactivas (2017).
Por outro lado, teve-se em linha de conta as grandes orientações políticas nacionais insertas no Programa do Governo para a 
IX Legislatura (2016-2021), no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS: 2017-2021) e nos planos sectoriais de 
outros ministérios.
Incorpora-se também as orientações inscritas nos tratados e convenções de que Cabo Verde é signatário, bem como as direc-
trizes internacionais, tais como: os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS – 2030), o Programa 
Regional do ONUDC para a África Ocidental (2016- 2020), o Plano Regional de Ação de Luta contra as Drogas, o Programa Quadro 
de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Cabo Verde (UNDAF) 2018-2022, entre outras.
Assim,
Nos termos do n.º 2, do artigo 265º da Constituição, o Governo aprova a seguinte Resolução:

Artigo 1º Objecto

É aprovado o Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos (PNILDC) - 2018 a 2023, que se publica em 
anexo à presente Resolução, da qual faz parte integrante.

Artigo 2º Implementação, seguimento e avaliação

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, através da Comissão de Coordenação contra o Álcool e outras Drogas (CCAD), é a 
entidade responsável pela implementação do PNILDC, permitindo ao Governo validar periodicamente a adequabilidade deste e 
suportar a tomada de decisão.

Artigo 3º Revisão e actualização

O PNILDC é revisto e actualizado quando se verificarem alterações significativas na envolvente interna ou externa.

Artigo 4º Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em Conselho de Ministros do dia 27 de Junho de 2019. — O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva
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PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO DE LUTA CONTRA DROGAS E CRIMES CONEXOS - 2018-2023

Glossário (conceitos básicos)
Droga é toda a substância, natural ou sintética, que introduzida no organismo vivo pode modificar uma ou mais funções no in-
divíduo.
A prevalência de consumo indica a percentagem de pessoas que, num determinado período de tempo, teve pelo menos uma ex-
periência de consumo das substâncias psicoactivas em referência. Utilizam-se habitualmente: Prevalência ao longo da vida – re-
fere-se a pelo menos um consumo ao longo da vida do indivíduo e é considerado como um indicador da experiência de consumo.
Prevalência ao longo dos últimos 12 meses (ou último ano) – diz respeito ao consumo de uma determinada droga pelo menos 
uma vez durante o ano que se precedeu à realização do inquérito no terreno.
Prevalência de consumo nos últimos 30 dias (ou no último mês) – refere-se ao uso de drogas pelo menos uma vez durante os 
trinta dias que antecederam as respostas ao questionário e é um indicador de consumo atual.
Tipologia de consumo (derivada dos indicadores da prevalência de consumo)
- Abstinentes – são os que nunca consumiram.
- Consumidores correntes – são aqueles que consumiram nos últimos 30 dias.
- Consumidores recentes – são os que consumiram nos últimos 12 meses, mas não nos últimos 30 dias. - Desistentes - são 
aqueles que alguma vez na vida consumiram, mas que não consumiram no último ano.

Comportamentos de consumo
Os tipos de comportamentos são definidos como se seguem:
O Uso – é um consumo de substâncias psicoactivas que não trazem complicações para a saúde, nem problemas de comporta-
mento não tendo consequências negativas para os próximos ou para a comunidade. Trata-se de um consumo ocasional e mode-
rado, ou de experimentação nos jovens adultos.
O Uso nocivo (abusivo) de substâncias psicoactivas se caracteriza por um consumo repetido susceptível de provocar danos físi-
cos, psicoafectivos ou sociais para o próprio consumidor, seus próximos e para a comunidade. O carácter patológico do consumo 
é definido simultaneamente pela repetição do consumo e pela constatação do estrago que o mesmo acarreta.
Dependência ou Toxicodependência é “um estado psíquico e por vezes físico, caracterizado por comportamentos e respostas que 
incluem sempre a compulsão e necessidade de tomar a droga, de forma contínua ou periódica, de modo a experimentar efeitos 
físicos ou para evitar o desconforto da sua ausência, podendo a tolerância estar ou não presente.
Descontinuidades de uso – pessoas que usaram no passado e que não o fizeram no último ano. Continuidade de uso – pessoas 
que usaram no passado e que o fizeram no último ano.
Uso intensivo – uso para além de uma certa frequência (utilizado mais para a cannabis).

Resumo Executivo
A visão do Governo para a IX Legislatura (2016-2021) consiste em “construir um Cabo Verde desenvolvido, inclusivo, democrático, 
aberto ao mundo, moderno, seguro, onde impera o pleno emprego e a liberdade plena”. Para a concretização desse ideário, o 
executivo do Estado define um conjunto de orientações políticas e assume vários engajamentos.
O Governo preconiza, por um lado, o aprofundamento de “iniciativas preventivas relacionadas com o consumo de tabaco, de ál-
cool, de drogas ilícitas e aos comportamentos de risco para doenças infecciosas graves, nomeadamente, VIH/SIDA e outras”. Por 
outro, pretende combater a toxicodependência através do apoio ao Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência, bem 
como a criação e dinamização de espaços apropriados para a recuperação e tratamento dos mesmos”.
As medidas de política nos domínios da Segurança e da Justiça visam garantir um Estado seguro e uma justiça eficiente. Em re-
lação à segurança interna, “o combate à criminalidade figura no centro das atenções do Governo, sob o signo da tolerância zero, 
com maior destaque para os centros urbanos, actuando na prevenção e combate à proliferação de armas”.
Em relação ao setor da Justiça, o Governo pretende “capacitar os Tribunais e o Ministério Público, com vista a suprir insuficiên-
cias que condicionam o seu desempenho”.
Em consequência, quer elevar o número de juízes e de procuradores. Ademais, aposta na reforma do sistema de execução de 
penas mediante a criação de “um tribunal de execução de penas, de âmbito nacional e dotá-lo de mecanismos e recursos que 
permitam o acompanhamento da execução, em todas as fases (com relevo para as situações de liberdade condicional e resso-
cialização dos delinquentes, sobretudo os jovens”). Outrossim, preconiza instituir penas alternativas à de prisão em estabeleci-
mento prisional e colocar a ressocialização e a reinserção dos reclusos no centro do sistema de execução de penas”.
As orientações internacionais inscritas no ODS são incorporadas no Programa Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – UNDAF – e o Governo de Cabo Verde para o horizonte 2018-2022, compatibilizando-as com Plano de Desen-
volvimento Sustentável de Cabo Verde (2017-2021). As áreas de parceria que convergem com a elaboração do Programa Nacional 
de Luta contra o Álcool, outras drogas e crimes conexos prendem-se com o “Desenvolvimento sustentável de capital humano, 
Transformação económica e crescimento sustentável e inclusivo e Governação, política pública e justiça”.
O presente Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos (PNILDC), 2018-2023, tem em vista fornecer 
ao Ministério da Saúde e Segurança Social (MSS), através da CCAD, e ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
(ONUDC) um documento de referência que permita a implementação, a gestão, o acompanhamento e a avaliação de um conjunto 
de ações conducentes a debelar os efeitos nocivos das drogas e crimes conexos sobre as pessoas, as famílias, as empresas, em 
particular, e a sociedade civil, em geral.
Na sua feitura, levou-se em consideração, por um lado, o grau de efectivação do programa anterior, os programas e planos 
sectoriais e multissectoriais em curso, designadamente o Plano Estratégico Multissectorial de Combate aos problemas ligados 
ao Álcool para o horizonte 2016-2020 e o Programa Nacional de Reinserção de Dependentes de Substâncias Psicoactivas (2017). 



133

Por outro lado, teve-se em linha de conta as grandes orientações políticas nacionais insertas no Programa do Governo para a 
IX Legislatura (2016-2021), no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS: 2017-2021) e nos planos sectoriais de 
outros ministérios. Incorpora-se também as orientações inscritas nos tratados e convenções de que Cabo Verde é signatário, 
bem como as directrizes internacionais, tais como: os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS – 
2030), o Programa Regional do ONUDC para a África Ocidental (2016-2020), o Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento em Cabo Verde (UNDAF) 2018-2022, entre outras.
Na elaboração deste programa, adotou-se uma metodologia participativa assente na auscultação de um leque variado de 
stakeholders da administração do Estado e da sociedade civil e, bem assim, na revisão de uma vasta literatura sob a forma de 
estudos, relatórios, planos, legislação, memorandos, informações estatísticas. Este programa encera duas partes.
A primeira integra três capítulos. No primeiro – Contexto e Análise da Situação – procede a uma caracterização de Cabo Verde, 
com realce para o diagnóstico da situação socioeconómica e com ênfase nos indicadores sociais, no consumo de drogas, de-
pendência e VIH/SIDA e crimes conexos. Nele se explicitam os avanços alcançados e os desafios a vencer. No segundo capítulo 
– Orientações Políticas Nacionais e Internacionais para o PNILDC – apresenta-se uma descrição e análise das principais orien-
tações políticas nacionais, regionais e internacionais. Finalmente, no terceiro capítulo – Lições aprendidas – faz-se uma breve 
revisão da literatura nacional e internacional sobre as boas práticas em matéria de prevenção ao consumo das drogas.
A segunda parte incide, por um lado, sobre as Opões Estratégias do Programa, contendo a visão, os valores e os princípios de 
acção que enformam o programa, bem como a definição dos objectivos, resultados, metas, principais pilares (transversais e 
específicos) e projectos de intervenção. Por outro, operacionaliza-se através do Plano de Acção, englobando um quadro lógico 
com discriminação dos pilares, projectos, acções, responsabilidade institucional, calendarização e custos. Além disso, define os 
mecanismos de seguimento e avaliação do programa.

1. Contexto e análise da situação
A população cabo-verdiana é caracterizada pela sua juventude, sendo a média de idade de 28,6 anos, inferior à média mundial 
(30), aumentando, entretanto, para 33 anos no horizonte de 2030. O país encontra-se perante uma situação de transição demo-
gráfica caracterizada pela diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade. Assim como se constata no PEDS, a proporção 
de pessoas com menos de 15 anos e mais de 64 anos de idade tende a diminuir e, por consequência, cresce disponibilidade de 
pessoas em idade de criar riqueza.
A retoma do ritmo de crescimento económico acima dos 3% a partir de 2016 potencia as condições para a redução do desem-
prego, maior disponibilidade de rendimentos às famílias e, consequentemente, a melhoria das condições de vida. Todavia, os 
custos elevados de insularidade e a escassez de recursos condicionam o impacto das políticas públicas, o que faz com que o país 
caminhe a várias velocidades com disparidades acentuadas inter e intrailhas. Os dados publicados pelo INE entre 2016 a 2017 
demonstram que 2/3 da riqueza nacional concentram-se em três municípios: Praia (39%), São Vicente (15,9%) e Sal (10,5%), o 
que representam metade da população nacional.

Consumo de substâncias psicoactivas (álcool e drogas)
Os resultados do estudo sobre a prevalência declarada de substâncias psicoactivas na população em geral realizada em 2012 
revelaram que 7,6% de indivíduos entrevistados já alguma vez consumiram, ao longo da sua trajectória de vida, substâncias psi-
coactivas. O perfil de consumo apresenta algumas características, a saber: em primeiro, incide sobretudo nos homens (14,2%) 
contra 2,5% nas mulheres. Em segundo, recai especialmente nos jovens com idade entre 15-34 anos (8%).
Em relação ao consumo do álcool na população em geral, a prevalência é de 63,5% ao longo da vida, incidindo mais sobre os 
homens (81,3%) do que sobre as mulheres (49,5%). A prevalência do consumo é muito elevada no seio dos usuários de droga e 
das trabalhadoras de sexo (90%).

Criminalidade, tráfico de drogas e de pessoas
A criminalidade urbana e o sentimento de insegurança a ela associada transformaram-se nos últimos anos numa das principais 
preocupações dos cabo-verdianos, especialmente os residentes nos espaços urbanos. Desde de 2017, verifica-se a tendência 
para uma diminuição de ocorrências registadas, revertendo a tendência de crescimento no quinquénio anterior.
A intensificação da repressão ao tráfico de drogas ilícitas e à melhoria dos níveis de supervisão e vigilância financeiras permi-
tiram, por um lado, a apreensão entre 2012 a 2017 de cinco toneladas de canábis e duas de cocaína e, por outro, o confisco de 
bens aos traficantes a favor do Estado. As actuais sedes das forças armadas, da polícia de fronteira e da Procuradoria-geral da 
República são o produto de arresto e perfilam-se como exemplos paradigmáticos. Na mesma senda, o IGAE tem intensificado a 
fiscalização sobre a produção e comercialização do álcool, tendo procedido ao encerramento de unidades de produção e apreen-
são de aguardente e derivados em desconformidade com a legislação.
Em Cabo Verde, não existe um levantamento exaustivo sobre o tráfico de pessoas, não obstante a existência recente de situações 
de desaparecimento de crianças e adultos. Do ponto de vista normativo, as alterações introduzidas, em 2015, no Código Penal 
tipificam com maior precisão os crimes de tráfico de pessoas. Para fazer face a esse fenómeno, o Ministério da Justiça e do 
Trabalho, através da Direção Nacional de Políticas de Justiça (DJPJ), em parceria com outras entidades do Estado, tem em curso 
um Plano Nacional Contra o Tráfico de Pessoas (2018-2021)

Redução da procura de drogas:
A transformação da então Comissão de Combate à Droga (CCCD), criada em 1995, sob a alçada do Ministério da Justiça, em Co-
missão de Coordenação ao Álcool e outras Drogas, agora sob a tutela do Ministério da Saúde e Segurança Social, constitui uma 
mudança de abordagem, tendo em vista a diminuição da procura de consumo de drogas sem, entretanto, descurar a relevância 
da repressão sobre a oferta e seus efeitos sobre a procura. Com efeito, o novo figurino jurídico-institucional da CCAD mira uma 
maior integração das acções de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e, bem assim, o aperfeiçoamento dos dispositivos de 
cuidados, tratamento e reinserção social dos dependentes de drogas.
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A prevenção é a principal estratégia para reduzir a procura ao consumo nocivo do álcool e ao uso de drogas, cuja prática só é 
possível com cumplicidade dos envolvidos, e da rede social que o alimenta e suporta. Do ponto de vista institucional, as estraté-
gias de intervenção da CCAD se estribaram, por um lado, na equipa multissectorial dos Núcleos Concelhios que funcionam sob 
a dependência das Câmaras Municipais, e, por outro, na sensibilização e mobilização das organizações da sociedade civil e insti-
tuições confessionais. No que diz respeito ao cuidado e tratamento dos toxicodependentes, as respostas concretizam-se através 
da Comunidade Terapêutica de Granja São Filipe (CTGSF), da Unidade Livre de Drogas (ULD), do Espaço de Apoio Psicossocial 
(EAP), ambos na cadeia de São Martinho, e do Espaço de Respostas Integradas às Dependências (ERID).

Ganhos, desafios e questões-chave no combate a droga e crimes conexos
Ao longo de mais de duas décadas, conseguiu-se avanços assinaláveis no combate ao fenómeno da droga e crimes conexos, de 
entre as quais importa assinalar:

Ganhos
- A afirmação da CCAD como unidade de coordenação de combate ao álcool e outras drogas.
- Existência de estudos sobre a prevalência de consumo de substâncias psicoactivas que servem de base à formulação de polí-
ticas de combate a drogas;
- A existência de estruturas de cuidado e tratamento de pessoas dependentes de substâncias psicoactivas sob a alçada do Estado 
e de entidades da sociedade civil;
- Fortalecimento de serviços de saúde a nível nacional através de hospitais e centros de saúde, bem como a capacitação contínua 
dos seus profissionais;
- Integração no sistema de ensino de temáticas que abordam os efeitos nocivos do consumo de substâncias psicoactivas, bem 
como a sensibilização de crianças e adolescentes para a prática de comportamentos saudáveis;
- Engajamento das instituições religiosas em programas de prevenção e combate ao consumo de álcool e outras drogas;
- Envolvimento de altas autoridades do Estado em ações de prevenção ao consumo abusivo de álcool (Presidência da República, 
MSS, Autarquias, ANMCV);
- Existência de um quadro normativo que pune o consumo e tráfico de drogas ilícitas (Procuradora geral de República, Polícia 
Judiciária, Polícia Nacional);
- Consolidação da IGAE como entidade fiscalizadora da produção e comercialização do álcool;
- Aprofundamento da legislação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de capitais;
- Existência de um quadro legal que dispõe sobre o tráfico de pessoas e terrorismo, bem como de um plano de ação para o seu 
combate;
- Existência de legislação de política e de investigação criminais;
- Promoção de parcerias regional e internacional em matéria de combate a droga e crimes conexos.

Desafios
Não obstante os ganhos já conseguidos em matéria de combate a drogas e crimes conexos, importa realçar que ainda persistem 
vários desafios a superar e que se prendem com:
- Melhoria da capacidade institucional da CCAD para o cumprimento cabal da sua missão, bem como de articulação e intra e 
inter-institucional, por forma a potenciar as sinergias e garantir maior economia de recursos humanos, materiais e financeiros;
- Reforço da capacidade de recolha, tratamento e monitoramento de dados estatísticos sobre o consumo de substâncias psi-
coactivas, bem como o aprofundamento de estudos científicos que permitem a construção de evidências que possam orientar o 
processo de formulação e implementação de planos de intervenção;
- Expansão da capacidade de acolhimento e melhoria da qualidade do cuidado, tratamento e reinserção social de toxicodepen-
dentes; - Melhoria da comunicação com a sociedade civil e maior engajamento e participação das famílias e das comunidades;
- Aperfeiçoamento do quadro legal sobre drogas lícitas e ilícitas; - Reforço da capacidade institucional das entidades de repres-
são e fiscalização ao consumo de drogas lícitas e ilícitas;
- Especialização dos recursos humanos das entidades pelo combate ao tráfico de drogas, lavagem de capitais e criminalidade 
organizada;
- Fortalecimento da integridade de justiça e combate à corrupção;
- Reforço do sistema de justiça criminal, incluindo a reforma prisional e a justiça para crianças, na perspectiva de promoção da 
segurança e do respeito dos direitos humanos;
- Consolidação de parcerias regional e internacional em matéria de combate a droga e crimes conexos.

2. Opções estratégicas e pilares de intervenção
O Plano Nacional Integrado de Luta contra as Drogas e Crimes Conexos (2018-2023) assenta a sua estratégia global de inter-
venção na adopção de uma visão, bem como na assunção de um conjunto de valores e princípios orientadores que enformam a 
execução do já referido programa.

Visão, valores e princípios de acção
A visão deste programa consiste em reforçar e consolidar as políticas de saúde pública, segurança e justiça penal de forma par-
ticipativa, integrada e eficaz em matéria de drogas e crimes conexos, assente numa perspectiva multissectorial e pluridisciplinar 
estribada na articulação intra e interinstitucionais, tendo em vista proporcionar ganhos sustentáveis de bem-estar e paz sociais. 
Essa visão se concretiza mediante a assunção dos seguintes valores e princípios de acção:
Valores
- Humanismo – a dignidade da pessoa humana é o valor maior que funda a convivência em sociedade, pelo que o Estado tudo 
deve fazer para a defender e preservar;
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- Paz – a convivência pacífica entre as pessoas é condição cimeira para o exercício de todos os direitos dos cidadãos;
- Cidadania – as pessoas a quem são destinadas as políticas públicas são portadoras de direitos;
- Inclusão – ninguém deve ficar de fora do desenho e implementação das intervenções, o que implica garantir a todas as pessoas 
a igualdade e a equidade de oportunidades de acesso às políticas públicas;
- Saúde pública – aceita-se o princípio de que o alcoolismo e a toxicodependência são doenças cujas consequências se estendem 
para além do íntimo da pessoa para se transformar num problema social que aflige as famílias, as comunidades e a sociedade 
no geral.

Princípios de ação do programa
Ética e responsabilização – Por se tratar de um programa que aborda temas sensíveis (drogas e crimes), a acção dos diversos 
intervenientes deve pautar pela boa conduta, respeito e sigilo sobre as informações, sendo que cada um é responsável pelas 
consequências das suas acções;
Pessoa e participação – O foco da acção do programa é a pessoa e as suas necessidades, as suas expectativas e os seus projectos 
de vida. Por isso, a sua participação é decisiva para o sucesso das intervenções. Ou seja, ou se faz com elas ou elas fazem-se 
por si;
Interdisciplinaridade e transversalidade - A abordagem que preside as intervenções deve ancorar-se em vários campos de sa-
beres disciplinares, permitindo uma visão mais abrangente dos fenómenos sociais complexos que, amiúde, se manifestam aos 
intervenientes de forma fragmentada e isolada;
Articulação e sinergia – A articulação intra e interinstitucional na formulação e implementação dos projectos de intervenção é 
condição para assegurar a maior coordenação, integração de acções e, ao mesmo tempo, potenciar o uso de recursos que, nor-
malmente, são escassos face às necessidades globais da procura;
Descentralização e rede – As acções são em geral mais eficazes quando as estruturas de intervenção estão mais próximas das 
pessoas. O envolvimento das autarquias locais, das organizações da sociedade civil e das comunidades e o seu funcionamento 
em rede são factores críticos para a apropriação e o engajamento dos diversos público-alvo das políticas públicas;
Eficiência e impacto – Os procedimentos utilizados durante o ciclo de planeamento, gestão e execução devem pautar pela celeri-
dade e serem orientados para a produção de impacto na vida das pessoas a quem se destinam as intervenções;
Seguimento e avaliação – O seguimento e avaliação permanente dos projectos implementados é condição primacial para a intro-
dução de melhorias contínuas na gestão das intervenções.

3. Objectivos do programa
Tendo em conta, por um lado, as orientações políticas nacionais, regionais e internacionais e, por outro, os avanços alcançados 
e os desafios que ainda persistem no combate às drogas e aos crimes conexos, o presente programa tem em vista alcançar os 
seguintes objectivos gerais:
Objectivos gerais:
- Consolidar os avanços na luta contra a droga e o crime;
- Melhorar a capacidade de resposta das instituições nacionais na redução da procura, oferta de drogas, combate aos tráficos 
ilícitos e crime organizado;
- Reforçar a integridade da justiça, a prevenção do crime e o sistema de justiça penal.
Objectivos específicos
- Prevenir, reduzir e minimizar os efeitos relacionados com o consumo de drogas;
- Reduzir a disponibilidade de drogas ilícitas no mercado;
- Fortalecer as instituições de segurança interna no combate à criminalidade sob todas as suas formas; - Robustecer a integri-
dade da justiça e combater a corrupção;
- Reforçar o sistema de justiça criminal, incluindo a reforma prisional e a justiça para criança.

4.Resultados esperados
Com a consecução desses objectivos, o programa almeja alcançar os seguintes resultados:
- Consumo de substância psicoactivas, especialmente na faixa etária dos 15 a 34 anos, reduzido;
- Disponibilidade de drogas ilícitas no mercado diminuída;
- Instituições nacionais de combate ao crime e tráfico de drogas robustecidas;
- Sistema prisional reformado em conformidade com as normas internacionais em matéria
segurança e direitos humanos;
- Integridade das instituições pública e privada fortalecida;
- Criminalidade reduzida, especialmente a juvenil.

5.Metas
No âmbito do Programa Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF – e do Governo de Cabo 
Verde para o horizonte 2018-2022, o executivo engaja-se a cumprir as seguintes metas:
- Reduzir até 2022 a prevalência de substâncias psicoactivas de 7,6% para 6,8%;
- Diminuir até 2022 a prevalência do álcool na população de 63,5% para 61,8%.

6.Pilares de intervenção e projectos
As estratégias de intervenção no que dizem respeito ao combate ao consumo das drogas lícitas e ilícitas abrangem dois grandes 
domínios de intervenção. A primeira incide sobre a procura de substâncias psicoactivas mediante a adopção de medidas de 
prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social. Neste caso, as intervenções têm em linha de conta o ciclo de vida do público-
-alvo a quem se destina as acções, o contexto de intervenção e os riscos a que estão expostos determinados grupos de pessoas.
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A segunda prende-se com a oferta de drogas ilícitas através de dispositivos repressivos, dissuasores e fiscalizadores, o que 
implica a capacitação institucional, a cooperação entre os sistemas judiciário e de segurança interna, bem como o controlo de 
fronteiras marítimas e aéreas. Cada um dos pilares comporta um leque de projectos numa perspectiva integrada e pretende dar 
respostas aos desafios do combate a droga e crimes conexos.

Pilares transversais
Comunicação e articulação institucional
O consumo de substâncias psicoactivas (especialmente o álcool e de outras drogas) resulta de dinâmicas sociais complexas que 
requerem a mobilização de actores institucionais e societais, amiúde, com saberes e, consequentemente, com percepções dife-
renciadas sobre o mesmo fenómeno. Daí que se impõe a construção e a partilha de uma visão consensual sobre esse fenómeno, 
bem como a sua internalização por parte dos intervenientes.
De igual modo, por se tratar de campo de atuação cujo raio de ação envolve inúmeras instituições públicas e organizações da 
sociedade civil, a articulação institucional é uma das condições para a eficiência e eficácia das ações a implementar.
A melhoria da comunicação e da articulação se efectiva através da concretização dos seguintes projectos:
Projecto 1. Fortalecimento Institucional, comunicação e imagem da CCAD;
Projecto 2. Reforço do diálogo e articulação com instituições do Estado e da sociedade civil;
Projecto 3. Criação de uma rede nacional de luta contra o álcool e outras drogas.

Engajamento da família e da sociedade civil
A família permanece ainda como um dos importantes espaços de socialização onde as pessoas adquirem padrões de compor-
tamento que se reproduzem e perduram muitas vezes durante gerações. Assim, o envolvimento e o engajamento das famílias 
e das organizações da sociedade civil são factores essenciais de prevenção e combate eficaz ao uso de substâncias psicoativas.
Nesta ótica, preconiza-se a execução dos seguintes projectos:
Projecto 4. Empoderamento das famílias e grupos sociais vulneráveis;
Projecto 5. Fortalecimento das ONGs, associações comunitárias de base.

Legislação e fiscalização
O país já dispõe de um leque variado de legislação quer em matéria de regulação e combate ao consumo de drogas, latu sensu, 
quer no que concerne à luta contra o tráfico de ilícitos e criminalidade organizada. Todavia, a não adequação e regulamentação 
da legislação existente limita o alcance da aplicação da lei, bem como uma fiscalização eficiente e eficaz das autoridades públi-
cas mandatadas para o efeito. Assim, preconiza-se a implementação dos projectos, a saber:
Projecto 6. Revisão e regulamentação da legislação em matéria de álcool e outras drogas;
Projecto 7. Adequação e regulamentação a legislação de justiça criminal;
Projecto 8. Qualificação dos serviços de fiscalização do Estado.

Pilares específicos
Pesquisa e prevenção
A qualidade da política de intervenção é o factor decisivo no processo da redução da procura de consumo de substâncias psi-
coactivas. O efeito das políticas de prevenção tem implicação na mudança de comportamento, especialmente dos adolescentes 
e jovens, inibindo e/ou retardando a etapa provável de entrada no mercado de consumo. Contudo, uma política de prevenção é 
tanto mais eficaz quando assenta em evidências científicas.
Nesta perspectiva, preconiza-se a operacionalização dos seguintes projectos:
Projecto 9. Desenvolvimento de estudos especializados sobre uso de drogas lícitas, ilícitas e crimes conexos;
Projecto 10. Reforço da rede epidemiológica sobre o uso do álcool e outras drogas;
Projecto 11 Desenvolvimento do sistema de avaliação e monitorização das intervenções;
Projecto 12. Reforço dos núcleos concelhios de prevenção comunitária;
Projecto 13. Consolidação dos dispositivos e instrumentos de prevenção do consumo de álcool e drogas no sistema de ensino.

Cuidados, tratamento e reinserção social
A capacidade de acolhimento e a qualidade de respostas à crescente demanda por serviços de tratamento são elementos-cha-
ve para inclusão de jovens e adultos amiúde excluídos e estigmatizados em seu ambiente familiar e comunitário. A política de 
reinserção social deve ser considerada não só como parte complementar ao tratamento, mas também, como estratégia para a 
redução de risco e minimização de danos. Neste contexto, prevê-se a implementação dos projectos infra: Projecto 14. Expansão 
do acesso e melhoria do cuidado e tratamento a dependências;
Projecto 15 Promoção da inserção socioprofissional de dependentes de droga.

Redução de risco e minimização de danos
A redução de risco e minimização de danos contribuem para a diminuição da disseminação de doenças infecciosas (VIH/SIDA) 
e outras doenças sexualmente transmissíveis, bem como de alguma criminalidade que se associa à toxicodependência. Nesse 
caso, se não for possível persuadir os usuários e toxicodependentes a deixarem de consumir drogas, ao menos que se lhes sejam 
criadas as condições para diminuírem os riscos associados ao seu consumo. Para fazer face a essa situação, eis os projectos de 
intervenção.
Projecto 16. Reforço do acompanhamento dos usuários de droga e toxicodependentes/ VIH e IST;
Projecto 17. Fortalecimento dos espaços de despistagem e acesso a cuidados;
Projecto 18. Promoção de equipas móveis de intervenção de proximidade para prestação de cuidados.
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Combate ao tráfico ilícito, crime organizado e terrorismo
O combate ao tráfico ilícito de drogas e ao crime organizado ao ele associado tem evoluído positivamente quer do ponto de vista 
do enquadramento jurídico-legal, quer na consolidação das instituições de repressão.
Para a sua operacionalização, impõe-se a concretização dos seguintes projectos:
Projecto 19. Reforço da investigação criminal e combate ao crime organizado;
Projecto 20. Consolidação da capacidade técnica forense da Polícia Judiciária;
Projecto 21. Reforço dos serviços de fronteiras aéreas e marítimas;
Projecto 22- Fortalecimento do combate ao tráfico de pessoas;
3.1.5. Integridade e reforço do sistema de justiça criminal
Projecto 23. Reforço do sistema de informação criminal;
Projecto 24. Apoio à reforma prisional;
Projecto 25. Reforço do sistema de justiça para a criança;
Projecto 26. Prevenção e combate à corrupção.

7. Seguimento e avaliação
O processo de acompanhamento e a avaliação das intervenções previstas neste programa são condições determinantes para o 
seu sucesso, uma vez que permitem a produção de informações necessárias à introdução de correcções durante o período de 
sua implementação.
Sem prejuízo dos dispositivos internos de seguimento e avaliação da CCAD, o acompanhamento e a avaliação das intervenções 
deve ficar a cargo de uma comissão intersectorial a ser criada para o efeito, integrada pela ONUDC, CCAD, Direcção Nacional 
Saúde e Ministério da Justiça.
Nesse sentido, cabe à essa comissão, as seguintes tarefas:
- Acompanhar a implementação das intervenções a nível local e nacional;
- Apoiar e dialogar com os diferentes intervenientes;
- Produzir orientações para a implementação das acções previstas;
- Elaborar um relatório anual das acções realizadas segundo os principais pilares.
A efectivação do acompanhamento terá por base os resultados, as metas fixadas nesse programa e os
indicadores a serem produzidos antes do início das intervenções.
Uma avaliação intermédia do grau de cumprimento do programa deve ser feita dois anos após o início da implementação do pro-
grama, por forma a se aferir do grau de efectividade do mesmo, bem como identificar as necessidades de melhoria conducentes 
ao aperfeiçoamento da sua execução.

8.Orçamento indicativo
O orçamento global previsto para horizonte de implementação do programa (2018-2023) é de 7.225.000 USD (sete milhões, du-
zentos e vinte cinco mil dólares), distribuído segundo os pilares de intervenção.

Introdução
À semelhança dos planos anteriores, o Programa Nacional Integrado de Luta Contra Drogas e Crime em Cabo Verde (2012-2016), 
sob coordenação da então Comissão de Coordenação do Combate à droga (CCCD) e tutelada pelo Ministério da Justiça, em ar-
ticulação com o escritório da Organização das Nações Unidas para Droga e Crime (ONUDC) em Cabo Verde, delineou um leque 
variado de estratégias e ações com vista a responder aos desafios que o arquipélago enfrentava nessa altura em matéria da luta 
contra a droga, o narcotráfico e a criminalidade organizada.
O referido programa, alinhado com as directrizes e orientações políticas nacionais e directrizes regionais e internacionais, as-
sentou a sua estratégia de intervenção em torno de quatro eixos estratégicos, a saber: i) Prevenção e Pesquisa ii) Melhoria da 
Saúde, Tratamento, Reintegração Socioprofissional dos Toxicodependentes, iii) Combate ao Tráfico Ilícito, Crime Organizado e 
Terrorismo e iv) Justiça e Integridade. Este Programa teve como um dos focos de actuação a repressão sobre o tráfico de droga 
e crimes conexos, numa perspectiva de reduzir a sua oferta no mercado nacional e seu transbordo transnacional. Eis por que o 
processo de gestão e de coordenação do programa permaneceu, no geral, sob a alçada do Ministério da Justiça, a quem coube a 
articulação com as demais estruturas da governação que lidam com questões atinentes à droga e crimes a ela conexa. Outros-
sim, privilegiou-se uma gama variada de acções de prevenção e pesquisa, bem como o tratamento e reinserção dos toxicodepen-
dentes numa perspectiva inter e transdisciplinar.
A implementação deste programa criou, por um lado, as condições para dar maior coerência e eficácia institucionais ao com-
bate à droga e ao crime organizado e, por outro, para a mobilização da rede de intervenientes institucionais e organizações da 
sociedade civil, tendo em vista a redução do consumo de drogas ilícitas. Numa apreciação genérica do grau do cumprimento 
das acções previstas no decurso do último quatriénio (2012-2016), constata-se que parte importante das estratégias e acções 
preconizadas no programa foram concretizadas, permitindo à instituição responsável a acumulação de sabres experienciais que 
contribuíram para o seu fortalecimento no cumprimento de sua missão. Todavia, por razões de natureza vária, um leque impor-
tante de acções não foi realizado, não impactando, deste modo, nas populações-alvo.
O presente Programa Nacional Integrado de Luta contra Drogas e Crimes Conexos (PNILDC), 2018- 2023 tem em vista fornecer 
ao Ministério da Saúde e Segurança Social (MSS), através da CCAD, e ao ONUDC um documento de referência que permita a 
adopção, a gestão, o acompanhamento e a avaliação de um conjunto de acções conducentes a debelar os efeitos nocivos das 
drogas e crimes conexos sobre as pessoas, as famílias, as empresas, em particular, e a sociedade civil, em geral.
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Na feitura deste instrumento de planeamento, levou-se em consideração, por um lado, o grau de efectivação do programa an-
terior, os programas e planos sectoriais e multissectoriais em curso, designadamente o Plano Estratégico Multissectorial de 
Combate aos problemas ligados ao Álcool para o horizonte 2016-2020 e o Programa Nacional de Reinserção de Dependentes de 
Substâncias Psicoactivas (2017). Por outro lado, teve-se em linha de conta as grandes orientações políticas nacionais insertas no 
Programa do Governo para a IX Legislatura (2016-2021), no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS: 2017-2021) 
e nos planos sectoriais dos Ministérios da Saúde e Segurança Social, Educação, Família e Inclusão Social, Justiça e Trabalho. In-
corpora-se também as orientações inscritas nos tratados e convenções de que Cabo Verde é signatário, bem como as directrizes 
internacionais, a saber: os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS – 2030), o Programa Regional da 
ONUDC para a África Ocidental (2016-2020), o Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Cabo Verde 
(UNDAF) 2018-2022–, entre outras.
Assim, sob a coordenação e supervisão do Escritório da ONUDC e da Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas, este 
estudo adoptou uma metodologia participativa assente na auscultação de leque variado de stakeholders da administração do Es-
tado e da sociedade civil e, bem assim, na revisão de uma vasta literatura sob a forma de estudos, relatórios, planos, legislação, 
memorandos, informações estatísticas, etc.
Este Programa encera duas partes.
A primeira integra três capítulos. No primeiro – Contexto e Análise da Situação - procede a uma caracterização de Cabo Verde, com 
realce para o diagnóstico da situação socioeconómica e com ênfase nos indicadores sociais, no consumo de drogas, dependência 
e VIH/SIDA e crimes conexos. Nele se explicitam os avanços alcançados e os desafios a vencer. No segundo capítulo - Orientações 
Políticas Nacionais e Internacionais para o PNILDC – apresenta-se uma descrição e análise das principais orientações políticas 
nacionais, regionais e internacionais. Finalmente, no terceiro capítulo - Lições aprendidas - faz-se uma breve Revisão da literatura 
nacional e internacional sobre as boas práticas em matéria de prevenção ao consumo das drogas.
A segunda parte incide, por um lado, sobre as Opões Estratégias do Programa, contendo a visão, os valores e os princípios de ação 
que enformam o Programa, bem como a definição dos objectivos, resultados, metas, principais pilares (transversais e específicos) 
e projectos de intervenção. Por outro, operacionaliza-se através do Plano de Ação, englobando um quadro lógico com discrimi-
nação dos pilares, projectos, acções, responsabilidade institucional, calendarização e custos. Além disso, define os mecanismos 
de seguimento e avaliação do programa.

Capítulo 1 – Contexto e Análise da Situação

1.1. Condições socioeconómicas e tendências demográficas

Cabo Verde conheceu no decurso das últimas três décadas profundas mudanças políticas, socioeconómicas e culturais que con-
tribuíram para a melhoria das condições de vida das populações e, consequentemente, para a alteração do padrão de comporta-
mento das pessoas.
Com a institucionalização do regime político democrático a partir dos anos 90 alarga-se o espectro das liberdades políticas e dos 
direitos sociais dos cidadãos consagrados na Constituição, obrigando a que os sucessivos governos tivessem de redesenhar per-
manentemente as políticas públicas para atender a demandas por serviços sociais de uma sociedade civil cada vez mais ciente 
dos seus direitos.
As alternâncias políticas quer a nível da governação central, quer a nível local são, na verdade, expressões da acomodação das 
tensões e exigências emanadas das esferas política e pública.
A par disso, o modelo sobre o qual se reproduziu a economia cabo-verdiana estribada na reciclagem da ajuda pública internacional 
e remessas da emigração vinha dando sinais de esgotamento. A graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio, em 2007, 
em virtude de melhoria dos indicadores socioeconómicos e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento Humano – eleva-
ção da taxa de escolarização, renda per capita e esperança de vida - limitou as possibilidades do Estado continuar a beneficiar 
de “ajudas” e de empréstimos concessionais. Daí a necessidade de incentivar a promoção do investimento directo estrangeiro, 
especialmente para o sector do turismo – leit motiv da economia cabo-verdiana.
O crescimento económico ao longo da década de 2000 concorreu para a melhoria das condições de vida das famílias, tendo a 
incidência da pobreza absoluta reduzido de 58%, em 2001, para 35%, em 2015. De igual modo, a pobreza extrema encolheu e o 
índice de Gini que mensura as desigualdades sociais reduziu-se, passando de 0,53 a 0,42. O nível de escolarização da população 
elevou-se, contribuindo para a melhoria das qualificações dos recursos humanos para o mercado de trabalho.
Todavia, desde de 2008, com a crise da dívida soberana na Europa, principal espaço das trocas comerciais de Cabo Verde e epicen-
tro do luxo turístico, o investimento externo directo reduziu-se significativamente, impactando de forma negativa no crescimento 
da economia. Com efeito, a taxa média de crescimento, entre 2011 e 2015, situou-se na ordem dos 1,5%, concorrendo para a 
degradação do mercado de emprego, atingindo de forma mais acentuada a camada juvenil e as mulheres. O agravamento da vul-
nerabilidade social das famílias desfavorecidas nos centros urbanos e a exclusão social de franjas importantes da juventude con-
tribuíram certamente para o aumento da criminalidade e do sentimento de insegurança nas principais cidades urbanas do país.
A retoma do ritmo de crescimento económico acima dos 3% a partir de 2016 potenciou as condições para a redução do desem-
prego, maior disponibilidade de rendimentos às famílias e, consequentemente, a melhoria das suas condições de vida. Contudo, 
as medidas contra cíclicas adoptadas para mitigar os efeitos da estagnação económica concorreram para a elevação da dívida 
pública, que passou de 78,5%, em 2011, para 129,6%, em 2016, limitando a capacidade de o Estado induzir o crescimento econó-
mico pela via do endividamento público.
Além disso, os custos elevados de insularidade e a escassez de recursos condicionaram o impacto das políticas públicas, o que 
faz com que o país caminhe a várias velocidades com disparidades acentuadas inter e intrailhas. Os dados publicados pelo INE 
entre 2016 a 2017 demonstram que 2/3 da riqueza nacional concentram-se em três municípios: Praia (39%), São Vicente (15,9%) 
e Sal (10,5%), que representam metade da população nacional. Em contrapartida as maiores bolsas de pobreza localizam-se nos 
demais concelhos de Santiago (48,9%), Santo Antão (47,1%), São Nicolau (46,3%) e Fogo (44,5%). O acesso aos serviços básicos 
de água, instalações sanitárias e electricidade, apesar de conhecerem melhorias no decurso da última década ainda é deficiente, 
sobretudo nos concelhos do interior de Santiago.
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Tendências demográficas e crescimento urbano
A população cabo-verdiana é caracterizada pela sua juventude, sendo a média de idade de 28,6 anos, inferior à média mundial (30), 
aumentando, entretanto, para 33 anos no horizonte de 2030.
Cabo Verde encontra-se perante uma situação de transição demográfica caracterizada pela diminuição das taxas de fecundidade 
e de mortalidade. Assim como se constata no PEDS, a proporção de pessoas com menos de 15 anos e mais de 64 de idade tende 
a diminuir e, por consequência, cresce a disponibilidade de pessoas em idade de criar riqueza. Essa transição demográfica ao 
disponibilizar maior proporção da população jovem para o mercado de trabalho constitui, por um lado, um ativo para a melhoria 
do desempenho da economia e do bem-estar das populações. Por outro, pode implicar, todavia, um acrescer de novos desafios 
sociais, caso a estrutura produtiva não tenha elasticidade suficiente para acomodar o aumento procura por emprego.
A projecção demográfica do INE para o horizonte 2010 a 2030 aponta que o crescimento demográfico é positivo em apenas cinco 
concelhos – Boa Vista, Sal, Praia, São Vicente e Santa Catarina de Santiago, ficando os demais municípios numa situação estacio-
nária ou com crescimento negativo. Assim, quatro municípios urbanos (Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista) irão albergar aproxi-
madamente 60% da população do arquipélago, sendo que somente a cidade capital irá acolher 1/3 desse universo. Assim, se em 
2010 apenas 6 em cada 10 pessoas viviam nos centros urbanos, estima-se que em 2020 se aproxime dos 8 em cada 10.
Nesta perspectiva, um dos grandes desafios que o país tem pela frente prende-se com o rápido processo de urbanização que - 
num contexto de escassez de recursos, agravado pela deficiente planificação - potencia a emergência de novas periferias urbanas 
onde as condições de vida são ainda mais severas, especialmente para as camadas sociais mais vulneráveis. Aliás, a economia 
urbana por ser eminentemente monetária obriga a que as diferentes camadas sociais tenham de colocar em marcha estratégias 
múltiplas para garantir o acesso a rendimentos necessários à sua sobrevivência.
Ao assumir o compromisso de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, 
a nova Agenda Urbana das Nações Unidas tem em vista distender os efeitos das desigualdades sociais presentes nos centros 
urbanos. O programa de requalificação urbana em curso a nível nacional constitui factor importante de inclusão territorial e, 
consequentemente, de inclusão social.

1.2. Consumo de substâncias psicoactivas

De acordo com o relatório da ONUDC de 2018, “o número de pessoas em todo o mundo que usaram drogas ao menos uma vez 
por ano permaneceu estável em 2016, com cerca de 275 milhões de pessoas, ou cerca de 5,6% da população global entre 15 e 64 
anos”.  A cannabis permanece a droga mais consumida com 192 milhões de pessoas. De realçar que em todo o mundo, as mortes 
derivadas directamente do uso de drogas aumentaram em 60%, entre 2000 e 2015.
Os resultados do estudo sobre a prevalência declarada de substâncias psicoativas na população cabo-verdiana realizada em 2011 
revelaram que 7,6% de indivíduos já alguma vez consumiram, ao longo da sua trajectória de vida, substâncias psicoactivas.

Substâncias psicoactivas, dependências e VIH-SIDA
O perfil de consumo apresenta algumas características, a saber: em primeiro, o consumo incide sobretudo nos homens (14,2%, 
contra 2,5% nas mulheres). Em segundo, recai especialmente nos jovens com idade entre 15-34 anos (8%). Em terceiro, de entre 
as drogas ilícitas, a canábis (vulgo padjinha) é a mais consumida (7,2%), seguida de cocaína (0,9) e estasy e cocktail. Em quarto, o 
consumo é mais expressivo em São Vicente (12%), Boa Vista e Maio (11%), São Nicolau e Santo Antão (9,2%). O consumo do tabaco 
incide em 17,4% dos indivíduos e o de medicamentos em 8%.
No seio dos estudantes do ensino secundário, a prevalência de consumo de substâncias psicoactivas ilícitas, ao longo da vida, é 
de 3% para canábis (padjinha), 0,7% ecstasy, 0,5% para anfetaminas, 0,5% para cocktail e cocaína e 0,4% para heroína e crack. 
De referir que a substância ilícita mais consumida é a canábis, tanto ao longo da vida como nos últimos 12 meses (2,1%) e, nos 
últimos 30 dias (1,2%). Em geral, a iniciação ao consumo de substâncias ilícitas ocorre aos 16 anos quer para os rapazes quer 
para as raparigas.

Consumo do álcool
Em relação ao consumo do álcool na população em geral, a prevalência é de 63,5% ao longo da vida, incidindo mais sobre os ho-
mens (81,3%) do que sobre as mulheres (49,5%). A prevalência é muito acima da média nacional em São Vicente (84,5%), Santo 
Antão (80,9%) e Maio (80,7%). De realçar que nos últimos 30 dias à data da realização do estudo em 2012, cerca de 43% das pes-
soas admitiram ter consumido álcool com regularidade.
A prevalência do consumo é muito elevada no seio dos usuários de droga e das trabalhadoras de sexo (90%), proporção superior 
à estimada em 2013 que se situava em 70%, o que revela uma tendência de crescimento.
No seio da população estudantil, o álcool é a droga lícita preferida pelos adolescentes. Com efeito, 45,4% admitiram, em 2012, 
que já experimentaram pelo menos uma bebida alcoólica ao longo da vida e cerca de 29,6% asseveram já ter tido pelo menos uma 
experiência de consumo nos últimos 30 dias”, sendo maior entre os rapazes (34,6%) contra 25,5% nas raparigas. Nos últimos 12 
meses que antecederam ao estudo, o consumo foi maior na Boavista (49,3%), Brava (47,9%) e S. Vicente (47,5%). De referir que a 
experiência de embriaguez é assumida por cerca de 10% dos inquiridos nos últimos 12 meses. A idade de iniciação ao consumo é 
cada vez mais precoce entre 10 a 13 anos. Em relação ao tabaco, 6,1% dos alunos referiram ter tido pelo menos uma experiência 
de consumo ao longo da vida, sendo maior na Boavista (14,9%) em S. Vicente (14,0%) e na Brava (10,4%).
Informações mais recentes sopesadas do inquérito do INE sobre Receitas e Despesas Familiares de 2015, no quadro da Elabo-
ração do Plano Sectorial de Combate aos problemas Consumo do álcool, apontam que as despesas das famílias com o álcool 
duplicaram, passando de 2%, em 2002, para 4% em 2015.
Em geral, nos agregados com despesas em bebidas alcoólicas, o consumo médio anual per capita é de 20,2 litros, sendo superior 
no meio urbano e no seio das pessoas menos escolarizadas. Essa tendência para a subida da taxa de consumo do álcool é corro-
borada pelos dados do comércio externo nos quais se evidencia que, em 2016, o valor do montante despendido com a importação 
de bebidas alcoólicas foi 1,8 milhões de contos, um aumento de 18% face aos valores de 2015. A cerveja (49%) e o vinho (17%) 
figuram no rol das maiores importações.
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Em Cabo Verde, o álcool consumido - especialmente o grogue e a aguardente - é de baixa qualidade. Segundo os dados fornecidos 
pela IGAE, em 2018, existia no país cerca de 380 alambiques, sendo que 35% deles sem mínimas condições de funcionamento 
e 60% em situação ilegal. Conforme estimavas, esses alambiques produziam, em seis meses, cerca de 10 milhões de litros de 
aguardente cujo teor de álcool era 45%. Acresce-se ainda a produção de outros derivados seus como o ponche e os licores cuja 
produção semestral estava estimada em 3 milhões de litros. O consumo excessivo do álcool – diga-se de baixa qualidade – produz 
efeitos brutais que roçam quer a sinistralidade, os conflitos familiares – violência e maus tratos em crianças – com, relexos no 
agravamento das doenças crónicas e com impacto na saúde pública e na segurança social. De acordo com os dados do INPS, as 
pensões de invalidez devido ao consumo do álcool aumentaram, passando de 7,5%, em 2015, para 16% em 2016.

Usuários de drogas ilícitas e trabalhadores do sexo: estimativa da população e consumo
O último estudo sobre sero prevalência do VIH nos usuários de drogas (2016) estima que existem aproximadamente 2320 usuários 
de drogas no país, sendo maioritariamente do sexo masculino (2032 indivíduos), correspondentes a 89.7%10. Segundo os dados 
reportados pelos estudos anteriores entre 2006 a 2016 a taxa de crescimento médio anual é 1,2%. A Praia concentra a esmaga-
dora maioria dos consumidores (54,7%), seguida de São Vicente, com 11,3%, Santa Catarina com 9,1%, Santa Cruz (8,9 %) e Sal 
(6,8%). De realçar que os UD são maioritariamente jovens (41,3%) com idades compreendidas entre 15 a 24 anos, sobretudo dos 
municípios de São Vicente (45,7%), Santa Catarina de Santiago (42,1%) e Praia (40,6%). A idade média de iniciação do consumo é 
de 17 anos e a faixa etária de maior consumo se situa entre os 15 e 39 anos, sendo o período mais crítico entre os 20 e 24 anos11. 
No que diz respeito ao padrão de consumo, constata-se que nas últimas quatro semanas anteriores ao estudo, 64% dos inquiridos 
consumiram diariamente a canábis (padjinha), 36% a cocaína, 14% heroína e 13% haxixe, sendo que a droga ilícita declarada mais 
consumida é a canábis (91,3%), seguida da cocaína (44%), heroína (12,5%) e haxixe (10,6%). A modalidade de consumo dessas 
drogas opera-se sob forma de fumada (66,6%) seguida de inalação (32,8%), não tendo sido identificado, entretanto, o consumo 
através de seringas injectáveis.
Os riscos de infecção pelo VIH-SIDA no seio dos usuários de droga são muito superiores à da população em geral. Com efeito, a 
prevalência nos UD foi de 3,1%, em 2016, quatro vezes superior à registada na população em geral (0,8%) em 2005. Além disso, 
importa realçar que 53,8% de UD seropositivos asseveram ter mantido relações sexuais em troca de dinheiro, contra os 25% do 
estudo de 2013, o que evidencia a vulnerabilidade social desse grupo. Em suma, a maior seropositividade do VIH está associada a 
alguns factores de risco com realce para consumo diário de álcool (9,0%).

Trabalhadores e profissionais do sexo
Estima-se que existem aproximadamente 1655 trabalhadores do sexo (TS) em Cabo Verde, sendo 91% do sexo feminino, estando 
concentradas nos principais centros urbanos da Praia (44%), Mindelo (23%) e Sal (10%). De ressaltar que 2 em cada 3 têm idade 
entre 15 a 29 anos e apresentam baixo nível de escolarização, sendo que metade sobrevive exclusivamente do rendimento pro-
veniente dessa actividade. Quase metade das TS (47%) assegura já ter usado drogas, taxa superior à diagnosticada no estudo de 
2013 (38%), sendo que 2/3 o fizeram no decurso das últimas quatro semanas, especialmente nos concelhos de Santa Catarina 
(80%), Sal (75%) e Fogo (73%). À semelhança dos usuários de droga, a canábis (padjinha) persiste como a droga mais consumida 
(55%) seguido de cocaína (pedra, crack, base) com 20%, anfetaminas (14%) e haxixe (8%). Comparativamente aos dados de 2013, 
constata-se que o consumo da canábis reduziu drasticamente, tendo, todavia, o da cocaína (pedra/base/ crack) aumentado.

1.3. Legislação e fiscalização

Em Cabo Verde existe uma legislação importante para regular e disciplinar a produção, comercialização e consumo do álcool.12 
Não obstante a legislação nessa matéria datar de várias décadas, a sua aplicação comporta deficiências por razões de natureza 
vária. Desde logo, os parcos recursos financeiros, materiais e humanos destinados às instituições as quais são cometidas tare-
fas de fiscalização não lhes permitem cumprir cabalmente a sua missão. Acresce-se ainda o fato de a aplicação rigorosa da lei 
mexer com interesses instalados, quer de uma intensa rede de economia social informal em torno da produção e comercializa-
ção da aguardente e seus derivados, num contexto em que as famílias envolvidas nesses negócios não vislumbram alternativas 
credíveis, quer de empresas produtoras e de comércio a grosso e retalho de bebidas alcoólicas.
Com a entrada em vigor, em 2015, do Decreto-Lei que define o regime jurídico geral de produção de aguardente de cana-de-
-açúcar, houve um incremento das actividades de fiscalização da IGAE, dando um novo impulso e visibilidade à sua acção fis-
calizadora e preventiva. Todavia, a insuficiência de recursos humanos e materiais e, bem assim, a ausência de regulamentação 
da legislação actual em matéria de produção doméstica, derivados de aguardente e registo de produção limitam o raio e a pro-
fundidade das acções dessa instituição. Importa referir que a actual legislação de importação de bebidas alcoólicas não atribui 
às autoridades nacionais o necessário controlo sobre a qualidade das mesmas, ficando toda a bebida importada fora do âmbito 
da fiscalização. Finalmente, o Código de Publicidade vigente proíbe parcialmente publicidade do álcool em alguns espaços, mas 
permite às empresas produtoras e comercializadoras a publicitação do álcool de forma cada vez mais sofisticada e subliminar, 
tendo especialmente como público-alvo os adolescentes.

1.4. Tráfico ilícito de drogas, criminalidade organizada, lavagem de capitais e terrorismo 

Tráfico ilícito de drogas
Os últimos relatórios da ONUDC sobre drogas apontam para uma crescente expansão dos mercados de drogas ilícitas, tendo a 
produção de cocaína e de ópio atingido novos recordes. Com efeito, a “apreensão global de opioides farmacêuticos em 2016 foi de 
87 toneladas, aproximadamente a mesma quantidade de heroína apreendida naquele ano. A apreensão de opioides farmacêuti-
cos - principalmente do tramadol na África Central, Oriental e do Norte, contabilizou 87% do total global em 2016. Países da Ásia, 
que contabilizaram no passado mais da metade das apreensões globais, representaram apenas 7% do total global em 2016”.
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Postado à frente da Costa Ocidental africana no cruzamento entre África, a Europa e América (Norte e Sul), Cabo Verde possui 
uma posição privilegiada na circulação de pessoas, bens e serviços no Atlântico médio. Soma-se a tudo isso o fato de ser um 
arquipélago caracterizado por uma intensa mobilidade interna e externa de pessoas que se expressa numa diáspora espalhada 
por vários continentes.
De acordo com o relatório sobre a Criminalidade Transnacional na África Ocidental (2013 e 2015), a sub-região Oeste africana 
permanece-se uma região muito vulnerável ao tráfico de drogas e à criminalidade transnacional, sendo um dos pontos impor-
tantes de trânsito de cocaína e heroína e, bem assim, de laboratórios para produção dos mais diversos tipos de estimulantes 
(anfetaminas) a que se associam a outros tipos de tráfico, como o de pessoas, armas e ligações ao terrorismo internacional.
Á utilização em maior escala dos meios marítimos para o transporte e transbordo de drogas associou-se o transporte aéreo que 
se traduziu no amento significativo do luxo aéreo de estupefacientes entre a América do Sul e a África Ocidental.
Não obstante as reduzidas informações sobre o consumo de drogas na África Ocidental em geral, segundo o Relatório Mundial 
sobre Drogas (2016), os dados coligidos recentemente apontam para o aumento do consumo da canábis, atingindo aproxima-
damente 12% da população entre 15-64 anos (31 milhões de pessoas). A prevalência do uso da cocaína era de 0,7%, proporção 
acima da média global (0,4%).
Em Cabo Verde, no decurso da última década, procedeu-se a uma importante reforma legislativa e à capacitação institucional, 
tendo em vista o combate ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. O reforço da cooperação regional no quadro da adesão GIA-
BA - Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental -, tem permitido a partilha de 
experiências e o aperfeiçoamento de estratégias de combate à circulação de luxos financeiros ilegais.
Assim, a partir de 2012 houve um aprofundamento da legislação16 em matéria do controlo sobre a lavagem de capitas, bem 
como a capacitação dos intervenientes do sistema judicial, a Polícia Judiciária e a UIF. A intensificação da repressão ao tráfico 
de drogas ilícitas e a melhoria dos níveis de supervisão e vigilância financeira permitiram o confisco de bens materiais dos trafi-
cantes a favor do Estado. As actuais sedes das forças armadas, da polícia de fronteira e da Procuradoria-geral da República são 
o produto de arresto e perfilam-se como exemplos paradigmáticos.
De acordo com os dados fornecidos pela Polícia Judiciária, entre 2007 a 2011 apreensão da cocaína quase que triplicou e a de ca-
nábis octuplicou. De igual modo, a apreensão do haxixe aumentou significativamente. Os dados mais recentes entre 2012 a 2017 
indicam que a droga ilícita mais apreendida continua a ser a canábis com 5.833.013,82 gramas, seguida da cocaína 2.374.267, 
conforme o quadro 3.
No período entre 2011 a 2017, verifica-se uma tendência para a redução da apreensão de drogas, entretanto, com alguns picos 
de crescimento, especialmente em relação à canábis, em 2017, cocaína em 2014 e 2016.
A redução da apreensão pode ter a ver provavelmente, não só com a melhoria da capacidade de repressão sobre a oferta como 
com a pouca atractividade do branqueamento e lavagem devido às leis restritivas nessa matéria e à melhoria da capacidade de 
investigação e intervenção da Polícia Judiciária e da cooperação internacional com a rede de instituições congéneres na Europa, 
Brasil e EUA.

População e Perfil da Comunidade Prisional
As informações contantes no Plano Nacional de Segurança Interna de Cidadania (PENSIC) fornecidas pelo Ministério da Justiça e 
do Trabalho, em 2017, apontavam para a existência de um universo de 1.560 reclusos nas cinco comunidades prisionais situadas 
nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal, Fogo e Santo Antão, sendo 96,5% do sexo masculino com idades compreendidas entre 
16 a 30 anos.
A natureza dos delitos prende-se com crimes contra pessoas (violência sexual, violência baseada no género, homicídios), abar-
cando 3 em cada 4 infracções praticadas pela população. O universo dos reclusos é constituído por pessoas com baixo nível de 
escolarização. De referir que apenas uma franja insignificante (5,6%) beneficiou de acções de formação profissional enquanto 
população reclusa.
Todavia, o funcionamento dos dispositivos institucionais de combate ao narcotráfico e crime organizado comportam ainda algu-
mas fragilidades reportadas pela missão da ONUDC em 2015 de entre as quais se destacam: (i) insuficiente capacidade opera-
cional dos serviços repressivos em termos de recursos humanos especializados e recursos materiais; (ii) excessivo envolvimento 
da PJ com a investigação da pequena criminalidade, limitando a sua capacidade de se focar na criminalidade organizada; (iii) 
serviços prisionais com padrões de segurança com várias limitações, bem como a inexistência de um sistema de informação 
nos serviços prisionais; (iv) deficiente coordenação entre os serviços de aplicação da Lei (polícias, procuradores e magistrados); 
(vi) inexistência de enquadramento legal específico “anti-gangues” e (vii) deficiente conhecimento em matéria de investigação do 
crime organizado devido a insuficiente treinamento nessa matéria.
Além disso, persiste a prática de isolamento dos presos durante o primeiro mês de reclusão, o que contraria as regras mínimas 
de tratamento de reclusos estipuladas na Resolução das Nações Unidas19. Com efeito, a lei de execução de penas de 1988ne-
cessita de alguma adequação ante os engajamentos e compromissos hoje assumidos pelo Estado de Cabo Verde em matéria de 
direitos humanos.
De referir ainda a aprovação do novo Código Penal, em 2015, que amplia as possibilidades de aplicação de penas alternativas, 
o que constitui uma estratégia de alargamento das oportunidades de reconversão dos infractores, especialmente os jovens. 
Entretanto, não foi criada a “lei especial” prevista nesse Código, que dispõe especificamente sobre os jovens entre 16 a 21 anos.

A criminalidade e insegurança urbana
A criminalidade urbana e o sentimento de insegurança a ela associada transformaram-se nos últimos anos numa das principais 
preocupações dos cabo-verdianos, especialmente os residentes nos espaços urbanos.
Os dados sopesados a partir Programa Nacional de Segurança Interna e Cidadania (PNSIC) para o horizonte 2017-2021 atestam 
que entre 2013-2016 contabilizou-se um total de 97181 ocorrências criminais, uma diminuição de ocorrências registadas de me-
nos 3,3% face aos dados de 2015, revertendo a tendência de crescimento no quinquénio anterior. De ressaltar que 2/3 dos registos 
criminais concentraram-se em 5 das 22 autarquias, a saber, Praia (38,2%), São Vicente (14,7%), Sal (6,7%), Santa Catarina, (5,7%) 
e Boa Vista (1,9%), que são os espaços geográficos de maior concentração da riqueza nacional e da população urbana.
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No que tange ao padrão dos crimes cometidos, constata-se a predominância dos crimes contra pessoas (53%), especialmente a 
ofensa corporal, ameaça, violência baseada no género, sendo praticada dominantemente por jovens com idade inferior a 30 anos.
Infelizmente, a insuficiência na colecta de informações nas esquadras policiais não permite estimar a realidade criminal do con-
sumo de álcool e de outras drogas ilícitas. Além disso, a Polícia Nacional não tem desenvolvido de forma sistemática actividades 
de investigação criminal, o que, por um lado, dificulta o conhecimento mais aprofundado da pequena criminalidade, limitando a 
sua capacidade de aperfeiçoar estratégias de combate ao crime22. Por outro, concorre para sobrecarregar a Polícia Judiciária 
com a investigação da pequena criminalidade de menor relevância.
No que concerne às crianças em conflito com a lei, entre 2009 a 2016, aplicou-se “36 medidas tutelares socioeducativas de ins-
titucionalização no Centro Sócio Educativo Orlando Pantera (CSOP), sendo 13 medidas de internamento em regime fechado, 16 
medidas de internamento em regime semiaberto e 8 medidas cautelares de internamento durante 6 meses, sendo 4 em regime 
fechado”. A maioria das crianças em regime de internamento é do sexo masculino, sendo que os crimes praticados se prendem 
com a agressão sexual, o tráfico de estupefacientes, o homicídio, o furto e o porte de armas. De referir ainda que entre 2013 a 
2016 estavam detidas nas cadeias centrais e regionais 26 adolescente com idades entre os 16 e 18 anos.

Terrorismo
A inexistência de registo de actos e terroristas em Cabo Verde tende a criar no imaginário social a ideia segundo a qual o país 
não está exposto a esse fenómeno. Todavia, a instalação de células do terrorismo transnacional na África Ocidental - com realce 
para o grupo Boko Haram na Nigéria e células activas no Mali vinculadas ao Al Qaeda - aliada às vulnerabilidades nacionais no 
que tange ao controlo da sua extensa costa marítima e à mobilidade de pessoas na sub-região requer o reforço da vigilância 
nessa matéria.
Acresce-se o facto de hoje se saber que as fronteiras entre as fontes de financiamento do terrorismo e do narcotráfico transna-
cional são, na verdade, muito ténues.
No quadro das medidas de combate ao terrorismo, o Governo aprovou, em 2013, uma legislação que estabelece medidas de na-
tureza preventiva e repressiva contra o terrorismo42. A legislação considera como: “grupo, organização ou associação terrorista 
todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem ofender ou pôr em perigo a independência 
ou a integridade territorial do país, destruir, alterar ou subverter o Estado de direito democrático constitucionalmente consagra-
do, ou, ainda, criar um clima de agitação ou perturbação social ou forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de 
o praticar ou a tolerar que se pratique, ou a intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral”.
Além dessas medidas legais, o País tem apostado na celebração de protocolos de cooperação com congéneres da União Euro-
peia, tendo em vista o reforço do controlo da sua zona costeira através do patrulhamento e vigilância marítima.

Corrupção
A Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (CNUCC) aprovada em 2003 foi ratificada pelo Estado de Cabo Verde em 
2008. O País dispõe de uma legislação ordinária importante que tipifica os crimes de corrupção. O índice de corrupção tornado 
público pela ONG Transparência Internacional26, em 2017, aponta que Cabo Verde figura entre os países africanos com melhor 
desempenho em matéria de transparência e boa governação. O arquipélago obtém 55 pontos numa escala até 100, ficando em 
terceiro lugar no rol dos países africanos, mas atrás de Botsuana e Seicheles27.Entretanto, os resultados do último estudo sobre 
a corrupção, confiança e avaliação de instituições governamentais, apontam que a perceção da população sobre a corrupção está 
agora mais presente.
De entre as instituições consideradas mais corruptas figuram a polícia nacional (23%), vereadores das autarquias locais (17%), 
deputados nacionais. De igual modo, 20% da população aponta para a existência de corrupção no setor privado. De referir ain-
da que a maioria dos caboverdianos assegura que se trata de um fenómeno que deve ser combatido por todos. Na verdade, os 
decisores políticos e os dirigentes do país ainda necessitam de aplicar as recomendações saídas das duas revisões sobre a im-
plementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC) sobre a legislação do País. Existem ainda desafios 
que persistem em termos de protecção de testemunhas e denunciantes, acesso à informação, um código penal abrangente em 
consonância com a CNUCC, a criminalização da corrupção no setor privado, bem como serviços judiciais especializados para 
combater a corrupção com eficácia e independência. Um outro desafio tem que ver com a produção de dados que permitam 
formulação de políticas eficientes e mensuráveis.

Fluxo migratório, tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes
Cabo Verde é um país cuja mobilidade de pessoas está na base da sua formação, tendo uma diáspora superior à população resi-
dente. Nas últimas décadas tornou-se também país de imigração. Os imigrantes que residem em Cabo Verde são provenientes 
na sua maioria dos países da CEDEAO, designadamente da Guiné Bissau (39%), Senegal (15%), Nigéria (5%). Os restantes são 
oriundos de Portugal (16%) e Itália (7%) e de outros países, como a China (7%) e da região da América, com presença dominante 
de nacionais do Brasil. Importa realçar, por um lado, a institucionalização da direcção geral de imigração, na sequência da Uni-
dade Coordenação da Imigração, cuja intervenção tem-se orientado para promover a integração de imigrantes em Cabo Verde. 
Por outro, os serviços de fronteira da Polícia Nacional têm aperfeiçoado seus dispositivos de gestão do processo de entrada e 
permanência de imigrantes, adoptando mecanismos de controlo mais restritos em relação ao luxo imigratório em geral e ao 
tráfico de pessoas…
Em relação ao tráfico de pessoas, a nível mundial, estima-se que 25 milhões de pessoas foram vítimas desse fenómeno30. Em 
Cabo Verde, não existe um levantamento exaustivo sobre o tráfico de pessoas, não obstante a existência recente de situações 
de desaparecimento de crianças e adultos. Do ponto de vista normativo, as alterações introduzidas, em 2015, no Código Penal 
tipificam com maior precisão os crimes de tráfico de pessoas. Digamos que uma forma de alinhar a legislação nacional com as 
convenções internacionais como a Convenção de Mérida (artigos 15.º, 16.º, 17.º e 19.º) e a Convenção de Palermo (artigos 8.º e 
10.º) e respectivos Protocolos (Protocolo Adicional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial 
Mulheres e Crianças e o Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes) de que Cabo Verde é signatário.31 De igual 

42 Trata-se da Lei n.º 27/VIII/2013 de 21/01/2013, que estabelece medidas penais de natureza preventiva e repressiva contra o terrorismo e o seu financia-
mento, alterada e republicada pela Lei n.º 119/VIII/2016 de 24/03/2016.
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modo, importa assinalar que a alteração do regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros de 2014 
estabelece disposições que permitem maior controlo do processo de circulação de estrangeiros no país, prevendo “um regime 
especial, de autorização de residência temporária, às vítimas de tráfico ou exploração laboral”, bem com a disponibilização de 
meios de subsistência e tratamento. Para fazer face ao fenómeno do tráfico de pessoas, o Ministério da Justiça e do Trabalho, 
através da Direcção Nacional de Políticas de Justiça (DJPJ), em parceria com outras entidades do Estado, tem em curso, desde 
Julho de 2018, um Plano Nacional Contra o Tráfico de Pessoas. De entre os objectivos deste plano figuram: (i) Criar/reforçar 
mecanismos institucionais de prevenção do tráfico de pessoas; (ii) Promover/Implementar mecanismos institucionais de identifi-
cação, protecção e apoio às vítimas de tráfico de pessoas; (iii) Reforçar as instituições em matéria de combate ao crime de Trafico 
de pessoas e (iv) Promover a cooperação regional, inter-regional e internacional.

1.5. Redução da procura de drogas

A transformação da então Comissão de Combate à Droga (CCCD), criada em 1995, sob a alçada do Ministério da Justiça, em Co-
missão de Coordenação ao Álcool e outras drogas, agora sob a tutela do Ministério da Saúde e Segurança Social, constitui uma 
mudança de abordagem, tendo em vista a diminuição da procura de consumo de drogas sem, entretanto, descurar a relevância 
da repressão sobre a oferta e seus efeitos sobre a procura. Com efeito, o novo figurino jurídico-institucional da CCAD34 mira uma 
maior integração das acções de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e, bem assim, o aperfeiçoamento dos dispositivos de 
cuidados, tratamento e reinserção social dos dependentes de drogas.

Prevenção
A prevenção é a principal estratégia para reduzir a procura ao consumo nocivo do álcool e ao uso de drogas, cuja prática só é pos-
sível com cumplicidade dos envolvidos, e da rede social que o alimenta e suporta. Do ponto de vista institucional, as estratégias de 
intervenção da CCAD se estribaram, por um lado, na equipa multissectorial dos Núcleos Concelhios que funcionam sob a depen-
dência das Câmaras Municipais, e, por outro, na sensibilização e mobilização das organizações da sociedade civil e instituições 
religiosas. Nesse sentido, o reforço da descentralização das intervenções a nível de cada município, a sensibilização de líderes 
associativos, a capacitação dos profissionais da educação e inclusão dessa temática nos curricula do sistema de ensino, o fortale-
cimento dos serviços de cuidados primários na detenção precoce de substâncias psicoactivas figura entre os avanços já alcança-
dos, mas que necessitam de consolidação. Todavia, num contexto de deficiente recolha, tratamento e análise sistemático de dados 
sobre consumo de álcool e outras drogas, bem como de estudos científicos actualizados que permitem captar as tendências e os 
padrões de comportamento em matéria em causa, torna difícil garantir a eficácia e o seguimento e avaliação das acções gizadas.
Sob a liderança da Presidência da República, em parceria com os ministérios da Saúde e da Segurança Social, Ministério da 
Educação e Escritório da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, está em marcha uma campanha designada Prevenção 
do Uso Abusivo do Álcool em Cabo Verde – sob o lema “Menos álcool, mais vida”. Trata-se de uma iniciativa que visa sensibilizar 
a sociedade civil e as autoridades públicas para a necessidade de reduzir os efeitos nefastos do consumo abusivo de bebidas al-
coólicas, tendo em vista a promoção de um estilo de vida saudável. Nesse sentido, no quadro de sua magistratura de influência, 
a Presidência da República tem procurado sensibilizar os presidentes das autarquias locais cujo envolvimento e engajamento se 
afiguram cruciais para o sucesso dessa campanha. A Declaração de Tarrafal na sequência de encontro com autarcas é uma das 
expressões dessa estratégia. O programa de acção preconiza intervir  em seis domínios, a saber: (i) reforço de políticas fiscais de 
controlo da produção, importação e distribuição de bebidas alcoólicas; (ii) reforço da plataforma legal de controle de produção im-
portação e distribuição de bebidas alcoólicas; (iii) comunicação para a mudança de comportamento; (iv) capacitação de estruturas 
de base (incluindo famílias) no controlo do uso abusivo de bebidas alcoólicas; (v) apoio à concretização de políticas e dos progra-
mas governamentais relacionados com a prevenção do uso abusivo do álcool; (vi) vigilância sobre consumo de bebidas alcoólicas 
e realização de pesquisas sobre esse tema.

Cuidados, Tratamento e reinserção social de toxicodependentes
A CCAD dispõe de três dispositivos institucionais para o atendimento e tratamento de usuários e dependentes de droga, a saber: 
a Comunidade Terapêutica de Granja São Filipe (CTGSF), a Unidade Livre de Drogas (ULD), o Espaço de Apoio Psicossocial (EAP), 
ambos na cadeia de São Martinho, e o Espaço de Respostas Integradas às Dependências (ERID)35. Além da intervenção pública, 
existem outras ONGs que actuam na área de tratamento em regime de internamento – Tenda El Shaddai, Remar e Fazenda da 
Esperança. Outras respostas são dadas através dos hospitais centrais e centros de saúde.
A CTGF atendeu no decurso dos últimos anos centenas de dependentes, estando em situação de tratamento cerca três dezenas de 
internos, sendo a maioria consumidores de crack/pedra (52%), cocaína snifada (29%), pese embora o álcool e a canábis figurem 
entre as substâncias psicoactivas mais consumidas. Nas Unidades Livres de Droga, em contexto prisional, de entre as drogas 
mais consumidas figuram cocaína snifada (455) e crack/pedra (39%). Nas Unidades Integradas de Respostas Rápidas a maioria 
é dependente do álcool (40%), seguido de crack/pedra (21%), canábis (20%) e cocaína (15%). De realçar, todavia, que o álcool e a 
padjinha são as drogas ilícitas mais consumidas ao longo da trajectória dos usuários, 59% e 30%).
Não obstante os ganhos conseguidos ao longo desses anos que se traduziram na elaboração e implementação do protocolo 
terapêutico, na formulação de directrizes de reinserção social, na capacitação de profissionais da saúde de âmbito nacional, ex-
pansão de unidades de atendimento e tratamento (ULD, EAP, ERID), na mobilização e apoio de ONGs em questão de tratamento 
de dependências, na dinamização e criação de grupos de narcóticos anónimos, capacitação de unidades móveis de redução de 
risco, persistem ainda insuficiências que precisam ser superadas para se dar uma resposta mais eficiente e eficaz quer a nível 
da prevenção quer no que diz respeito ao tratamento e reinserção social. Assim persistem ainda (i) insuficiência de serviços de 
tratamento de dependentes de álcool e outras drogas; (ii) respostas inadequadas de inserção social e ocupação das pessoas 
beneficiárias de tratamento; (iv) défice de seguimento e avaliação dos apoios concedidos no âmbito dos projectos de reinserção 
social; (v) deficiente articulação com outras instituições que lidam com a questão a inclusão social. O diagnóstico da situação em 
matéria de álcool, outras drogas e crimes conexos acima referenciados pode ser sistematizado sob a forma de identificação dos 
ganhos e dos desafios a vencer.
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1.6. Ganhos, desafios e questões-chave no combate a droga e crimes conexos

Ao longo de mais de duas décadas, conseguiu-se avanços assinaláveis no combate ao fenómeno da droga e crimes conexos de 
entre as quais importa assinalar:

Ganhos
- A afirmação da CCAD como unidade de coordenação de combate ao álcool e outras drogas; - Existência de estudos sobre a 
prevalência de consumo de substâncias psicoactivas que servem de base para a formulação de políticas de combate a drogas;
- A existência de estruturas de cuidado e tratamento de pessoas dependentes de substâncias psicoactivas sob a alçada do Estado 
e de entidades da sociedade civil;
- Fortalecimento de serviços de saúde a nível nacional através de hospitais, centros de saúde, bem como a capacitação contínua 
dos seus profissionais;
- A integração no sistema de ensino de temáticas que abordam os efeitos nocivos do consumo de substâncias psicoactivas, bem 
como a sensibilização de crianças e adolescentes para a prática de comportamentos saudáveis;
- Engajamento das instituições religiosas em programas de prevenção e combate ao consumo de álcool e outras drogas;
- Envolvimento de altas autoridades do Estado em acções de prevenção ao consumo abusivo de álcool (Presidência da República, 
MSS, Autarquias, ANMCV);
- Existência de um quadro normativo que pune o consumo e tráfico de drogas ilícitas (Procuradora geral de República, Polícia 
Judiciária, Polícia Nacional);
- Consolidação da IGAE como entidade fiscalizadora da produção e comercialização do álcool; - Aprofundamento da legislação 
de combate ao tráfico de drogas e lavagem de capitais;
- Existência de um quadro legal que dispõe sobre o tráfico de pessoas e terrorismo, bem como de um plano de acção para o seu 
combate;
- Existência de legislação de política e de investigação criminais;
- Promoção de parcerias regional e internacional em matéria de combate a droga e crimes conexos.

Desafios
Não obstante os ganhos já conseguidos em matéria de combate a drogas e crime conexo, importa realçar que ainda persistem 
vários desafios a superar e que se prendem com:
- Melhoria da capacidade institucional da CCAD para o cumprimento cabal da sua missão, bem como de articulação e intra e 
inter-institucional, por forma a potenciar as sinergias e garantir maior economia de recursos humanos, materiais e financeiros;
- Reforço da capacidade de recolha, tratamento e monitoramento de dados estatísticos sobre o consumo de substâncias psi-
coactivas, bem como o aprofundamento de estudos científicos que permitem a construção de evidências que possam orientar o 
processo de formulação e implementação de planos de intervenção;
- Expansão da capacidade de acolhimento e melhoria da qualidade do cuidado, tratamento e reinserção social de toxicodepen-
dentes;
- Melhoria da comunicação com a sociedade civil e maior engajamento e participação das famílias e das comunidades;
- Aperfeiçoamento do quadro legal sobre drogas lícitas e ilícitas;
- Reforço da capacidade institucional das entidades de repressão e fiscalização de consumo de drogas lícitas e ilícitas; - Especia-
lização dos recursos humanos das entidades de combate ao tráfico de drogas, lavagem de capitais e criminalidade organizada;
- Fortalecimento da integridade de justiça e combate à corrupção;
- Reforço do sistema de justiça criminal, incluindo a reforma prisional e a justiça para crianças, na perspectiva de promoção da 
segurança e do respeito dos direitos humanos;
- Consolidação de parcerias regional e internacional em matéria de combate a droga e crimes conexos.

Questões-chave para a intervenção
Nesse sentido, as questões-chave de intervenção no quadro do presente programa incidem sobre (i) Melhoria da capacidade 
de comunicação e articulação da CCAD; (ii) Capacitação dos diversos intervenientes em matéria de drogas e crimes; (iii) En-
volvimento das famílias e da sociedade civil nas acções de prevenção e combate às drogas e crimes (iv) Aperfeiçoamento do 
quadro legal; (v) Aprofundamento de estudos especializados sobre substâncias psicoactivas, bem como promoção de atitudes 
preventivas face a drogas e crimes; (vi) A melhoria do acesso e da qualidade dos cuidados, tratamento e reinserção social dos 
toxicodependentes; (vii) Minimização dos efeitos do consumo de drogas sobre usuários e dependentes de drogas; (viii) reforço das 
entidades de combate ao tráfico ilícito, crime organizado e terrorismo e, finalmente, (ix) fortalecimento da integridade e reforço 
do sistema de justiça criminal.

Capítulo 2 - Orientações e Medidas de Políticas Estratégicas em matéria de combate a drogas e crimes conexos

2.1. Orientações e medidas de políticas nacionais

A visão do Governo para a IX Legislatura (2016-2021) consiste em “construir um Cabo Verde desenvolvido, inclusivo, democrático, 
aberto ao mundo, moderno, seguro, onde impera o pleno emprego e a liberdade plena”.
Para concretização desse ideário, o Governo define um conjunto de orientações políticas e assume vários engajamentos. Para 
efeito deste programa, proceder-se- á ao recorte apenas daquelas directrizes e medidas de políticas direccionadas para as 
temáticas que directa ou indirectamente convergem para o combate ao álcool, outras drogas e crimes conexos. Com efeito, a 
ênfase recai sobre as políticas relacionadas com a saúde, a segurança interna e o sistema de justiça, sem descurar, todavia, ou-
tras áreas como a Educação, a Economia e o Emprego e a Família e Inclusão Social cujas acções têm impacto sobre as mesmas.
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A Constituição da República dispõe que a “a vida humana e a integridade física e moral das pessoas são invioláveis”, figurando 
estes direitos entre os princípios superiores que enformam a Carta Magna. Nesse sentido, as áreas da Saúde, Segurança e a 
Justiça constituem áreas primordiais para a concretização desse desiderato. Em matéria de Saúde, o Governo considera que 
o Estado tem obrigação constitucional e a incumbência de garantir esse direito a todos e o dever de o defender e o promover”.
Nesse sentido, será dada tónica ao “desenvolvimento da saúde pública, reforçando a promoção da saúde e a educação para a 
saúde, envolvendo as escolas e a comunidade”. De igual modo, preconiza-se, por um lado, o aprofundamento de “iniciativas 
preventivas relacionadas com o consumo de tabaco, de álcool, de drogas ilícitas e aos comportamentos de risco para doenças 
infecciosas graves, nomeadamente, VIH/SIDA e outras”. Por outro, pretende combater a Toxicodependência através do apoio 
ao Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência, bem como a criação e dinamização de espaços apropriados para a 
recuperação e tratamento dos mesmos”.
As medidas de política nos domínios da Segurança e da Justiça visam garantir um Estado seguro e uma justiça eficiente. Em 
relação à Segurança interna, “o Governo assume o compromisso de promover e garantir a segurança dos cidadãos residentes e 
a elevar Cabo Verde à condição de um país tão mais atractivo e seguro para a prática do turismo, enquanto principal eixo da acti-
vidade económica”. Nessa óptica, “o combate à criminalidade figura no centro das atenções do Governo, sob o signo da tolerância 
zero, com maior destaque para os centros urbanos, actuando na prevenção e combate à proliferação de armas”. O Programa 
Nacional de Segurança Interna e Cidadania é o instrumento de gestão que corporifica esse engajamento e numa abordagem 
multissectorial e multidisciplinar incide sobre i) da prevenção da violência e da contenção do crime, ii) do exercício da autoridade 
e do reforço da cidadania e, ainda, iii) da melhoria da coesão e da convivência sociais”. Além disso, pretende reforçar a Segurança 
Aeroportuária e Fronteiriça”, melhorar os níveis de controlo da sua zona marítima e intensificar a cooperação internacional para 
se aperfeiçoar a capacidade de resposta às ameaças externas – tráfico de drogas, pessoas, armas e outros ilícitos”
Em relação ao sector da Justiça, o Governo pretende “capacitar os Tribunais e o Ministério Público, com vista a suprir insufi-
ciências que condicionam o seu desempenho. Em consequência, quer elevar o número de juízes e de procuradores. Ademais, 
aposta na reforma do sistema de execução de penas mediante a criação de “um tribunal de execução de penas, de âmbito na-
cional e dotá-lo de mecanismos e recursos que permitam o acompanhamento da execução, em todas as fases (com relevo para 
as situações de liberdade condicional e ressocialização dos delinquentes, sobretudo os jovens”. Outrossim, preconiza instituir 
penas alternativas à de prisão em estabelecimento prisional e colocar a ressocialização e a reinserção dos reclusos no centro do 
sistema de execução de penas”.
A par dessas orientações e medidas específicas nessas áreas, outras de natureza transversal no domínio de desenvolvimento 
social, nomeadamente no que diz respeito ao combate à pobreza e às desigualdades sociais mediante a “focalização das políticas 
sociais viradas para a família e grupos vulneráveis são também importantes. Refere-se, particularmente, à política de cuidados, 
ao programa de transferência de rendimentos às famílias vulneráveis, a requalificação de assentamentos urbanos, com fito de 
garantir a inclusão social e o reforço da coesão social.

2.2. Directivas políticas internacionais

A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável adoptada em 2015 pelas Nações Unidas fixa um conjunto de objectivos e medidas 
específicas que devem ser concretizadas no horizonte de 2030, tendo em vista a criação de condições para um planeta mais 
próspero, pacífico e sustentável.
Para efeitos deste programa, priorizar-se-á, por um lado, as orientações insertas no Objectivo 3 cujo propósito é “assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar para todos”. De entre as orientações específicas para a operacionalização desse 
Objectivo 3 constam: (i) reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias psicoactivas, incluindo o abuso de drogas 
entorpecentes e uso nocivo do álcool; (ii) atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a protecção do risco financeiro, o aces-
so a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos; (iii) fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os 
países; (iv) aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção 
do pessoal de saúde, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 
(v) reforçar a capacidade de todos os países para o alerta precoce, redução de riscos e gestão de riscos nacionais e globais de 
saúde e (vi) reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares”
Por outro, levar-se-á em conta o Objectivo 16 cujo intento é “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis”. De entre as directrizes específicas figuram (i) reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares; (ii) acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura 
contra crianças; (iii) promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos; (iv) reduzir significati-
vamente os luxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as 
formas de crime organizado e (v) Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas.
De ressaltar ainda, as directivas da OMS corporificadas na estratégia mundial para a redução do uso nocivo do álcool. Nesse 
documento orientador, a OMS recomenda que as intervenções devem incidir em 10 domínios, a saber: (i) Liderança, tomada de 
consciência e Engajamento; (ii) Acção dos serviços de saúde; (iii) Ação comunitária; (iv) Políticas e medidas de luta contra o ál-
cool na condução (ao volante); (v) Oferta do álcool; (vi) Marketing das bebidas alcoólicas; (vii) Políticas de preço (viii) Redução das 
consequências nefastas do consumo do álcool e da intoxicação alcoólica; (ix) redução do impacto sobre a saúde pública do álcool 
ilícito ou produzido pelo sector informal e x) seguimento e avaliação.
No plano regional, o Programa Regional para a África Ocidental do ONUDC 2016-2020 que incorpora a agenda e os objectivos do 
ODS, bem como as políticas e acções da ONUDC propõe um leque variado de directivas para a concepção e implementação de 
estratégias nacionais para combater o tráfico e consumo de drogas, crime organizado transnacional, corrupção e luxos financei-
ros ilícitos e terrorismo. O Plano Regional aglutina-se em torno de cinco áreas temáticas do Quadro Estratégico da ONUDC para 
2016-17 e 2018-19 e prendem-se com: (i) Reforçar os sistemas de justiça penal; (ii) Promover e Combater o Crime Transnacional 
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organizado e o tráfico ilícito; (iii) Prevenir e combate o terrorismo; (iv) Prevenir e combater a corrupção e v) Melhorar a prevenção, 
o tratamento e a assistência em matéria de VIH e toxicodependência46 .Além desses pilares específicos, o plano realça cinco 
temas transversais, a saber: a) Investigação e análise de tendências; b) Assistência legislativa; c) Reforço de capacidades; d) 
Cooperação regional e internacional e e) Envolvimento da sociedade civil e da população em geral.
No que diz respeito à Investigação e análise de tendências, a ONUDC considera que a recolha de dados fidedignos é pedra angu-
lar da investigação e decisiva para a sua integridade, razão pela qual deve ser considerada como uma prioridade. No que concer-
ne à assistência legislativa, importa referir a necessidade permanente de adequar o quadro normativo nacional às convenções e 
normas internacionais relevantes para cada um dos pilares temáticos do Programa Regional.
A aposta na capacitação das instituições através da disponibilização de recursos humanos, materiais e financeiros e qualificação 
dos seus profissionais é crucial para garantir a Eficiência, eficácia e impacto das intervenções. O incremento da cooperação 
regional e internacional é considerada importante para a montagem de plataformas regionais e para a criação de redes que 
permitem a partilha de informação e experiências dos países membros.
O envolvimento da sociedade civil e da população em geral e sua colaboração com as autoridades governamentais é decisiva 
para o sucesso de implementação de medidas de política. Nesse sentido, estimula e fomenta a realização de parcerias entre os 
governos e as organizações da sociedade civil sem as quais não se consegue um combate eficaz ao consumo do álcool, outras 
drogas e crimes.
As orientações internacionais inscritas no ODS são incorporadas no Programa Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – UNDAF - e o Governo de Cabo Verde para o horizonte 2018-2022, compatibilizando-as com Plano de Desen-
volvimento Sustentável de Cabo Verde (2017-2021). As áreas de parceria que convergem com a elaboração do Programa Nacional 
de Luta contra o álcool, outras drogas e crimes conexos prendem-se com o “Desenvolvimento sustentável de capital humano, 
Transformação económica e crescimento sustentável e inclusivo e Governação, política pública e justiça”.
Nesse sentido, o “Sistema das Nações Unidas apoiará os esforços nacionais, tendo em vista o reforço dos Sistema Nacional de 
Saúde, com vista a alcançar a cobertura universal e preparação para emergências de saúde. De igual modo, no quadro da par-
ceria no domínio da Governação, Política Pública e Justiça, pretende-se “reforçar a capacidade nacional e a apropriação quanto 
à segurança humana, prevenir ameaças e permitir que as pessoas em Cabo Verde vivam sem medo”.

Capítulo 3 - Lições aprendidas sobre estratégias de combate às substâncias psicoactivas

O consumo de substâncias psicoactivas, particularmente, o álcool e outras drogas é fenómeno profundamente humano que se 
encontra enraizado em múltiplas culturas.
Aliás, encontramo-lo desde os primórdios da vida em sociedade. Para fazer face a essa realidade, a sociedade e o Estado têm 
adoptado historicamente posições amiúde punitivas assente numa perspectiva de criminalização, amedrontamento e estigmati-
zando negativamente os usuários e dependentes de drogas.
Somente ao longo do século XX, com os avanços nos estudos de psicologia e outras ciências socias (sociologia, antropologia) 
abriu-se um caminho para um viés epistemológico que aposta na compreensão dos comportamentos dos indivíduos, distancian-
do-se de juízos de natureza moralista.
O movimento em torno de políticas de redução de risco e danos aceita que o consumo de substâncias psicoactivas faz parte das 
escolhas das pessoas49 e como tal não é possível extirpá-lo da sociedade, sob pena de se privar a liberdade dos cidadãos, um 
dos principais móbeis da invenção da sociedade moderna tal qual a conhecemos hoje.
Inúmeros estudos sobre prevalência do consumo de substâncias psicoactivas revelam algumas regularidades. O consumo inci-
de maioritariamente sobre os jovens do sexo masculino, que, em geral, residem no espaço urbano e, muitas vezes, expostas a 
vulnerabilidades socioeconómicas.
Como referem Feffermann e Figueiredo (2006), a juventude “por sua ambivalência que alterna dúvida e construção de certezas, 
manifesta momentos de desequilíbrio e descontentamento”. Assim, nos jovens o desejo de experimentar o novo está acompa-
nhado por incertezas, pela avidez de conhecimentos, pelo espanto e indefinições cotidianas de uma realidade que, simultanea-
mente, atrai e atemoriza”.
Contudo, essas condutas dos jovens reflectem, segundo Hobsbawm (1995), as mudanças estruturais na cultura jovem empreen-
dida ao longo do século XX e que ainda persiste. Primeiro, a transformação da juventude não como etapa preparatória para o 
futuro, mas como um estágio final de pleno desenvolvimento humano. Em segundo, a transformação da juventude como grupo 
“dominante” nas economias de mercado desenvolvidas e terceiro o acentuado internacionalismo deste grupo que passa a existir 
imbricado a uma cultura jovem global”.

Lições da experiência internacional
A ONUDC, no quadro da sua estratégia de melhorar a eficácia de suas políticas, tem desenvolvido e sistematizado resultados de 
inúmeros estudos de caso sobre a prevenção do uso de drogas.
Uma das lições apreendidas corroborada por vários estudos aponta que um sistema de prevenção se torna mais eficaz, na me-
dida em que esteja incorporado e integrado no âmbito de uma estrutura de saúde pública maior que responda de forma mais 
directa e balanceada às drogas.52 Ademais, é necessário que exista uma visão partilhada no seio dos decisores políticos e dos 
intervenientes operacionais segundo a qual a “ dependência de drogas é doença crónica e reincidente que impacta o cérebro”
A prevenção é mais eficaz quanto mais precoce for a intervenção. Todavia é necessário diferenciar a prevenção universal e selec-
tiva, bem como o contexto onde é implementado. No caso de crianças e adolescentes, a prevenção contra o uso inicial do tabaco 
e do álcool é uma estratégia importante de prevenção contra o uso de drogas. Isto porque o consumo de drogas ilícitas em geral 
não é ponto de partida, mas sim, ponto de chegada. Ou seja, é fruto de uma trajectória complexa por que passam as pessoas.
Uma outra lição importante a reter é que a probabilidade de intervenções de combate ao uso de substâncias psicoactivos serem 
eficazes é tanto maior quanto melhor for a qualidade de informações que estiveram na base de formulação dessa decisão. Neste 
sentido, a realização de estudos de avaliação de políticas existente e a realização de pesquisas profundadas sobre temáticas 
específicas e transversais constituem factores críticos para o sucesso das intervenções.
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Uma lição relevante a considerar é que o público-alvo a quem se destina as políticas é heterogénea e como tal possui caracterís-
ticas específicas. Neste sentido, é preciso ter em conta as diferentes etapas do ciclo de vida de uma pessoa desde o nascimento 
até à terceira idade.
Assim, as intervenções na infância através de programa de competências parentais, reforça o vínculo familiar e a participação 
mais activa dos pais na vida dos filhos. De igual modo, as creches e os jardins constituem espaços importantes de socialização 
onde o desenvolvimento competências afectiva e emocionais e cognitivas são importantes na construção da trajectória futura das 
crianças.
A pré-adolescência e adolescência por representarem etapas cruciais de desenvolvimento dos jovens em que estão expostos a 
novos comportamentos, a socialização na escola e na comunidade cumprem papéis decisivos.
Aliás, uma política que exige que as escolas se engajem na implementação de políticas preventivas contra o uso abusivo de subs-
tâncias psicoactivas melhora a eficácia global das intervenções. Outrossim, as boas práticas apontam que o envolvimento das 
escolas e das organizações da sociedade civil – especialmente as comunitárias de base e ONGs - numa perspectiva integrada e 
articulada contribuem decisivamente para a prevenção ao consumo de substâncias psicoactivas. A par disso, a sensibilização e o 
treinamento dos profissionais dos espaços de entretenimento têm sido um activo importante.
As práticas bem-sucedidas apontam que a diferenciação de intervenção de acordo com a exposição ao risco e/ou a vulnerabili-
dades específicas de alguns grupos melhora os níveis de eficácia das intervenções. Assim, “mulheres grávidas com transtornos 
causados por abuso de substâncias” jovens com níveis de uso nocivo de drogas (lícitas e ilícitas), trabalhadoras do sexo, pessoas 
infectadas com VIH/SIDA e filhos de toxicodependentes devem ser considerados grupos de intervenção prioritários.
Uma outra experiência positiva tem sido a exigência aos empregadores para adoptarem políticas e acções de prevenção do uso 
abusivo de substâncias psicoactivas nos espaços de trabalho.
A existência de um sistema de recolha e tratamento de informação, acompanhamento e avaliação a nível central e local que 
permite fornecer informações importantes para a melhoria do processo decisional e, bem assim, na qualidade da elaboração de 
projectos de intervenção específicos tem sido apontado como condição importante a eficácia das políticas prevenção.
Finalmente, importa referir que a existência de um quadro legal abrangente, que disciplina o consumo de drogas ilícitas, e a exis-
tência instituições do Estado fortes são factores cruciais para garantir a eficácia da prevenção.
A experiência internacional em matéria de prevenção ao uso de drogas, latu sensu, permite extrair algumas ilações. Em primei-
ro lugar, os requisitos macroestruturais que contribuíram para adopção de políticas de prevenção bem-sucedidas em outras 
latitudes, nomeadamente os sistemas de saúde e educação universais, a arquitectura jurídico-legal, já existem em Cabo Verde, 
pese embora necessite de aprimoramento. Em segundo lugar, o diferencial entre políticas eficazes e menos eficazes reside nas 
dimensões micro, quer no diz respeito ao funcionamento e articulações de estruturas sectoriais intermédias de implementação 
de políticas, quer no que tange ao engajamento e participação das famílias, das comunidades, em particular, e da sociedade civil, 
em geral. Em terceiro, a eficácia das políticas depende da capilaridade com que penetra no heterogéneo público-alvo que requer, 
entretanto, capacidade de comunicação, mobilização, diálogo e ação em rede, por se tratar de temas sensíveis, cujo impacto de-
pende da cumplicidade dos participantes. Em quarto lugar, a capacidade de aprendizagem institucional ao longo de sua trajectória 
é também crucial para a reorientações de estratégias, sem as quais haverá sempre um grande descompasso entre as mudanças 
societais e os padrões de comportamento das pessoas e as respostas institucionais.
A guisa de ilustração, o engajamento do Estado e a mobilização da sociedade civil em torno do combate à disseminação do VIH/
SIDA produziram resultados globalmente positivos em certa medida, visto que o funcionamento em rede da CCS-SIDA tem permi-
tido aos diversos intervenientes institucionais e aos sujeitos a quem se destinam as políticas maior apropriação das intervenções.

Capítulo 4 - Opções Estratégicas e Plano de Acção

A avaliação intermédia das acções previstas no Programa Integrado anterior para o horizonte 2012-2016 feita pelos membros 
da Comissão Técnica Especializada da CCAD reconhece a existência de ganhos importantes quer do ponto de vista do reforço 
da capacidade institucional e normativa dos diversos actores institucionais, quer na implementação de políticas de combate ao 
álcool, outras drogas e crimes conexos. Aliás, em relação ao álcool, o Governo aprovou o Plano Estratégico multissectorial de 
Combate a Problemas ligados ao Álcool54 cujas opções estratégicas assentam em oito áreas prioritárias de intervenção, a saber: 
(i) Informação, Sensibilização, Formação, Comunicação e Educação; (ii) Atendimento, Tratamento e Reinserção; (iii) Sinistralidade 
Rodoviária; (iv) Grávidas, Crianças e Adolescentes; (vi) Adultos no ambiente Laboral; (vii) Sistema de Informação e Recolha de 
Dados e (viii) Financiamento.
Neste sentido, para se evitar a sobreposição de acções relativamente a esse plano assumido pelas autoridades públicas, o pre-
sente programa sem prejuízo de abordar a questão do álcool, coloca maior ênfase nas outras substâncias psicoactivas e crimes 
conexos.
O Plano Nacional Integrado de Luta contra as Drogas e Crimes Conexos 2018-2023, assenta a sua estratégia global de intervenção 
na adopção de uma visão, bem como na assunção de um conjunto de valores e princípios orientadores que enformam a execução 
do já referido programa.

4.1. Visão, valores e princípios de ação

A visão deste programa consiste em reforçar e consolidar as políticas de saúde pública, segurança e justiça penal de forma par-
ticipativa, integrada e eficaz em matéria de drogas e crimes conexos assente numa perspectiva multissectorial e pluridisciplinar 
estribada na articulação intra e interinstitucionais, tendo em vista proporcionar ganhos sustentáveis de bem-estar e paz sociais. 
Essa visão se concretiza mediante a assunção dos seguintes valores e princípios de ação:
Valores
- Humanismo - no sentido de que a dignidade da pessoa humana é o valor maior que funda a convivência em sociedade, pelo que 
o Estado tudo deve fazer para a defender e preservar;
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- Paz, na medida em que a convivência pacífica entre as pessoas é condição cimeira para o exercício de todos os direitos dos cida-
dãos;
- Cidadania – na medida em que as pessoas a quem são destinadas as políticas públicas são portadoras de direitos; - Inclusão no 
sentido de que ninguém deve ficar de fora do desenho e da implementação das intervenções, o que implica garantir a todas as 
pessoas a igualdade e a equidade de oportunidades de acesso às políticas públicas; - Saúde pública, na medida em que se aceita o 
princípio de que o alcoolismo e a toxicodependência são doenças cujas consequências se estendem para além do íntimo da pessoa 
para se transformar um problema social que aflige as famílias, as comunidades e a sociedade no geral.
Princípios de acção do programa
Ética e responsabilização - Por se tratar de um programa que aborda temas sensíveis (drogas e crimes), a ação dos diversos in-
tervenientes deve pautar pela boa conduta, respeito e sigilo sobre as informações, sendo que cada um é responsável pelas conse-
quências das suas acções;
Pessoa e Participação - O foco da acção do programa é a pessoa e as suas necessidades, as suas expectativas e os seus projectos 
de vida. Por isso, a sua participação é decisiva para o sucesso das intervenções. Ou seja, ou se faz com elas ou elas fazem-se por si;
Interdisciplinaridade e Transversalidade - A abordagem que preside as intervenções deve ancorar-se em vários campos de saberes 
disciplinares, permitindo uma visão mais abrangente dos fenómenos sociais complexos que, amiúde, se manifestam aos interve-
nientes de forma fragmentada e isolada;
Articulação e Sinergia - A articulação intra e interinstitucional na formulação e implementação dos projectos de intervenção é 
condição para assegurar a maior coordenação, integração de ações e, ao mesmo tempo, potenciar o uso de recursos que, normal-
mente, são escassos face às necessidades globais da procura;
Descentralização e Rede - As acções são em geral mais eficazes quando as estruturas de intervenção estão mais próximas das 
pessoas. O envolvimento das autarquias locais, das organizações da sociedade civil e das comunidades e o seu funcionamento em 
rede são factores críticos para a apropriação e o engajamento dos diversos público-alvo das políticas públicas;
Eficiência e impacto - Os procedimentos utilizados durante o ciclo de planeamento, gestão e execução devem pautar pela celeridade 
e serem orientados para a produção de impacto na vida das pessoas a quem se destinam as intervenções;
Seguimento e Avaliação – O seguimento e avaliação permanente dos projectos implementados é condição primacial para a introdu-
ção de melhorias contínuas na gestão das intervenções.

4.2. Objectivos do Programa

Tendo em conta, por um lado, as orientações políticas nacionais, regionais e internacionais e, por outro, os avanços alcançados 
e os desafios que ainda persistem no combate às drogas e aos crimes conexos, o presente programa tem em vista alcançar os 
seguintes objectivos gerais:
Objectivos gerais:
- Consolidar os avanços na luta contra a droga e o crime;
- Melhorar a capacidade de resposta das instituições nacionais na redução da procura, oferta de drogas, combate aos tráficos 
ilícitos e crime organizado;
- Reforçar a integridade da justiça, a prevenção do crime e o sistema de justiça penal.
Objectivos específicos
- Prevenir, reduzir e minimizar os efeitos relacionados com o consumo de drogas; - Reduzir a disponibilidade das drogas ilícitas 
no mercado;
- Fortalecer as instituições de segurança interna no combate à criminalidade sob todas as suas formas; - Robustecer a integri-
dade da justiça e combater a corrupção;
- Reforçar o sistema de justiça criminal, incluindo a reforma prisional e a justiça para criança.

4.3. Resultados Esperados

Com a consecução desses objectivos, o programa almeja alcançar os seguintes resultados:
- Consumo de substância psicoactivas, especialmente na faixa etária dos 15 a 34 anos, reduzido; - Disponibilidade de drogas 
ilícitas no mercado diminuída;
- Instituições nacionais de combate ao crime e tráfico de drogas robustecidas;
- Sistema prisional reformado em conformidade com as normas internacionais em matéria segurança e direitos humanos;
- Integridade das instituições pública e privada fortalecida;
- Criminalidade reduzida, especialmente a juvenil.

4.4. Metas

No âmbito do Programa Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF - e do Governo de Cabo 
Verde para o horizonte 2018-2022 foram acordadas duas metas em relação às substâncias psicoactivas, em geral, e ao álcool, 
em particular. Assim, o Governo engaja-se a cumprir as seguintes metas:
- Reduzir até 2022 a prevalência de substâncias psicoactivas de 7,6% para 6,8%;
- Diminuir até 2022 a prevalência do álcool na população de 63,5% para 61,8%.

4.5. Pilares de intervenção

As estratégias de intervenção no que dizem respeito ao combate ao consumo das drogas lícitas e ilícitas abrangem dois grandes 
domínios de intervenção. A primeira, incide sobre a procura das pessoas ao consumo de substâncias psicoactivas mediante a 
adopção de medidas de prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social. Neste caso, as intervenções têm em linha de conta 
o ciclo de vida do público-alvo a quem se destina as acções, o contexto de intervenção e os riscos a que estão expostos determi-
nados grupos de pessoas.
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A segunda prende-se com a oferta de drogas ilícitas através de dispositivos repressivos, dissuasores e fiscalizadores, que implica 
a capacitação institucional, a cooperação entre os sistemas judiciário e de segurança interna, bem como o controlo de fronteiras 
marítimas e aéreas. Cada um dos pilares comporta um leque de projectos numa perspectiva integrada e pretende dar respostas 
aos desafios do combate a droga e crimes conexos.

4.5.1. Pilares transversais.

4.5.1.1. Comunicação e Articulação institucional
O consumo de substâncias psicoactivas (especialmente o álcool e de outras drogas) resulta de dinâmicas sociais complexas que 
requerem a mobilização de actores institucionais e societais, amiúde, com saberes e, consequentemente, com percepções dife-
renciadas sobre o mesmo fenómeno. Daí que se impõe a construção e a partilha de uma visão consensual sobre esse fenómeno, 
bem como a sua assunção por parte dos intervenientes. De igual modo, por se tratar de campo de actuação cujo raio de acção 
envolve inúmeras instituições públicas e organizações da sociedade civil, a articulação institucional é uma das condições para a 
eficiência e eficácia das acções a implementar. A melhoria da comunicação e da articulação se efectiva através da concretização 
dos seguintes projectos:
Projecto1. Fortalecimento Institucional, comunicação e imagem da CCAD;
Projecto 2. Reforço do diálogo e articulação com instituições do Estado e da sociedade civil;
Projecto 3. Criação de uma Rede nacional de luta contra o álcool e outras drogas.

4.5.1.2. Engajamento da família e da sociedade civil
A família permanece ainda como um dos importantes espaços de socialização onde as pessoas adquirem padrões de compor-
tamento que se reproduzem e perduram muitas vezes durante gerações. Assim, o envolvimento e o engajamento das famílias 
e das organizações da sociedade civil são factores essenciais de prevenção e combate eficaz ao uso de substâncias psicoativas. 
Nesta ótica, preconiza-se a execução dos seguintes projectos:
Projecto 4. Empoderamento das famílias e grupos sociais vulneráveis;
Projecto 5. Fortalecimento das ONGs, associações comunitárias de base.

4.5.1.3. Legislação e fiscalização
O país já dispõe de um leque variado de legislação quer em matéria de regulação e combate ao consumo de drogas, latu sensu, 
quer no que concerne à luta contra o tráfico de ilícitos e criminalidade organizada. Todavia, a não adequação e regulamentação 
da legislação existente limita o alcance da aplicação da lei, bem como uma fiscalização eficiente e eficaz das autoridades públi-
cas mandatadas para o efeito. Assim, preconiza-se a implementação dos projectos, a saber:
Projecto 6. Revisão e regulamentação da legislação em matéria de álcool e outras drogas;
Projecto 7. Adequação e regulamentação a legislação de justiça criminal;
Projecto 8. Qualificação dos serviços de fiscalização do Estado.

4.5.2 Pilares específicos

4.5.2.1 Pesquisa e Prevenção
A qualidade da política de intervenção é o factor decisivo no processo da redução da procura de consumo de substâncias psi-
coactivas. O efeito das políticas de prevenção tem implicação na mudança de comportamento, especialmente dos adolescentes 
e jovens, inibindo e/ou retardando a etapa provável de entrada no mercado de consumo. Contudo, uma política de prevenção é 
tanto mais eficaz quando assenta em evidências científicas.
Nesta perspectiva, preconiza-se a operacionalização dos seguintes projectos:
Projecto 9. Desenvolvimento de estudos especializados sobre uso de drogas lícitas, ilícitas e crimes conexos;
Projecto 10. Reforço da rede epidemiológica sobre o uso do álcool e outras drogas;
Projecto 11 Desenvolvimento do sistema de avaliação e monitorização das intervenções
Projecto 12. Reforço dos núcleos concelhios de prevenção comunitária;
Projecto 13. Consolidação dos dispositivos e instrumentos de prevenção do consumo de álcool e drogas no sistema de ensino.

4.5.2.2. Cuidados, Tratamento e Reinserção social
A capacidade de acolhimento e a qualidade de respostas à crescente demanda por serviços de tratamento são elementos-cha-
ve para inclusão de jovens e adultos amiúde excluídos e estigmatizados em seu ambiente familiar e comunitário. A política de 
reinserção social deve ser considerada não só como parte complementar ao tratamento, mas também como estratégia para a 
redução de risco e minimização de danos. Neste contexto, prevê-se a implementação dos projectos infra:
Projecto 14. Expansão do acesso e melhoria do cuidado e tratamento a dependências;
Projecto 15 Promoção da inserção socioprofissional de dependentes de droga.

4.5.2.3. Redução de risco e minimização de danos
A redução de risco e minimização de danos contribuem para a diminuição da disseminação de doenças infecciosas (VIH/SIDA) e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, bem como alguma criminalidade que se associa à toxicodependência. Nesse caso, 
se não for possível persuadir os usuários e toxicodependentes a deixarem de consumir drogas, ao menos que se lhes sejam 
criadas as condições para diminuírem os riscos associados ao seu consumo. Para fazer face a essa situação, eis os projectos de 
intervenção.
Projecto 16. Reforço do acompanhamento dos usuários de droga e toxicodependentes/ VIH e IST;
Projecto 17. Fortalecimento dos espaços de despistagem e acesso a cuidados;
Projecto 18. Promoção de equipas móveis de intervenção de proximidade para prestação de cuidados.
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4.5.2.4. Combate ao Tráfico Ilícito, Crime Organizado e Terrorismo
O combate ao tráfico ilícito de drogas e o crime organizado ao ele associado tem evoluído positivamente quer do ponto de vista 
do enquadramento jurídico-legal, quer na consolidação das instituições de repressão. Para a sua operacionalização, impõe a 
concretização dos seguintes projectos:
Projecto 19. Reforço da investigação criminal e combate ao crime organizado;
Projecto 20. Consolidação da capacidade técnica forense da Polícia Judiciária;
Projecto 21. Reforço dos serviços de fronteiras aéreas e marítimas;
Projecto 22- Fortalecimento do combate ao tráfico de pessoas.

4.5.2.5. Integridade e Reforço do Sistema de Justiça Criminal
Projecto 23. Reforço do sistema de informação Criminal;
Projecto 24. Apoio à reforma prisional;
Projecto 25. Reforço do sistema de justiça para a criança;
Projecto 26. Prevenção e combate à corrupção.

6. Seguimento e avaliação

O processo de acompanhamento e a avaliação das intervenções previstas neste programa são condições determinantes para o 
seu sucesso, uma vez que permite a produção de informações necessárias à introdução de correcções durante o período de sua 
implementação.
Sem prejuízo dos dispositivos internos de seguimento e avaliação da CCAD, o acompanhamento e a avaliação das intervenções 
deve ficar a cargo de uma Comissão intersectorial criada para o efeito, integrada pela ONUDC, CCAD, Direção Nacional Saúde e 
por um representante do Ministério da Justiça.
Nesse sentido, cabe à essa Comissão, as seguintes tarefas:
- Acompanhar a implementação das intervenções a nível local e nacional;
- Apoiar e dialogar com os diferentes intervenientes;
- Produzir orientações para a implementação das acções previstas;
- Elaborar um relatório anual das acções realizadas segundo os principais pilares.
A efectivação do acompanhamento terá por base os resultados, as metas fixadas nesse programa e os indicadores a serem pro-
duzidos antes do início das intervenções.
Uma avaliação intermédia do grau de cumprimento do programa deve ser feita dois anos após o início da implementação do 
programa, por forma a se aferir do grau de efectividade do mesmo, bem como a identificação das necessidades de melhoria 
conducentes ao aperfeiçoamento da sua execução.

7. Orçamento indicativo

O orçamento global previsto para horizonte de implementação prevista do programa (2018-2023) é de 7.225.000 USD (sete mi-
lhões, duzentos e vinte cinco mil dólares), distribuído segundo os pilares de intervenção.
Os pilares específicos de intervenção que incidem directamente sobre a redução da procura – designadamente Prevenção e 
Pesquisa, Cuidados, Tratamento, Reinserção Social e Redução de Risco e Minimização de Danos – absorvem 45% do orçamento 
global. Na verdade, o investimento na redução da procura de consumo de drogas é superior a 50% se se adicionar parte do orça-
mento destinado aos projectos transversais que incidem sobre a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas.
De uma forma mais detalhada, eis a discriminação do orçamento, segundo os pilares e os projectos de intervenção.
Aprovada em Conselho de Ministros do dia 27 de Junho de 2019. — O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
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Lei n.º 56/IX/2019 (Alteração e republicação da Lei n.º 30/VII/2008, Lei de Investigação Criminal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 56/IX/2019 (Alteração e republicação da Lei de Investigação Criminal)

Data de Publicação 15/07/2019 
Data de Entrada em Vigor  14/08/2019

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, I Série , Número 76

Lei n.º 56/IX/2019, de 15 de Julho

Preâmbulo
A dignidade da pessoa humana, regida simultaneamente pelo respeito da vontade popular e da edificação do princípio demo-
crático, encontra-se no centro da política criminal e, consequentemente, dos instrumentos legais que a suportam e a interligam 
com as políticas de segurança. A Constituição consagra a segurança como um direito fundamental, atribuindo ao Estado a tarefa 
de garantir o respeito pelos direitos humanos e de assegurar o pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais a todos 
os cidadãos.
Por outro lado, o Programa do Governo para IX Legislatura propugna “tolerância zero” para com a criminalidade, como linha de 
orientação de política criminal.
Outrossim, o país tem assistido ao recrudescimento de fenómenos criminais cada vez mais sofisticados, impondo a todos um 
combate sem tréguas, quer em relação à criminalidade organizada e transnacional quer à criminalidade urbana.
Aliás, os indicadores existentes permitem identificar alguns fenómenos e tendências criminosas que merecem uma particular 
atenção, por serem susceptíveis de contribuir para o aumento de sentimentos de insegurança, razão pela qual a sua repressão 
eficaz e atempada é essencial para reforçar a confiança dos cidadãos no sistema de justiça e nos valores do Estado de Direito.
Uma análise, ainda que perfunctória, dos dados estatísticos, relativos à criminalidade registada na Polícia Judiciária (PJ), permite 
constatar que o roubo e o furto constituem os fenómenos criminais actualmente mais registados naquela polícia. Naturalmente 
que esses são os crimes que têm repercussão social, que preocupam os cidadãos e que abalam a tranquilidade pública. Porém, a 
concentração da investigação destes crimes na PJ pode implicar o esgotamento da sua capacidade investigativa que, em termos 
abstractos, importa redirecionar para investigações altamente complexas. A título de exemplo, de acordo com recente Relatório 
da PJ, dos 35.000 processos pendentes, 24.000 reportam-se a crimes contra o património, apontando, nomeadamente, os crimes 
de furto, abuso de confiança e furto de uso de automóvel como os mais frequentes.
Assim, com o presente diploma, o Governo propõe a revisão da Lei de Investigação Criminal, aprovada pela Lei n.º 30/VII/2008, 
de 21 de Julho, visando dotar o sistema de melhores condições de eficiência da investigação criminal e da eficácia do combate 
ao crime.
Ademais, posteriormente à sua aprovação, foram introduzidas diversas alterações à lei penal e à processual penal com novos pa-
radigmas de combate aos fenómenos criminológicos, foi reforçada a tutela de pessoas vulneráveis, particularmente nos crimes 
sexuais contra menores e no crime de Violência Baseada no Género, assistiu-se à diversificação de novos crimes e das penas, 
aumentando o leque das mesmas, foram alteradas formas processuais, sempre com o intuito de tornar a Justiça mais célere e 
de vincar o tratamento diferenciado entre a pequena e a grande criminalidade.
No entanto, a lei em vigor já reafirma, e pretende manter-se, os princípios gerais de organização da investigação criminal cons-
tantes do Código de Processo Penal e delimita a autonomia dos órgãos de polícia criminal relativamente ao Ministério Público 
(MP), sem descurar a posição especial deste, enquanto titular da fase de instrução. Quadro esse que assenta, assim, no princípio 
segundo o qual os órgãos de polícia criminal actuam sob directa orientação do MP e na sua dependência funcional.
Ora, o presente diploma tem como um dos principais objectivos reforçar a capacidade de actuação dos órgãos de polícia criminal 
no âmbito da investigação criminal, nomeadamente, a PJ e a Polícia Nacional (PN), mediante redefinição e redistribuição das 
suas competências, com vista a garantir, por um lado, a eficácia da perseguição criminal e, por outro, contribuir na luta contra 
a morosidade processual através de redução das pendências crescentes dos processos criminais em investigação. A presente 
Lei visa também aperfeiçoar os mecanismos de articulação e cooperação entre as forças e serviços de segurança e entre estas 
e o MP e os Tribunais, no sentido de reforçar os mecanismos de coordenação processual e operacional entre os diversos inter-
venientes processuais da investigação criminal, criando um quadro de especialização e de concentração de esforços investiga-
tórios da PJ no combate à criminalidade organizada, complexa e/ou violenta, redefinindo também as competências e capacidade 
investigatória à PN no que toca à investigação criminal “de proximidade”.
Nesta linha, com a presente revisão é reservada à PJ a investigação em exclusividade dos ilícitos criminais mais graves e com-
plexos, com natureza transnacional, nomeadamente, os que integram o núcleo da criminalidade organizada e exijam tecnicidade 
específica ou envolvam a cooperação com órgãos internacionais ou países estrangeiros. Em consequência, realinha-se a compe-
tência genérica da PN, por exclusão de partes e em princípio, de realizar a investigação de todos os crimes desde que não sejam 
da competência exclusiva da PJ, atento o alargamento da experiência e capacitação crescente, bem como à sua mobilidade e sua 
relação de proximidade com as comunidades.
Outrossim, congemina-se na presente Lei a possibilidade de ser delegada competência aos órgãos de polícia criminal de com-
petência específica, o que, em regra, ocorre nos casos de crimes cuja investigação exija especialidade técnica, sem prejuízo para 
a necessária concertação no desenvolvimento das acções de investigação, quer com a PJ, quer com a PN.
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Ainda, no âmbito dos objectivos da revisão da Lei de investigação criminal, enfatiza-se a aplicação dos princípios da especiali-
zação e racionalização na afectação dos recursos disponíveis, como critério para a delegação de competências aos órgãos de 
polícia criminal, relevando, neste particular, o papel dos órgãos de polícia criminal de competência específica, cuja multiplicida-
de e diferente natureza recomenda, para o futuro, uma análise detalhada da justificação da sua criação, competência efectivas 
e capacidade operacional.
Salienta-se na presente revisão o reconhecimento da autonomia táctica das polícias de investigação, bem como da autonomia 
no plano técnico, correspondente ao entendimento de que a investigação criminal pressupõe o domínio de conhecimentos e 
técnicas específicos e tem componentes que podem não passar pelo processo. Em suma, a autonomia aqui preconizada tem por 
finalidade reservar aos órgãos de polícia criminal a realização de tarefas de investigação criminal que, quanto ao modo, exigem 
técnicas, estratégias e meios logísticos e operacionais próprios das polícias.
É também densificada a posição do MP enquanto titular da acção penal que, no decurso da investigação delegada aos órgãos de 
polícia criminal (OPC´s), deve fiscalizar o seu andamento e legalidade e, sempre que entender necessário, dar instruções espe-
cíficas sobre a realização de quaisquer actos, impondo-se assim um controlo permanente da investigação levada a cabo pelos 
OPC`s com vista à plena e eficaz prossecução dos fins da acção penal.
Aproveita-se ainda esta oportunidade para introduzir novos mecanismos especiais de investigação, como as “acções controla-
das” e “gravação de imagens e sons”, sendo, neste último caso, cuja utilização é ditada pelas necessidades de recolha de ma-
terial probatório, no âmbito da investigação e perante indícios dos crimes especialmente previstos na presente lei. Ou seja, por 
um lado, em função das necessidades da descoberta do crime, do seu agente e respectivo modus operandi, são clarificadas as 
situações da utilização das gravações de imagens e sons, circunscrevendo-a ao âmbito restrito da investigação criminal, ou seja, 
mediante existência de elementos indiciários do cometimento de um acto criminoso e, por outro lado, as “acções controladas” 
podem ser utilizados quando se destine a comprovar denúncias ou suspeitas que de outro modo não se conseguem, podendo 
ainda, no respectivo processo, serem utilizados os demais mecanismos especiais previstos na lei.
No âmbito das acções encobertas, por razões que têm a ver com a garantia de defesa do direito à integridade física do agente ou 
terceiro utilizado na investigação, introduz-se uma importante modificação, de modo a tornar obrigatória a dispensa do funcio-
nário de investigação criminal ou do terceiro que actuou com ocultação de identidade, em consonância com a Lei de protecção de 
testemunhas, no pressuposto, lógico, de que ”a sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor 
consideravelmente elevado sejam postos em perigo por causa do seu contributo para a prova dos factos que constituem objecto 
do processo” (Lei n.º 81/VI/2005, de 12 de Setembro).
De resto, na linha de revisão, com vista à sua simplificação e reforço da sua eficácia, são expurgadas da presente lei todas as 
normas que se limitem a replicar o que consta da lei geral e do mesmo modo que se eliminam matérias já tratadas no Código de 
Processo Penal. Finalmente, procede-se às alterações formais decorrentes das propostas de modificações, aditamentos e supri-
mentos introduzidos e que se traduzem em aperfeiçoamento do ponto de vista da logística. Foram ouvidos o Conselho Superior 
da Magistratura Judicial e o Conselho Superior do Ministério Público.
Assim,
Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 175.° da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Objecto

A presente Lei procede à primeira alteração à Lei n.º 30/ VII/2008, de 21 de Julho, que aprova a Lei de Investigação Criminal.

Artigo 2.º Alterações

São alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 18.º e 22.º, bem como as epígrafes dos Capítulos 
II e IV, todos da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de Julho, que passam a ter a seguinte redacção:
“Artigo 1.º
[…]
A investigação criminal compreende o conjunto de diligências destinadas, no âmbito do processo penal, a recolher os indícios do 
crime, descobrir e recolher as provas e a determinar os seus agentes e suas responsabilidades.
Artigo 2.º
[…]
1. […]
a) […]
b) […]
c) […]
d) […]
e) «Autonomia técnica», utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir adequados do órgão de polícia criminal;
f) «Autonomia tática», escolha do tempo, lugar e modo adequados da prática dos atos de investigação pelo órgão de polícia crimi-
nal, sem prejuízo da observância dos prazos legais.
Artigo 3.º
[…]
1. A direcção da investigação cabe à autoridade judiciária competente, a qual deve fiscalizar o seu andamento e legalidade e, sem-
pre que entender necessário, dar instruções específicas sobre a realização de quaisquer actos.
2. A autoridade judiciária é coadjuvada pelos órgãos de polícia criminal, os quais actuam no processo sob a sua orientação e de-
pendência funcional, sem prejuízo da respectiva organização hierárquica. 3. A autoridade judiciária pode, a todo o tempo, avocar o 
processo ou instruir directamente sobre a realização de qualquer acto.
4. As investigações e os actos delegados pelas autoridades judiciárias são realizados pelos funcionários designados pelas auto-
ridades de polícia criminal para o efeito competentes, no âmbito da autonomia técnica e táctica necessárias ao eficaz exercício 
dessas atribuições.



153

Artigo 4.º
[…]
1. A autoridade judiciária dirige material e juridicamente a investigação, competindo-lhe ,nomeadamente, emitir directivas, or-
dens e instruções quanto ao modo como a mesma deve ser realizada, sem prejuízo da autonomia técnica e táctica dos órgãos de 
polícia criminal.
2. […]
3. A delegação de competência aos órgãos de polícia criminal obedece aos princípios da especialização e racionalização na afec-
tação dos recursos disponíveis e bem assim à complexidade, em concreto, da investigação.
Artigo 6.º
[…]
1. […]
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os órgãos de polícia criminal abstêm-se de iniciar ou prosseguir investigações por 
crimes que, em concreto, estejam a ser investigados por órgãos de polícia criminal de competência específica.
3. Recebida uma denúncia os órgãos de polícia criminal podem levar a cabo requisição de informações, documentos e dados que 
interessem à apuração dos factos, desde que permitidos por lei.
4. Todos os dados e informações de que dispõe o número anterior constituem meios de prova, desde que validados posteriormente 
pela autoridade judiciária competente.

CAPÍTULO II COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE POLÍCIA CRIMINAL
Artigo 9.º
Competências da Polícia Judiciária
1. São delegados exclusivamente à Polícia Judiciária a investigação de crimes com dimensão transnacional ou que impliquem 
cooperação internacional e, ainda, dos seguintes crimes:
a) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
b) Cibercriminalidade e crimes cometidos através de tecnologias de informação e comunicação;
c) Criminalidade económico-financeira;
d) Contra a comunidade internacional, atentado contra entidades estrangeiras, ultraje de símbolos estrangeiros, incitamento à 
guerra e ao genocídio, recrutamento de mercenários e organização para discriminação;
e) Contra a Soberania e a Independência Nacionais;
f) Terrorismo e seu financiamento;
g) Lavagem de capitais e de outros produtos ou bens;
h) Tráfico e viciação de veículos furtados ou roubados;
i) Contra a liberdade de pessoas e crimes sexuais e
j) Falsificação de moeda, títulos de crédito, valores selados, títulos públicos e selos.
2. Deve ser delegada, preferencialmente, à Polícia Judiciária a realização de atos ou diligências de investigação, dos seguintes 
crimes:
a) Homicídio, bem como ofensas à integridade física de que venha a resultar morte do ofendido, quando o agente do respectivo 
facto delituoso não seja conhecido;
b) Corrupção e crimes de responsabilidade;
c) Tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, sem prejuízo das competências da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras;
d) Incêndio, explosão, exposição de pessoas a substâncias radioactivas e libertação de gases tóxicos ou asfixiantes, desde que, em 
qualquer caso, o facto seja imputável a título de dolo;
e) Poluição com perigo efectivo para a vida e perigo grave para a integridade física de outrem;
f) Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos;
g) Roubo em instituições de crédito e similares, repartições das Finanças e Correios;
h) Crimes contra a fé pública;
i) Crimes contra a comunidade internacional;
j) Crimes contra a segurança colectiva;
k) Crimes contra as instituições e os valores do Estado democrático;
l) Motim de presos;
m) Crimes relativos ao exercício de funções públicas;
n) Organização e associações criminosas e
o) Crimes contra o património em geral.
Artigo 10.º
Delegação de competências à Polícia Nacional
Constitui competência da Polícia Nacional a investigação dos crimes cuja competência não esteja reservada à Polícia Judiciária 
e ainda dos crimes cuja investigação lhe seja cometida pela autoridade judiciária competente para a direcção do processo, sem 
prejuízo das competências específicas de outros órgãos de polícia criminal.
Artigo 11.º
[…]
1. A investigação de qualquer dos crimes referidos no n.º
2 do artigo 9.º pode ser delegada à Polícia Nacional ou a outro órgão de polícia criminal de competência específica, sempre que se 
afigurar, em concreto, mais adequado ao bom andamento da investigação ou tal decorra da simplicidade dos factos a investigar.
2. […]
Artigo 12.º
[…]
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1. Os mecanismos especiais de investigação são utilizados na investigação de crimes cometidos:
a) De forma organizada ou em grupo;
b) Com violência ou recurso a armas de fogo, engenhos explosivos e objectos armadilhados;
c) Com elevado grau de mobilidade ou especialidade técnica; ou
d) De dimensão internacional.
2. A autorização para utilização dos mecanismos especiais de investigação criminal, previstas na presente Lei, é ponderada caso 
a caso e deve ser adequada aos fins de investigação criminal identificados em concreto, nomeadamente a descoberta de material 
probatório, e proporcionais, quer àquelas finalidades, quer à gravidade do crime.
“Secção II Ações encobertas
Artigo 13.º
[…]
Consideram-se acções encobertas, aquelas que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro 
actuando sob o controlo da Polícia Judiciária, na investigação dos crimes indicados nesta lei, com ocultação da sua qualidade e 
identidade.
“Artigo 14.º
[…]
1. A autorização para a operação é dada pelo juiz de turno, no prazo máximo de 48 horas, mediante proposta do Ministério Pú-
blico, devendo constar da mesma os fundamentos, a descrição sumária da operação e, sempre que possível, ser ponderada a 
necessidade, bem como a segurança da operação.
2. [revogado]
3. A Polícia Judiciária faz o relatório da intervenção do agente encoberto ao Ministério Público no prazo máximo de quarenta e 
oito horas após o termo daquela.
4. […].
“Artigo 15.º
[…]
Pode ser dispensada a comparência em audiência contraditória preliminar e em audiência de julgamento do funcionário de in-
vestigação criminal ou do terceiro que actuou com ocultação de identidade, nos termos da Lei nº 81/VI/2005, de 12 de Setembro, 
que regula a aplicação de medidas de protecção das testemunhas e outros intervenientes no processo penal.
“Artigo 18.º
[…]
1. […]
a) […]
b) […]
c) […]
2. […]
3. […]
4. […]
5. […]
6. É competente para decidir do pedido de entregas controladas o magistrado do Ministério Público competente.

CAPÍTULO IV OPERAÇÕES CONJUNTAS
Artigo 22.º
[…]
a) […]
b) Emitir instruções genéricas ou concretas para adopção dos mecanismos e práticas de investigação que se revelarem mais 
adequados e eficazes às finalidades da investigação criminal, bem como às prioridades de política criminal definida pelos órgãos 
de soberania; e
c) […]”

Artigo 3.º Aditamentos

São aditados os artigos 6.º-A, 11.º-A, 18.º-A, 18.º-B e 18.º-C, bem como nova Secção I ao Capítulo III e novas secções IV e V ao 
Capítulo III, todos à Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de Julho, com a seguinte redacção:
Artigo 6.º-A 
Autonomia técnica e táctica
As investigações e os atos delegados pelas autoridades judiciárias são realizados pelos funcionários designados pelas autori-
dades de polícia criminal para o efeito competentes, no âmbito da autonomia técnica e táctica necessárias ao eficaz exercício 
dessas atribuições.
Secção I Enumeração e âmbito
Artigo 11.º-A 
Enumeração
Em qualquer fase de investigação podem ser utilizados, sem prejuízo de outros previstos na lei, os mecanismos especiais de 
investigação seguintes:
a) Ações encobertas;
b) Entregas controladas;
c) Gravação de imagens e de sons; e
d) Ações controladas.
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Secção IV Gravações de imagens e sons
Artigo 18.º-A 
Recolha de imagens e sons
1. No decurso de actividades de investigação criminal, os órgãos de polícia criminal podem utilizar equipamentos de gravação de 
imagens e sons ou de vigilância electrónica, nos termos da lei.
2. A recolha de imagens e sons deve ser solicitada ao Ministério Público que submete ao juiz, para autorização e validação judicial 
no prazo de 48 horas, sob pena de nulidade.
Secção V Ações controladas
Artigo 18.º-B 
Definição
As acções controladas consistem em retardar a intervenção dos órgãos de polícia criminal relativa a actos praticados por or-
ganização criminosa ou imputáveis a esta, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se 
concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.
Artigo 18.º-C 
Procedimentos especiais
1. O retardamento da intervenção dos órgãos de polícia criminal é previamente comunicado ao Ministério Público, que o trans-
mite ao juiz competente, que fixa os seus limites.
2. No âmbito das acções controladas, as comunicações são efectuadas com especial sigilo, de forma a não conter informações 
que possam indicar a operação a ser efectuada.
3. Até ao encerramento das diligências, o acesso aos autos é restrito ao juiz, ao Ministério Público e à autoridade de polícia cri-
minal, de forma a garantir o êxito das investigações.
4. Encerradas as diligências, é elaborado auto circunstanciado acerca da acção controlada.
5. Caso a acção controlada envolva mobilidade transfronteiriça, o retardamento da intervenção dos órgãos de polícia criminal 
só pode ocorrer através de mecanismos de cooperação com as autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou 
destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga ou extravio do produto, objecto, instrumento ou proveito do crime.
6. Nas acções controladas podem ser utilizados os demais mecanismos de investigação criminal.
7. Às acções controladas são aplicáveis subsidiariamente as disposições dos artigos 17.º e 18.º, com as necessárias adaptações.”

Artigo 4.º Revogação

São revogados os artigos 7.º e 21.º da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de Julho, que aprova a Lei de Investigação Criminal.
Artigo 5.º Republicação
É republicada, na íntegra e em anexo à presente Lei, da qual faz parte integrante, a Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de Julho, com as 
modificações ora introduzidas, procedendo-se à inserção dos aditamentos na respectiva ordem de artigos, com rearrumação 
sistemática e renumeração.
Artigo 6.º Entrada em vigor
A presente Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua publicação. Aprovada em 31 de maio de 2019. 
— O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício Austelino Tavares Correia
Promulgada em 2 de Julho de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA
Assinada em 4 de Julho de 2019. — O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício, Austelino Tavares Correia

ANEXO (A que se refere o artigo 5.º) REPUBLICAÇÃO LEI N.º 30/VII/2008 DE 21 DE JULHO
Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 174.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º Investigação criminal

A investigação criminal compreende o conjunto de diligências destinadas, no âmbito do processo penal, a recolher os indícios do 
crime, descobrir e recolher as provas e a determinar os seus agentes e suas responsabilidades.

Artigo 2.º Definições

Para efeitos do disposto na presente Lei, entende-se por:
a) «Órgãos de polícia criminal», todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos ordenados por 
uma autoridade judiciária ou determinados pela lei processual ou pela presente Lei;
b) «Autoridade de polícia criminal», os funcionários policiais a quem as leis e respectivas orgânicas reconhecerem aquela quali-
ficação ou, na falta desta indicação, o dirigente máximo do órgão de polícia criminal;
c) «Mecanismos de investigação criminal», modos ou técnicas de recolha de prova;
d) «Mecanismos especiais de investigação criminal», modos ou técnicas de recolha de prova vocacionados para a criminalidade 
violenta ou altamente organizada;
e) «Autonomia técnica», utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir adequados do órgão de polícia criminal; 
e
f) «Autonomia táctica», escolha do tempo, lugar e modo adequados da prática dos actos de investigação pelo órgão de polícia 
criminal, sem prejuízo da observância dos prazos legais.
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Artigo 3.º Direcção da investigação criminal

1. A direcção da investigação cabe à autoridade judiciária competente, a qual deve fiscalizar o seu andamento e legalidade e, 
sempre que entender necessário, dar instruções específicas sobre a realização de quaisquer atos.
2. O Ministério Público é coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal, os quais actuam no processo sob a sua orientação e depen-
dência funcional, sem prejuízo da respectiva organização hierárquica.
3. A autoridade judiciária pode, a todo o tempo, avocar o processo ou instruir directamente sobre a realização de qualquer ato.
4. As investigações e os atos delegados pelas autoridades judiciárias são realizados pelos funcionários designados pelas auto-
ridades de polícia criminal para o efeito competentes, no âmbito da autonomia técnica e táctica necessárias ao eficaz exercício 
dessas atribuições.

Artigo 4.º Competência da autoridade judiciária

1. A autoridade judiciária dirige material e juridicamente a investigação, competindo-lhe, nomeadamente, emitir directivas, or-
dens e instruções quanto ao modo como a mesma deve ser realizada, sem prejuízo da autonomia técnica e tática dos órgãos de 
polícia criminal.
2. A autoridade judiciária pode delegar nos órgãos de polícia criminal, nos limites estabelecidos no Código de Processo Penal e 
na presente Lei, a realização de atos ou diligências de investigação.
3. A delegação de competência aos órgãos de polícia criminal obedece aos princípios da especialização e racionalização na afec-
tação dos recursos disponíveis e bem assim à complexidade, em concreto, da investigação.

Artigo 5.º Órgãos de polícia criminal

1. São órgãos de polícia criminal de competência genérica:
a) A Polícia Judiciária; e
b) A Polícia Nacional.
2. São órgãos de polícia criminal de competência específica, todos aqueles a quem a lei confira esse estatuto.

Artigo 6.º Atribuições dos órgãos de polícia criminal

1. Cabe aos órgãos de polícia criminal:
a) Coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação; e
b) Desenvolver as ações ou diligências de investigação que lhes sejam atribuídas pela lei processual e pela presente lei.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os órgãos de polícia criminal abstêm-se de iniciar ou prosseguir investigações 
por crimes que, em concreto, estejam a ser investigados por órgãos de polícia criminal de competência específica.
3. Recebida uma denúncia, os órgãos de polícia criminal podem levar a cabo, requisição de informações, documentos e dados 
que interessem à apuração dos factos, desde que permitidos por lei.
4. Todos os dados e informações de que dispõe o número anterior constituem meios de prova, desde que validados posterior-
mente pela autoridade judiciária competente.

Artigo 7.º Autonomia técnica e tática

As investigações e os atos delegados pelas autoridades judiciárias são realizados pelos funcionários designados pelas autorida-
des de polícia criminal para o efeito competentes, no âmbito da autonomia técnica e tática necessária ao eficaz exercício dessas 
atribuições

Artigo 8.º Dever de cooperação

1. Os órgãos de polícia criminal devem transmitir, mediante o envio do original do auto de notícia ou da denúncia, ao Ministério 
Público, no mais curto prazo de tempo, a notícia de crimes de que tenham conhecimento ou lhes tenham sido denunciados, sem 
prejuízo da prática dos actos cautelares necessários para assegurar os meios de prova.
2. Os órgãos de polícia criminal devem cooperar mutuamente no exercício das suas atribuições.
3. Sem prejuízo dos dispositivos de cooperação previstos na Lei, os órgãos de polícia criminal devem concertar a sua acção, de 
modo a obter o melhor aproveitamento dos seus recursos, atenta a especialização de cada um e a sua colocação no terreno.

CAPÍTULO II COMPETÊNCIAS DOS ORGÃOS DE POLÍCIA CRIMINAL

Artigo 9.º Competências da Polícia Judiciária

1. São delegados exclusivamente à Polícia Judiciária a investigação de crimes com dimensão transnacional ou que impliquem 
cooperação internacional e, ainda, dos seguintes crimes:
a) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
b) Cibercriminalidade e crimes cometidos através de tecnologias de informação e comunicação;
c) Criminalidade económico-financeira;
d) Contra a comunidade internacional, atentado contra entidades estrangeiras, ultraje de símbolos estrangeiros, incitamento à 
guerra e ao genocídio, recrutamento de mercenários e organização para discriminação;
e) Contra a Soberania e a Independência Nacional;
f) Terrorismo e seu financiamento;
g) Lavagem de capitais e de outros produtos ou bens;
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h) Tráfico e viciação de veículos furtados ou roubados.
i) Contra a liberdade de pessoas e crimes sexuais e
j) Falsificação de moeda, títulos de crédito, valores selados, títulos públicos e selos.
2. Deve ser delegada, preferencialmente, à Polícia Judiciária a realização de actos ou diligências de investigação, dos seguintes 
crimes:
a) Homicídio, bem como ofensas à integridade física de que venha a resultar morte do ofendido, quando o agente do respectivo 
facto delituoso não seja conhecido;
b) Corrupção e crimes de responsabilidade;
c) Tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, sem prejuízo das competências da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras;
d) Incêndio, explosão, exposição de pessoas a substâncias radioactivas e libertação de gases tóxicos ou asfixiantes, desde que, 
em qualquer caso, o facto seja imputável a título de dolo;
e) Poluição com perigo efectivo para a vida e perigo grave para a integridade física de outrem;
f) Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos;
g) Roubo em instituições de crédito e similares, repartições das Finanças e Correios;
h) Crimes contra a fé pública;
i) Crimes contra a comunidade internacional;
j) Crimes contra a segurança colectiva;
k) Crimes contra as instituições e os valores do Estado democrático;
l) Motim de presos;
m) Crimes relativos ao exercício de funções públicas;
n) Organização e associações criminosas e
o) Crimes contra o património em geral.

Artigo 10.º Delegação de competências à Polícia Nacional

Constitui competência da Polícia Nacional, a investigação dos crimes cuja competência não esteja reservada à Polícia Judiciária 
e ainda dos crimes cuja investigação lhe seja cometida pela autoridade judiciária competente para a direcção do processo, sem 
prejuízo das competências específicas de outros órgãos de polícia criminal.

Artigo 11.º Competência deferida para a investigação

1. A investigação de qualquer dos crimes referidos no n.º 2 do artigo 9.º pode ser delegada à Polícia Nacional ou a outro órgão de 
polícia criminal de competência específica, sempre que se afigurar, em concreto, mais adequado ao bom andamento da investi-
gação ou tal decorra da simplicidade dos factos a investigar.
2. A delegação é efectuada pelo magistrado do Ministério Público titular da instrução, por sua iniciativa ou a solicitação dos ór-
gãos de polícia criminal, ouvida a Polícia Judiciária e a autoridade de Polícia Nacional a quem se pretende delegar a investigação.

CAPÍTULO III MECANISMOS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Secção I Enumeração e âmbito

Artigo 12.º Enumeração

Em qualquer fase de investigação, podem ser utilizados, sem prejuízo de outros previstos na lei, os mecanismos especiais de 
investigação seguintes:
a) Ações encobertas;
b) Entregas controladas;
c) Gravação de imagens e de sons; e
d) Ações controladas.

Artigo 13.º Âmbito

1. Os mecanismos especiais de investigação são utilizados na investigação de crimes cometidos:
a) De forma organizada ou em grupo;
b) Com violência ou recurso a armas de fogo, engenhos explosivos e objectos armadilhados;
c) Com elevado grau de mobilidade ou especialidade técnica; ou
d) De dimensão internacional.
2. A autorização para utilização dos mecanismos especiais de investigação criminal, previstas na presente Lei, é ponderada caso 
a caso e deve ser adequada aos fins de investigação criminal identificados em concreto, nomeadamente a descoberta de material 
probatório, e proporcionais, quer àquelas finalidades, quer à gravidade do crime.

Secção II Ações Encobertas

Artigo 14.º Noção

Consideram-se ações encobertas, aquelas que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro 
atuando sob o controlo da Polícia Judiciária, na investigação dos crimes indicados nesta lei, com ocultação da sua qualidade e 
identidade.
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Artigo 15.º Requisitos

1. A autorização para a operação é dada pelo juiz de turno, no prazo máximo de 48 horas, mediante proposta do Ministério Pú-
blico, devendo constar da mesma os fundamentos, a descrição sumária da operação e, sempre que possível, ser ponderada a 
necessidade, bem como a segurança da operação.
2. A Polícia Judiciária faz o relatório da intervenção do agente encoberto ao Ministério Público no prazo máximo de quarenta e 
oito horas após o termo daquela.
3. Ninguém pode ser obrigado a participar em acção encoberta.

Artigo 16.º Declarações em audiência

Pode ser dispensada a comparência em audiência contraditória preliminar e em audiência de julgamento do funcionário de in-
vestigação criminal ou do terceiro que actuou com ocultação de identidade, nos termos da Lei n.º 81/VI/2005, de 12 de Setembro, 
que regula a aplicação de medidas de protecção das testemunhas e outros intervenientes no processo penal.

Secção III Entregas Controladas

Artigo 17.º Noção

1. Consideram-se entregas controladas a não intercepção de remessas ilícitas ou suspeitas de produtos, bens, equipamentos, 
valores ou objectos ilícitos, que circulem em território cabo-verdiano ou entrem e saiam do país mesmo sob vigilância dos ór-
gãos de investigação criminal, com o fim de descobrir e identificar o maior número de agentes do crime ou para prestar auxílio 
judiciário a autoridades estrangeiras para os mesmos fins.
2. As entregas controladas de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas são feitas nos termos previstos na legislação 
específica.

Artigo 18.º Requisitos

1. A autorização para a operação é dada pela autoridade judiciária competente ou pela autoridade de polícia criminal, devendo 
constar da mesma os fundamentos, a descrição sumária da operação e, sempre que possível, devendo ser ponderada a neces-
sidade, bem como a segurança da operação.
2. Quando autorizada pelas autoridades de polícia criminal, estas devem dar conhecimento da operação ao magistrado do Minis-
tério Público competente no prazo de vinte e quatro horas.

Artigo 19.º Procedimentos em entregas controladas internacionais

1. Quando solicitada por autoridades internacionais a autorização de entrega controlada é concedida quando:
a) Seja assegurado pelas autoridades estrangeiras competentes que a sua legislação prevê as sanções penais adequadas contra 
os agentes e que a acção penal é exercida;
b) Seja garantida pelas autoridades estrangeiras competentes a segurança de substâncias ou bens em causa contra riscos de 
fuga ou extravio; e
c) As autoridades estrangeiras competentes se comprometam a comunicar, com urgência, informação pormenorizada sobre os 
resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvida por cada um dos agentes da prática das infracções, especial-
mente dos que ajam em Cabo Verde.
2. Ainda que concedida a autorização, os órgãos de polícia criminal intervêm se as margens de segurança sejam diminuídas sen-
sivelmente ou se se verificar qualquer circunstância que dificulte a futura detenção dos agentes ou apreensão de substâncias ou 
bens, se esta intervenção não tiver sido comunicada previamente à entidade que concedeu a autorização, é-o nas vinte e quatro 
horas seguintes, mediante relato escrito.
3. O direito de agir e a direcção e controlo das operações de investigação criminal conduzidas no âmbito do artigo anterior cabem 
às autoridades cabo-verdianas, sem prejuízo da devida colaboração com as autoridades estrangeiras competentes.
4. Por acordo com o país de destino, quando se estiver perante substâncias proibidas ou perigosas em trânsito, estas podem ser 
substituídas parcialmente por outras inócuas, de tal se lavrando o respectivo auto.
5. Os contactos internacionais são efectuados através da Polícia Judiciária, devendo qualquer outra entidade que receba pedidos 
de entregas controladas, dirigir imediatamente esses pedidos para a Polícia Judiciária, para efeito de execução.
6. É competente para decidir do pedido de entregas controladas o magistrado do Ministério Público competente.

Secção IV Gravações de imagens e sons

Artigo 20.º Recolha de imagens e sons

1. No decurso de actividades de investigação criminal, os órgãos de polícia criminal podem utilizar equipamentos de gravação de 
imagens e sons ou de vigilância electrónica, nos termos da lei.
2.-1. A recolha de imagens e sons deve ser solicitadas ao Ministério Público que submete ao juiz, para autorização e validação 
judicial no prazo de 48 horas sob pena de nulidade.

Secção V Ações controladas

Artigo 21.º Definição

As acções controladas consistem em retardar a intervenção dos órgãos de polícia criminal relativa a atos praticados por or-
ganização criminosa ou imputáveis a esta, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se 
concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.
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Artigo 22.º Procedimentos especiais

1. O retardamento da intervenção dos órgãos de polícia criminal é previamente comunicado ao Ministério Público, que o trans-
mite ao juiz competente, que fixa os seus limites.
2. No âmbito das acções controladas, as comunicações são efectuadas com especial sigilo, de forma a não conter informações 
que possam indicar a operação a ser efectuada.
3. Até o encerramento das diligências, o acesso aos autos é restrito ao juiz, ao Ministério Público e à autoridade de polícia crimi-
nal, de forma a garantir o êxito das investigações.
4. Encerradas as diligências, é elaborado auto circunstanciado acerca da acção controlada.
5. Caso a acção controlada envolver mobilidade transfronteiriça, o retardamento da intervenção dos órgãos de polícia criminal 
só pode ocorrer através de mecanismos de cooperação com as autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou 
destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga ou extravio do produto, objecto, instrumento ou proveito do crime.
6. Nas acções controladas podem ser utilizadas os demais mecanismos de investigação criminal.
7. Às acções controladas são aplicáveis subsidiariamente as disposições dos artigos 18.º e 19.º, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO IV OPERAÇÕES CONJUNTAS

Artigo 23.º Equipas de investigação conjuntas

1. As autoridades de polícia criminal podem, por sua iniciativa ou por solicitação da autoridade judiciária, criar equipas de in-
vestigação conjunta para um objectivo específico e por um período limitado, que pode ser prolongado com o acordo de todas as 
partes, para efectuar investigações criminais.
2. A equipa de investigação conjunta pode ser criada quando, nomeadamente:
a) No âmbito das investigações sobre infracções penais, houver necessidade de realizar investigações difíceis e complexas; e
b) As investigações, por força das circunstâncias concretas, tornem indispensável uma acção coordenada e concertada dos ór-
gãos de polícia criminal.
3. A composição da equipa deve ser indicada no acordo, bem como as medidas organizativas necessárias para a sua intervenção.
4. A equipa de investigação é chefiada por um elemento do órgão de polícia criminal com competência específica para a investi-
gação do crime em causa, sob direcção do Ministério Público.

Artigo 24.º Equipas de investigação conjuntas internacionais

1. Podem ser criadas pelas autoridades competentes cabo-verdianas e de outro Estado, de comum acordo, equipas de investi-
gação conjuntas para um objectivo específico e por um período limitado, para efectuar investigações criminais em Cabo Verde 
ou no outro Estado.
2. Depende de autorização do membro do Governo responsável pela área da Justiça a constituição de equipas de investigação 
criminal conjuntas quando tal não esteja já regulada pelas disposições de acordos, tratados ou convenções internacionais.
3. A competência a que se refere o n.º 2 pode ser delegada no director central da Polícia Judiciária quando a operação respeitar 
exclusivamente a autoridade ou órgão de polícia criminal.
4. A equipa de investigação conjunta atua em conformidade com a legislação do Estado onde decorre a sua intervenção e os 
elementos da equipa executam as suas missões nas condições estipuladas no acordo que cria a equipa.

CAPÍTULO V COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Artigo 25.º Coordenação e fiscalização

A coordenação e a fiscalização dos actos de investigação dos órgãos de polícia criminal cabem ao Ministério Público, a quem 
incumbe designadamente:
a) Dar orientações e definir metodologias de trabalho aos órgãos de polícia criminal enquanto coadjuvantes das autoridades 
judiciárias;
b) Emitir instruções genéricas ou concretas para adopção dos mecanismos e práticas de investigação que se revelarem mais 
adequados e eficazes às finalidades da investigação criminal, bem como às prioridades de política criminal definida pelos órgãos 
de soberania; e
c) Assegurar a articulação entre os órgãos de polícia criminal.

Artigo 26.º Coordenação operacional

1. A coordenação operacional dos órgãos de polícia criminal é assegurada a nível nacional pelos respectivos directores nacionais 
e nos diferentes níveis hierárquicos ou unidades territoriais pelas autoridades ou agentes de polícia criminal que estes designem.
2. A Polícia Nacional designa um oficial de ligação junto da Polícia Judiciária, designadamente para articulação no âmbito da po-
lícia científica e para a realização de acções conjuntas, complementares ou de apoios mútuos.

CAPÍTULO VI INFORMAÇÃO CRIMINAL

Artigo 27.º Sistema Integrado de Informação Criminal

Diploma próprio determina o conteúdo, funcionalidades, deveres de cooperação e articulação dos órgãos de polícia criminal 
entre si e com as autoridades judiciárias no âmbito de um Sistema Integrado de Informação Criminal.
Artigo 28.º Centralização de informações
1. A Polícia Judiciária centraliza e trata toda a informação respeitante às infracções criminais tipificadas na Lei n.º 78/IV/93, de 
12 de Junho.
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2. Os demais órgãos de polícia criminal devem transmitir imediatamente à Polícia Judiciária quaisquer informações que obte-
nham quanto a actos preparatórios ou de execução das infracções previstas no diploma mencionado no número anterior.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÃO FINAL

Artigo 29.º Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor noventa dias após a data da sua publicação.
Aprovada em 24 de Junho de 2008.
O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.
Promulgada em 7 de Julho de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES
Assinada em 14 de Julho de 2008. — O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima 

Resolução n.º 75/IX/2018 (Declaração do Governo Aberto)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 75/IX/2018 (Declaração do Governo Aberto)

Data de Publicação 02/03/2018  
Data de Entrada em Vigor  03/03/2018

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, Série I, Número 15

Resolução n.º 75/IX/2018, de 2 de Março

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea g) do artigo 180.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1.º Aprovação

É aprovada, para adesão, a Declaração do Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), cujo texto original em inglês e 
a respectiva tradução na língua portuguesa se publicam em anexo à presente Resolução, da qual fazem parte integrante.

Artigo 2.º Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e a Declaração referida no artigo anterior produz 
efeitos em conformidade com o que nela se estipula, após cumprimento de todos os procedimentos internos para o efeito.
Aprovada em 26 de Janeiro de 2018.
Publique-se.
O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos

Declaração de Governo Aberto
Como integrantes da Aliança para o Governo Aberto, comprometidos com os princípios consagrados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e outros instrumentos internacionais relacionados 
com os direitos humanos e um bom governo:
Reconhecemos que os povos do mundo inteiro exigem uma maior abertura no Governo. Pedem maior participação dos cidadãos 
nos assuntos públicos e buscam vias para que os seus governos sejam mais transparentes, sensíveis, responsáveis e eficazes.
Reconhecemos que os países se encontram em diferentes etapas nos seus esforços para a promoção da abertura no governo, e 
que cada um de nós busca uma abordagem coerente com as nossas prioridades, circunstâncias nacionais e as aspirações dos 
nossos cidadãos.
Aceitamos a responsabilidade de aproveitar este momento para fortalecermos os nossos compromissos, com vista a promover a 
transparência, lutar contra a corrupção, empoderar os cidadãos e aproveitar o poder das novas tecnologias para que o Governo 
seja mais eficaz e responsável.
Defendemos o valor da abertura no nosso compromisso com os cidadãos para melhorar os serviços, gerir os recursos públicos, 
promover a inovação e criar comunidades mais seguras. Adoptamos os princípios da transparência e governo aberto para que 
haja mais prosperidade, bem-estar e dignidade humana nos nossos próprios países e num mundo cada vez más interconectado.
Juntos, declaramos nossos compromissos para:
Aumentar a disponibilidade de informações sobre as actividades governamentais.
Os governos recolhem e armazenam a informação em nome das pessoas, e os cidadãos têm direito a solicitar informação 
sobre as actividades governamentais. Comprometemo-nos a promover um maior acesso à informação e divulgação sobre 
as actividades governamentais em todos os níveis de governo. Comprometemo-nos a envidar mais esforços para recolher e 
publicar de forma sistemática dados sobre o gasto público e o rendimento das actividades e os serviços públicos essenciais. 
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Comprometemo-nos a activamente proporcionar informação de alto valor, incluindo os dados primários, de maneira oportuna, 
e em formatos que o público possa encontrar, compreender e utilizar facilmente, e em formatos que facilitem a sua reutiliza-
ção. Comprometemo-nos a proporcionar acesso a recursos eficazes, quando a informação, os registos correspondentes sejam 
retidos indevidamente, inclusive, mediante uma supervisão eficaz do processo de recurso. Reconhecemos a importância dos 
modelos abertos para promover o acesso da sociedade civil aos dados públicos, assim como para facilitar a interoperabilidade 
dos sistemas de informação do governo. Comprometemo-nos a solicitar comentários do público para saber qual informação lhe 
é mais valiosa, e comprometemo-nos a tomar em conta esses comentários da melhor forma possível.
Apoiar a participação do cidadão.
Valoramos a participação de todas as pessoas, por igual e sem discriminação, na tomada de decisões e formulação de políticas. A 
participação do público, incluindo a participação plena das mulheres, faz aumentar a eficácia dos governos que beneficiam de co-
nhecimentos, ideias e a capacidade das pessoas para proporcionar a supervisão. Comprometemo-nos a tornar mais transparen-
tes a concepção de políticas e a tomada de decisões, mediante o estabelecimento e uso de vias para solicitar a opinião do público, 
e o aumento da participação deste, na realização, seguimento e avaliação das actividades governamentais. Comprometemo-nos 
a proteger a capacidade das organizações sem fins lucrativos e da sociedade civil, para que o seu funcionamento seja coerente 
com o nosso compromisso, com a liberdade de expressão, de associação e de opinião. Comprometemo-nos a criar mecanismos 
que permitam uma maior colaboração entre os governos e as organizações da sociedade civil e as empresas.
Aplicar os mais altos padrões de integridade profissional em todos os nossos governos.
Um governo responsável requer altos padrões éticos e códigos de conduta para seus funcionários públicos. Comprometemo-nos 
a adoptar políticas, práticas e mecanismos sólidos contra a corrupção, que garantam a transparência na gestão das finanças 
públicas e as compras governamentais, e que fortaleçam o primado da lei. Comprometemo-nos a manter ou estabelecer um 
quadro jurídico para tornar pública a informação sobre os ingressos e bens dos altos funcionários públicos nacionais. Com-
prometemo-nos a promulgar e aplicar normas que protejam os denunciantes. Comprometemo-nos a colocar à disposição do 
público, informação sobre actividades e eficácia dos nossos organismos encarregues de aplicar as leis contra a corrupção e de 
evitá-la, assim como os procedimentos de recurso a esses organismos, respeitando a confidencialidade de informação específi-
ca, relativa à aplicação das leis. Comprometemo-nos a aumentar o número de elementos dissuasivos contra o suborno e outras 
formas da corrupção nos sectores público e privado, assim como a intercambiar informação e experiência.
Aumentar o acesso às novas tecnologias para a abertura e a prestação de contas.
As novas tecnologias oferecem oportunidades para o intercâmbio de informação, a participação do público e a colaboração. 
Temos a intenção de aproveitar estas tecnologias para proporcionar ao público mais informação, de modo a permitir as pessoas 
entenderem o que os seus governos fazem e influir nas decisões. Comprometemo-nos a criar espaços acessíveis e seguros, 
como plataformas para a prestação de serviços, a participação do público e o intercambio de informação e ideias.
Reconhecemos que o acesso equitativo e exequível à tecnologia é um repto, e nos comprometemos a buscar uma maior conec-
tividade em linha e móvel, ao mesmo tempo que identificamos e promovemos o uso de outros mecanismos para a participação 
cidadã. Comprometemo-nos a diligenciar para que a sociedade civil e a comunidade empresarial participem na identificação de 
práticas eficazes e enfoques inovadores, aproveitando as novas tecnologias que permitam empoderar as pessoas e promover a 
transparência no governo. Reconhecemos também que um maior acesso à tecnologia implica apoiar os governos e os cidadãos 
na sua capacitação para a utilização da mesma. Comprometemo-nos a apoiar e desenvolver o uso de inovações tecnológicas 
por parte dos funcionários públicos e cidadãos. Também entendemos que a tecnologia é um complemento e não um substituto 
duma informação clara, aproveitável e útil.
Reconhecemos que o governo aberto é um processo que requer um compromisso permanente e sustentável. Comprometemo-
-nos a informar publicamente sobre as medidas adoptadas para tornar realidade estes princípios, a ouvir as pessoas sobre a sua 
aplicação, e a actualizar nossos compromissos, à luz de novos desafios e oportunidades.
Comprometemo-nos a dar o exemplo e a contribuir no avanço de um governo aberto noutros países, mediante o intercambio de 
melhores práticas e experiência, e mediante a realização dos compromissos expressos na presente Declaração, sobre uma base 
não vinculativa, com carácter voluntário. O nosso objectivo é fomentar a inovação e estimular o progresso, e não definir modelos 
que hão-de utilizar-se como condição prévia para a cooperação ou assistência, nem para classificar países. Para fomentar a 
abertura, destacamos a importância de um enfoque integral e a disponibilidade de assistência técnica para apoiar o fortaleci-
mento da capacidade e das instituições.
Comprometemo-nos a adoptar estes princípios no nosso compromisso internacional, e trabalhar para fomentar uma cultura 
mundial de governo aberto que empodere, satisfaça os cidadãos, e faça avançar os ideais de um governo aberto e participativo 
no século XXI.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
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Lei n.º 120/VIII/2016 (Alteração e Republicação da Lei n.º 38/VII/2009,
Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem de capitais)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 120/VIII/2016 (Alteração e Republicação da Lei sobre a Prevenção do Crime de Lavagem
 de Capitais)

Data de Publicação 24/03/2016  
Data de Entrada em Vigor  25/03/2016

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, Série I, Número 21

Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de Março

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 175º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Alteração

São alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 23.º, 24.º, 28.º, 31.º, 
42.º, 43.º, 44.º e 46.º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril, que passam a ter a seguinte redacção:

“Artigo 2.º […]
1. Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Autoridade competente»: todas as autoridades públicas a quem foram atribuídas responsabilidades no combate à lavagem 
de capitais ou crimes subjacentes associados, designadamente:
i. A Unidade de Informação Financeira (UIF);
ii. Os órgãos de polícia criminal;
iii. As autoridades judiciárias;
iv. As que recebem declarações sobre o transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos negociáveis ao portador;
v. As com responsabilidades de regulação e supervisão, para garantir que as entidades sujeitas cumprem as suas obrigações de 
prevenção à lavagem de capitais.
b) «Banca correspondente»: a prestação de serviços bancários por um banco a outro banco;
c) «Banco de fachada»: banco que não dispõe de qualquer presença física no país no qual esteja constituído e autorizado, e que 
não se integra num grupo financeiro regulado sujeita à supervisão consolidada e efectiva;
d) «Beneficiário»: pessoa singular ou colectiva ou entidade sem personalidade jurídica identificadas pelo ordenante como recep-
toras da transferência electrónica solicitada;
e) «Beneficiário efectivo»: pessoa singular proprietária última ou que detém o controlo final de um cliente e/ou a pessoa singular 
por conta da qual é efectuada uma operação. Inclui também as pessoas que controlam efectivamente uma pessoa colectiva ou 
uma entidade sem personalidade jurídica.
f) «Bens»: activos de qualquer tipo, designadamente:
i. Corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, adquiridos por qualquer meio, de origem legítima ou 
ilegítima, e os documentos ou instrumentos jurídicos que atestam a propriedade ou outros direitos sobre os referidos activos;
ii. Bens detidos pelo agente criminoso ou por terceiro, transferidos pelo agente criminoso para terceiro, permanecendo o pri-
meiro com direitos, tais como o direito de posse, usufruto, direito de natureza hereditária, entre outros de natureza obrigacional 
e real sobre o bem transferido;
iii. Bens ou direitos obtidos mediante transacção ou troca com os bens obtidos por meio da prática do fato ilícito típico;
iv. Direitos, directa ou indirectamente, obtidos por meio do fato ilícito típico ou direitos sobre os bens obtidos directa ou indirec-
tamente pela prática do fato ilícito típico;
v. Bens transformados ou misturados com os bens provenientes da prática do crime de lavagem de capitais.
g) «Boa-fé»: ignorância desculpável de que os bens, direitos, valores ou vantagens do crime se relacionavam com actividades 
ilícitas;
h) «Carácter inabitual da operação»: operação isolada em que ainda assim se não justifique em virtude de, no caso concreto, não 
ser habitual a sua prática;
i) «Confisco»: a perda definitiva de bens ou vantagens do crime, por decisão de um tribunal;
j) «Congelamento» ou «apreensão»: a proibição temporária de transferir, converter, alienar, dispor ou movimentar bens ou 
fundos ou outros activos económicos pertencentes a indivíduos ou entidades de que se suspeite estarem envolvidos em lavagem 
de capitais;
k) «Entidades sujeitas»: são as instituições financeiras e as actividades e profissões não financeiras designadas, obrigadas ao 
cumprimento dos deveres de prevenção em matéria de lavagem de capitais e financiamento da proliferação das armas de des-
truição em massa, constantes do artigo 3.º-A;
l) «Entidades de regulação e supervisão»: as entidades referidas no artigo 4.º com as competências de prevenção dos crimes de 
lavagem de capitais, ali definidas;
m) «Falsa declaração»: declaração incorrecta do montante de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador transpor-
tado ou uma declaração incorrecta de qualquer outra informação relevante exigida ou de outra forma solicitada pelas autorida-
des. Este termo abrange igualmente a falta de declaração tal como exigida;
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n) «Fundos»: quaisquer bens corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, independentemente da 
forma como sejam adquiridos, e os documentos ou instrumentos jurídicos sob qualquer forma, incluindo a electrónica ou digital, 
que comprovem o direito de propriedade ou outros direitos sobre esses;
o) « infracção principal»: fato ilícito, típico e punível com pena de prisão de que derive um bem que possa passar a constituir 
objecto de uma  infracção definida no artigo 24.º;
p) «Instrumentos negociáveis ao portador»: instrumentos monetários ao portador, tais como:
i. Cheques de viagem;
ii. Instrumentos negociáveis, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, que sejam ao portador, endossados 
sem restrição, feitos para um beneficiário fictício ou em tal forma que a titularidade seja transferível com a entrega;
iii. Instrumentos incompletos, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, assinados, mas em que seja omis-
so o nome do beneficiário;
q) «Movimento físico transfronteiriço»: qualquer entrada ou saída física de numerário ou de instrumentos negociáveis ao porta-
dor de um país para outro, seja através de:
i. Transporte físico por uma pessoa singular ou na sua bagagem ou veículo;
ii. Envio de numerário através de um contentor, ou;
iii. Remessa postal de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador por uma pessoa singular ou colectiva.
r) «Natureza da operação»: tipo ou género de operação ou uma série de operações susceptíveis de, por si só, ser indiciadora da 
prática do crime de lavagem de capitais;
s) «Organização sem fins lucrativos – OSFL»: organização que tem por principal objecto a recolha e a distribuição de fundos para 
fins caritativos, religiosos, culturais, educacionais, sociais ou fraternais ou para outras finalidades similares;
t) «Pessoas politicamente expostas - PEP»: as pessoas nacionais ou estrangeiras, a quem estão ou foram cometidas funções 
públicas proeminentes, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas 
estreitas relações de natureza societária ou comercial;
u) «Títulos ao portador»: instrumentos monetários na forma ao portador como cheques, cheques de viagem e promissórias;
v) «Transacção suspeita»: transacção que é invulgarmente complexa, que não tenha objecto legítimo aparente, não congruente 
com os negócios habituais do cliente ou que a instituição financeira ou actividades e profissões não financeiras designadas 
acreditem poder estar relacionada com um ato criminoso ou constituir o lucro da actividade criminosa. As operações suspeitas 
incluem tentativas de operações;
w) «Transporte físico transfronteiras»: todas as entradas ou saídas físicas de numerário ou de instrumentos negociáveis ao 
portador de um país para outro, designadamente:
i. Na sua bagagem ou veículo;
ii. Através de um contentor;
iii. Remessa postal;
x) «Unidade de Informação Financeira-UIF»: Serviço de informação financeira que funciona como centro nacional para receber, 
requerer, analisar e difundir informação relativa a eventuais actividades de lavagem de capitais. A sua organização, competência 
e funcionamento são regulados em diploma próprio;
y) «Valor envolvido na operação» valor que, de acordo com o critério de razoabilidade no caso concreto, indicia a possibilidade de 
existência de lavagem de capitais;
z) «Vantagens do crime»: bens de qualquer tipo, direitos ou valores provenientes da prática, sob qualquer forma de compartici-
pação, de fato ilícito, típico e punível com pena de prisão, assim como os bens que com eles se obtenham;
aa) «Volume da operação» quantidade de operações sucessivas de igual natureza que, por si só, não se justifique.
2. Para os efeitos previstos na alínea t) do número anterior, e nos termos da presente lei, consideram-se PEP designadamente:
a) “Funções públicas proeminentes”:
i. Chefe de Estado;
ii. Chefe do Governo;
iii. Membros do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, de tribunais superiores e de 
outros órgãos judiciais de alto nível, cujas decisões não são habitualmente susceptíveis de recurso, salvo em circunstâncias 
excepcionais;
iv. Membros do Governo;
v. Membros de família reais;
vi. Parlamentares;
vii. Altos responsáveis dos partidos políticos;
viii. Embaixadores, Chefes de missões diplomáticas e postos consulares;
ix. Oficiais Superiores das Forças Armadas e da Polícia;
x. Presidentes das Câmaras Municipais;
xi. Os membros do Conselho ou Direcção do Banco Central;
xii. Dirigentes dos ministérios;
xiii. Membros dos órgãos executivos de organizações de Direito Internacional;
xiv. Membros dos órgãos de administração, da direcção ou de fiscalização das empresas públicas, do Conselho de Administração 
das Autoridades Administrativas Independentes, e de sociedades anónimas de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, 
institutos públicos, fundações públicas, estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo da sua designação, incluindo os 
órgãos de gestão das empresas integrantes dos sectores empresariais e locais;
xv. Directores, Directores-adjuntos e Membros do Conselho de Administração e pessoas que exerçam funções equivalentes em 
organização internacional;
b) “Membros próximos da família”:
i. O cônjuge ou unido de fato;
ii. Os pais, os filhos e os respectivos cônjuges ou unidos de fato, os irmãos;
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c) “Pessoas com reconhecidas e estreitas relações de natureza societária ou comercial”:
i. Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida como proprietária conjunta com a pessoa politicamente exposta 
de uma pessoa colectiva, ou que com ele tenha relações comerciais próximas;
ii. Qualquer pessoa singular que seja proprietária do capital social ou dos direitos de voto de uma pessoa colectiva, que seja 
notoriamente conhecido como tendo como único beneficiário efectivo a pessoa politicamente exposta.
Artigo 3.º […]
Ao crime previsto na presente lei são subsidiariamente aplicáveis as normas do Código Penal, Código de Processo Penal, a lei 
que estabelece os princípios gerais da cooperação judiciária internacional em matéria penal.
Artigo 4.º Entidades de regulação e supervisão
São entidades de regulação e supervisão:
a) O Banco de Cabo Verde, para as instituições financeiras referidas no artigo 5.º;
b) A Inspecção-geral de Jogos para pessoas físicas ou colectivas que exploram casinos, jogos de fortuna ou azar, lotarias, apos-
tas mútuas e promotores de jogos de fortuna ou azar;
c) A Ordem dos Advogados, relativamente aos Advogados e Solicitadores;
d) A Direcção-Geral dos Registos, Notariado e Identificação, relativamente aos Notários e Conservadores dos Registos;
e) A Direcção Nacional das Receitas do Estado, relativamente à Direcção das Alfândegas;
f) A Inspecção-geral das Construções e da Imobiliária e relativamente às entidades que exerçam actividades de promoção imo-
biliária, mediação imobiliária, compra e venda de imóveis bem como entidades construtoras que procedam à venda directa de 
imóveis;
g) A Ordem dos Profissionais Auditores e Contabilistas certificados, relativamente aos Auditores, Contabilistas e Consultores 
fiscais;
h) A Inspecção-geral das Actividades Económicas, relativamente aos comerciantes de bens de valor elevado, nomeadamente 
veículos, obras de arte, antiguidades e joias;
i) A Plataforma das ONG’s, relativamente às Organizações Sem Fins Lucrativos;
j) A Unidade de Informação Financeira, relativamente às entidades que não estejam sujeitas à supervisão de outra autoridade.
Artigo 5.º […]
1. Estão obrigadas ao cumprimento dos deveres previstos na presente lei as instituições financeiras e as actividades e profissões 
não financeiras designadas que tenham a sua sede no território nacional, assim como as suas sucursais, filiais e outras formas 
de representação que estejam sediadas aqui ou no exterior.
2. São instituições financeiras:
a) As instituições de crédito, designadamente:
i. Os bancos;
ii. As sociedades de investimento;
iii. As sociedades de locação financeira;
iv. As sociedades de fatoring;
v. As sociedades financeiras para aquisições e crédito;
vi. As sociedades emitentes ou gestoras de cartões de crédito;
vii. As sociedades de garantia mútua;
viii. As sociedades de desenvolvimento regional;
ix. Outras que como tal sejam qualificadas pela lei;
b) As instituições de moeda electrónica;
c) As seguradoras e as sociedades gestoras de fundos de pensões;
d) Os fundos de pensões e os organismos de investimento colectivo desde que dotadas de personalidade jurídica;
e) As sociedades gestoras de fundos de investimento e as sociedades depositárias de valores afectos a fundos de investimento, 
de acordo com o Decreto-lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro;
f) Sociedades de gestão financeira;
g) Sociedade de capital de risco;
h) As agências de câmbio.
3. São igualmente consideradas instituições financeiras:
a) As instituições de autorização restrita;
b) As sociedades de entrega rápida de valores em numerário;
c) As entidades referidas como sujeitas à supervisão da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, nos termos do Código 
do Mercado de Valores Mobiliários;
d) Os serviços postais, na medida em que prestem actividades financeiras ao público.
4. Ainda, consideram-se instituições financeiras outras definidas em legislação específica.
5. São abrangidas também as sucursais, filiais e agências situadas em território nacional, das entidades referidas no número 
anterior que tenham a sua sede no estrangeiro, bem como as sucursais financeiras exteriores.
6. São actividades e profissões não financeiras designadas:
a) Os casinos, incluindo os casinos online;
b) As entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias, sempre que procedam a pagamentos a vencedores de prémios de 
apostas ou lotarias de montante igual ou superior a 300.000$00 (trezentos mil escudos);
c) As pessoas responsáveis pela gestão, exploração e comercialização de lotarias e outros jogos de azar respeitante às opera-
ções de pagamento de prémios;
d) As pessoas, físicas ou jurídicas, que se dedicam habitualmente ao comércio ou organizam a venda de jóias, pedras ou metais 
preciosos, objectos de arte ou antiguidades;
e) Os comerciantes de veículos;
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f) As entidades que exerçam actividades de promoção imobiliária, mediação imobiliária, compra e venda de imóveis, bem como 
entidades construtoras que procedam à venda directa de imóveis;
g) Os comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerário, em montante igual ou superior a 
1.000.000$00 (um milhão de escudos), independentemente de a transacção ser realizada através de uma única operação ou de 
várias operações aparentemente relacionadas entre si;
h) As organizações sem fins lucrativas, nos termos estabelecidos pelo artigo 20.º-A;
i) Os advogados, solicitadores, notários, conservadores dos registos, outras profissões jurídicas independentes, auditores, con-
tabilistas e consultores fiscais, quando intervenham ou assistam, a título profissional, em operações de:
i. Compra e venda de bens imóveis, estabelecimentos comerciais e participações sociais;
ii. Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos do cliente;
iii. Abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores mobiliários;
iv. Organização de contribuições destinadas à criação, exploração ou gestão de sociedades;
v. Criação, operação e gestão de pessoas colectivas ou de entidades sem personalidade jurídica e compra e venda de entidades 
comerciais;
vi. Alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de actividades desportivas profissionais;
j) Os prestadores de serviços a sociedades e a fundos fiduciários sempre que preparem ou efectuem operações para um cliente 
no quadro das seguintes actividades:
i. Actuação como agentes na constituição de pessoas colectivas;
ii. Actuação como administradores ou secretários de uma sociedade, associados de uma sociedade de pessoas ou como titulares 
de posições semelhantes em relação a outras pessoas colectivas ou procedam às diligências necessárias para que um terceiro 
actue das formas referidas;
iii. Fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrativo ou postal a uma sociedade ou a 
qualquer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personalidade jurídica;
iv. Actuação como administrador de um fundo fiduciário explícito ou o exercício de função equivalente para outros tipos de en-
tidade sem personalidade jurídica ou procedam às diligências necessárias para que outra pessoa actue das formas referidas;
v. Intervenção como accionistas por conta de outra pessoa ou procedam às diligências necessárias para que outra pessoa inter-
venha dessa forma.
k) As outras actividades e profissões que vierem a ser designadas por lei.
Artigo 7.º Dever de declaração de transportes físicos transfronteiriços
1. As pessoas, nacionais ou estrangeiras, que entram ou saem do território caboverdiano, devem declarar, por escrito as divisas 
ou títulos ao portador ou moeda electrónica, por qualquer meio, sempre que o montante transportado seja igual ou superior a 
1.000.000$00 (um milhão de escudos) ou equivalente em moeda estrangeira.
2. A Direcção das Alfândegas deve:
a) Por sua própria iniciativa, informar, de imediato a UIF, sempre que saiba, suspeite ou tenha razões suficientes para suspeitar 
que teve lugar, está em curso ou foi tentada a realização de movimentos físicos transfronteiriços de moedas nacional, estrangei-
ra ou de instrumentos negociáveis ao portador, susceptíveis de estarem associados à prática de crime de lavagem de capitais;
b) Enviar a informação resultante destas declarações à UIF;
c) Proceder à identificação do transportador de espécies e instrumentos ao portador do montante previsto no número anterior;
d) Exigir informações aos transportadores sobre a origem das divisas e títulos ao portador e a que se destinam;
e) Apreender ou reter a totalidade do montante de divisas ou dos títulos ao portador não declarados, sempre que exista uma 
suspeita de lavagem de capitais ou sempre que tenham sido apresentadas falsas declarações às autoridades alfandegárias, 
incumbindo tal tarefa ao agente aduaneiro responsável pelo turno, por um período nunca inferior a 6 meses;
f) Conservar pelo prazo de sete anos toda a documentação recolhida relativamente a movimentos físicos transfronteiriços de 
moeda estrangeira ou de instrumentos negociáveis ao portador, ou o seu registo e ficar disponível para a UIF, o Banco de Cabo 
Verde e as autoridades judiciárias e policiais competentes;
g) Emitir procedimentos e regras relacionados com a implementação do presente artigo;
h) Criar um sistema de manutenção de informações e registo dos montantes em moedas ou instrumentos negociáveis ao porta-
dor, bem como dos dados de identificação do portador, sempre que uma declaração ultrapasse o limite previsto, uma declaração 
seja falsa ou se suspeite de lavagem de capitais;
i) Em caso de apreensão do montante superior ao declarado ou não declarado, as instituições envolvidas devem respeitar os 
procedimentos previstos em legislação.
3. A obrigação de declaração não é reputada executada se as informações fornecidas são incorrectas ou incompletas.
4. O disposto no número 2 também se aplica às pessoas que transportem metais e pedras preciosas.
5. É proibida a circulação da moeda não declarada, ou falsamente declarada até se determinar se ela está relacionada com a 
lavagem de capitais.
6. Havendo falsas declarações sobre a origem das divisas e títulos ao portador, a quantidade não declarada de moedas nacional, 
estrangeira ou de instrumentos negociáveis ao portador, o transportador/detentor sujeita-se ao crime por falsas declarações 
previstas em legislação penal.
7. A obrigação de monitorizar a circulação de moeda e instrumentos negociáveis ao portador também se aplica ao fluxo de moe-
da através do correio e do uso de contentores.
8. Do montante apreendido lavra-se um auto que é remetido ao Banco de Cabo Verde, devendo este conservá-lo até decisão da 
autoridade judiciária.
Artigo 8.º […]
1. As entidades sujeitas devem identificar os seus clientes, regulares ou ocasionais e verificar as suas identidades, do benefi-
ciário, fundador, administrador ou outra pessoa com controlo efectivo dos fundos fiduciários sempre que com eles estabeleçam 
qualquer relação de negócio.



2. As entidades sujeitas devem identificar e verificar a identidade dos seus clientes e do beneficiário efectivo, quando:
a) Pretender abrir conta ou estabelecer uma relação de negócio comercial com um cliente;
b) Realizar transacções ocasionais no montante igual ou superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) independentemente 
de se tratar de uma única transacção ou várias transacções aparentemente conexas;
c) Realizar transferência nacional ou internacional no montante igual ou superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) em 
nome de um cliente;
d) Existir suspeita que as operações, independentemente do seu valor e de qualquer excepção ou limiar, possam estar relacio-
nados com o crime de lavagem de capitais, tendo em conta nomeadamente a sua natureza, complexidade, carácter atípico ou 
não habitual em relação ao perfil ou actividade do cliente, valores envolvidos, frequência, local de origem e destino, situação 
económica e financeira dos intervenientes ou meios de pagamento utilizados;
e) Existir dúvidas acerca da veracidade ou adequação de dados de identificação do cliente previamente obtidos.
3. É proibido manter relação negocial ou realizar operações com pessoas físicas ou jurídicas que não tenham sido devidamente 
identificadas. É vedada, em particular, a abertura, contratação ou manutenção de contas, activos ou instrumentos numerados, 
cifrados, anónimos ou com nomes fictícios.
4. Os elementos relativos à identificação do cliente devem ser anotados, por escrito, em impresso próprio ou no documento 
comprovativo da operação realizada.
5. A identificação de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica constituídos de acordo com o direito estrangeiro 
ou instrumentos legais semelhantes, sem personalidade jurídica, deve incluir a obtenção e verificação do nome dos administra-
dores, instituidores e beneficiários.
6. Sempre que a entidade sujeita tenha conhecimento ou fundada suspeita de que o cliente não actua por conta própria, deve 
tomar medidas adequadas que lhe permitam conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de quem o cliente está a 
actuar, nomeadamente dos beneficiários efectivos.
7. As entidades sujeitas devem também verificar se os representantes dos clientes se encontram legalmente habilitados a actuar 
em seu nome ou representação.
8. A obrigação de identificação prevista no presente artigo aplica-se também aos clientes já existentes quanto às operações em 
curso e às futuras.
9. A verificação da identidade dos clientes existentes será objecto de regulamentação emitida pelas autoridades de regulação e 
supervisão, no prazo de cento e oitenta dias após a entrada em vigor da presente lei.
Artigos 9.º Dever de diligência relativo ao cliente
1. As entidades sujeitas devem adoptar, para além da identificação dos clientes, representantes e beneficiários efectivos, as 
seguintes medidas de diligência em relação aos clientes:
a) Tomar medidas adequadas que lhes permitam compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente e determinar 
a identidade da pessoa singular que efectivamente detêm poderes ou controlam o cliente;
b) Compreender e, quando adequado, obter informação sobre o objecto e a natureza da relação de negócio;
c) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio.
d) Manter uma vigilância contínua sobre a relação de negócio e examinar atentamente as operações realizadas no decurso dessa 
relação, para assegurar que essas operações são consistentes com o conhecimento que a instituição tem do cliente, dos seus 
negócios e do seu perfil de risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos.
2. Essas medidas devem ser adoptadas sempre que:
a) Estabeleçam relações de negócio;
b) Efectuem transacções ocasionais, acima de 1.000.000$00 (um milhão de escudos);
c) Exista suspeita de lavagem de capitais; ou
d) Tenha dúvidas quanto à veracidade ou à adequação dos dados de identificação do cliente previamente obtidos.
3. Quando as entidades sujeitas não puderem dar cumprimento ao previsto nas alíneas a) e b) do número 1, não deve abrir a con-
ta, iniciar a relação de negócio ou efectuar a operação, ou ainda, fazer cessar a relação de negócio e, considerar a possibilidade 
de fazer uma comunicação de operação suspeita à UIF.
4. Os procedimentos de diligência relativos à clientela são aplicáveis quer aos novos clientes, quer aos existentes, de modo re-
gular e em função do nível de risco existente.
5. Considerando a avaliação do risco representado pelo tipo de cliente, pela relação de negócio ou transacção, as entidades de 
regulação e supervisão podem determinar, através de regulamento, as situações em que as obrigações constantes previstas 
na presente lei podem ser reduzidas ou simplificadas, em relação à identificação e verificação da identidade do cliente ou do 
beneficiário efectivo.
6. Para além da identificação dos clientes, dos seus representantes e dos beneficiários efectivos as entidades sujeitas devem:
a) Obter informação sobre a finalidade e a natureza pretendida da relação de negócio;
b) Obter informação relativa a clientes que sejam pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurídica, que permita com-
preender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente;
c) Obter informação, quando o perfil de risco do cliente ou as características da operação o justifiquem, sobre a origem e o des-
tino dos fundos movimentados no âmbito de uma relação de negócio ou na realização de uma transacção ocasional;
d) Manter um acompanhamento contínuo da relação de negócio, a fim de assegurar que tais operações são consistentes com o 
conhecimento que a instituição possui do cliente, dos seus negócios e do seu perfil de risco, incluindo se necessário a origem 
dos fundos;
e) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio.
7. Salvo quando existam suspeitas de lavagem de capitais, as entidades sujeitas ficam dispensadas do cumprimento dos deveres 
enunciados nos números 1 e 2 deste artigo e no artigo 8.º, nas situações em que o cliente seja:
a) Estado, autarquias ou pessoa colectiva de direito público, de qualquer natureza;
b) Entidade que presta serviços postais;
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c) Autoridade ou organismo público sujeito a práticas contabilísticas transparentes e objecto de fiscalização.
8. Nos casos previstos no número anterior, as entidades sujeitas devem, em qualquer caso, recolher informação suficiente para 
verificar se o cliente se enquadra numa das categorias ou profissões, bem como acompanhar a relação negocial de forma a po-
der detectar transacções complexas ou de valor anormalmente elevado que não aparentem ter objectivo económico ou fim lícito.
9. Exceptuando-se as situações de suspeitas de lavagem de capitais, as entidades financeiras ficam dispensadas do cumprimen-
to dos deveres enunciados nos artigos 8.º e 9.º, nas seguintes situações:
a) Nos contractos de seguro Vida e de fundos de pensões ou produtos de aforro de natureza semelhante cujo prémio ou contri-
buição anual não seja superior a 110.000$00 (cento e dez mil escudos) cujo prémio único não exceda 220.000$00 (duzentos e 
vinte mil escudos);
b) Nos contractos de seguro associados a planos de pensão desde que não contenham uma cláusula de resgate nem possam 
ser utilizados para garantir empréstimos;
c) Nos regimes de pensão, planos complementares de pensão ou regimes semelhantes de pagamento de prestações de reforma 
aos trabalhadores assalariados, com contribuições efectuadas mediante dedução nos salários e cujo regime vede aos beneficiá-
rios a possibilidade de transferência de direitos.
Artigo 10.º Bancos correspondentes
As instituições financeiras, no que respeita às suas relações transfronteiras entre bancos correspondentes e a outras relações 
semelhantes, além da aplicação das medidas de diligência relativas à clientela, devem:
a) Recolher informações suficientes sobre a instituição que solicita a relação e com quem executam a relação de correspondên-
cia, de modo a compreenderem plenamente a natureza da sua actividade e a conhecerem, a partir de informações publicamente 
disponíveis, a reputação da instituição e a qualidade da sua supervisão, nomeadamente para o efeito de verificarem se a institui-
ção em causa foi objecto de uma investigação ou de uma intervenção da autoridade de supervisão, relacionada com a lavagem 
de capitais;
b) Avaliar os controlos existentes na instituição que solicita a relação de correspondência, em matéria de prevenção à lavagem 
de capitais;
c) Obter a aprovação da sua alta direcção antes de estabelecerem novas relações de correspondência;
d) Recolher informação sobre a natureza das actividades da instituição que solicita a relação;
e) Avaliar a reputação da instituição que solicita a relação e a natureza da supervisão a que está sujeita, de acordo com a infor-
mação disponível publicamente;
f) Determinar se a instituição foi sujeita a investigação ou a medida regulamentar envolvendo crime de lavagem de capitais;
g) Compreender claramente as responsabilidades de cada instituição;
h) Quanto às contas correspondentes de transferência, que se assegurem de que o banco cliente aplicou as medidas de diligên-
cia contínua relativamente à clientela que tem acesso directo às contas do banco correspondente, e de que aquele banco está 
habilitado e capacitado a fornecer os dados adequados sobre a identificação dos seus clientes, quando tal lhe for solicitado pelo 
banco correspondente.
Artigo 12.º […]
1. As entidades sujeitas podem recorrer a terceiros ou intermediários para realizar a identificação e verificação da identificação 
dos clientes, se estiverem assegurados os seguintes critérios:
a) Quando solicitados, possam fornecer imediatamente cópias dos documentos de identificação dos clientes e beneficiários efec-
tivos bem como verificar a sua identidade e outros documentos relacionados com a obrigação de diligência;
b) Estejam estabelecidos em Cabo Verde ou noutro Estado cuja legislação imponha obrigações de diligência equivalentes às 
exigidas pela presente lei e se encontrem sujeitos a supervisão adequada;
c) Tenham a possibilidade de compreender e, quando adequado, obter informação sobre o objecto e a natureza da relação de 
negócio;
d) Estejam sujeitos a regulação e supervisão, bem como adoptar providências destinadas ao cumprimento das obrigações de 
diligência relativas à clientela e de conservação de documentos.
2. Sem prejuízo do referido no número anterior, a responsabilidade pelo cumprimento dos deveres contidos na presente Lei 
continua a caber à entidade obrigada que recorreu a terceiros.
3. No caso de operações financeiras realizadas internacionalmente e sem contacto pessoal com o cliente, caso subsistam dú-
vidas sobre a identidade do mesmo e o montante ou a natureza da operação o justificarem, pode ser solicitado ao beneficiário 
da operação que a identificação e a natureza da operação sejam comprovadas por uma instituição financeira reconhecidamente 
idónea.
4. As instituições financeiras devem sempre, na determinação dos países em que podem estar estabelecidos os terceiros que 
cumprem os critérios, atender às informações disponíveis sobre o nível de risco associado a esses países.
Artigo 13.º Dever de recusa de realização das operações
1. As entidades sujeitas devem recusar o início da relação de negócio, a realização da operação pretendida:
a) Em caso de ausência de identificação do cliente ou do representado ou beneficiário efectivo;
b) Se não for fornecida a informação sobre a estrutura de propriedade e controlo do cliente, a natureza e a finalidade da relação 
de negócio;
c) Se não se conhece a origem e o destino dos fundos nos casos previstos na presente lei.
Artigo 14.º […]
1. Sem prejuízo do cumprimento do disposto nos artigos 8.º e 12.º, as entidades sujeitas devem aplicar medidas acrescidas de 
diligência em relação aos clientes e às operações, atendendo à natureza, complexidade, volume, carácter não habitual, ausência 
de justificação económica ou susceptibilidade de enquadrar num tipo legal de crime.
2. Verificadas as circunstâncias descritas no número anterior, as entidades sujeitas devem procurar informação do cliente sobre 
a origem e destino dos fundos e reduzir a escrito o resultado destas medidas, que deve estar disponível para as autoridades 
competentes.
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3. São sempre aplicáveis medidas acrescidas de diligência às operações realizadas à distância e especialmente às que possam 
favorecer o anonimato, às operações efectuadas com pessoas politicamente expostas, às operações de correspondência bancá-
ria com instituições financeiras bancárias estabelecidas em países terceiros e a quaisquer outras designadas pelas autoridades 
de regulação e supervisão do respectivo setor, desde que legalmente habilitadas para o efeito.
4. Sem prejuízo de regulamentação emitida pelas autoridades competentes, nos casos em que a operação tenha lugar sem que 
o cliente, ou o seu representante, ou o seu beneficiário efectivo estejam fisicamente presentes, a verificação da identidade pode 
ser complementada por documentos ou informações suplementares consideradas adequadas para verificar ou certificar os 
dados fornecidos pelo cliente.
5. Ainda, as entidades sujeitas devem aplicar medidas de vigilância reforçadas:
a) Para clientes, relações de negócio ou operações em categorias de risco mais elevadas;
b) Aos clientes anteriores à promulgação do presente diploma, em função do nível de relevância e risco, e cumprir o dever de 
vigilância sobre essas relações.
6. As instituições financeiras devem aplicar medidas de diligência reforçadas a relações de negócio e operações com pessoas, 
singulares e colectivas, e instituições financeiras de países com um risco mais elevado de lavagem de capitais para esse efeito 
designados pelo Grupo de Acção Financeira Internacional, os quais devem ser eficaz e proporcional aos riscos.
7. As entidades sujeitas devem considerar a possibilidade de fazer uma declaração suspeita quando:
a) Se vê impossibilitada de verificar a identidade do cliente ou do beneficiário efectivo;
b) Iniciou uma relação de negócio e se vê impossibilitada de verificar satisfatoriamente a identidade do cliente ou do beneficiário 
efectivo e, ainda pôr termo à relação de negócio.
Artigo 15.º […]
1. As entidades sujeitas devem conservar, por um período mínimo de sete anos após o momento em que foi efectuada a transac-
ção ou a partir do fim da relação de negócio ou após a data da transacção, sob qualquer forma de suporte, os originais ou cópias 
dos seguintes documentos, internos ou internacionais:
a) Demonstrativos da identidade dos clientes, beneficiários e representados;
b) Cópias dos registos relativos às transacções executadas, de modo a permitir a reconstituição das transacções, bem como os 
relatórios escritos referidos na presente lei.
2. No caso das instituições financeiras, para além dos documentos constantes do número anterior, devem conservar as fichas de 
abertura de contas de depósito e correspondência relacionada, durante, pelo menos, o período de sete anos a seguir ao encer-
ramento da conta ou ao fim da relação de negócio.
3. As entidades sujeitas, sempre que solicitadas, devem fornecer cópias dos documentos referidos nos números anteriores às 
autoridades competentes e à UIF, para efeitos de investigação do crime de lavagem de capitais e inteligência de informações.
Artigo 16.º […]
1. As transferências electrónicas podem ser nacionais ou transfronteiras.
2. Quando as instituições financeiras desenvolvem actividades de transferências electrónicas nacionais, devem incluir:
a) O nome do ordenante;
b) O número de conta do ordenante se essa for utilizada para o processamento da operação. Na ausência da conta, o número 
único de referência utilizado para rastrear a operação;
c) A morada do ordenante, ou o número do documento de identidade nacional, ou o seu número de identificação de cliente, ou a 
data e o local de nascimento;
d) O nome do beneficiário; e
e) O número de conta do beneficiário se essa conta for utilizada para o processamento da operação ou, na ausência da conta, o 
número único de referência que permita rastrear a operação.
3. Quando as instituições financeiras desenvolvem actividades de transferências electrónicas transfronteiras de fundos, igual ou 
superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) devem também incluir informação acerca do ordenante, como indicado para as 
transferências electrónicas nacionais, que devem acompanhá-las ao longo de toda a cadeia de pagamento.
4. A instituição financeira que pretenda efectuar uma transferência electrónica e que não esteja em condições de cumprir os 
requisitos estabelecidos no número 2, deve abster-se de efectuá-la.
5. A instituição financeira que efectuar ou receber transferências electrónicas transfronteiras, deve adoptar medidas razoáveis, 
para identificar aquelas que não incluam as informações exigidas no número 2, e aplicar procedimentos baseados no risco a 
fim de determinar quando deve executar, receber, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica e quando deve adoptar 
medidas adequadas de acompanhamento.
6. No caso das transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras intermediárias devem:
a) Assegurar que conservem as informações sobre o ordenante ou o beneficiário que acompanham a transferência electrónica;
b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiras sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos, para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar medida de seguimento adequada.
7. Caso existam limitações de ordem técnica que impeçam que as informações sobre o ordenante ou o beneficiário, previstas no 
número 2, sejam transmitidas com a transferência electrónica doméstica correspondente, a instituição financeira que as recebe 
deve manter um registo de toda a informação recebida da instituição financeira ordenante ou de outra instituição financeira 
intermediária.
8. A instituição financeira beneficiária que receber uma transferência electrónica transfronteira cuja informação sobre o orde-
nante seja incompleta, tal como prevista no número 2, deve verificar a identidade do beneficiário dessa transferência.
9. No caso de transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras beneficiárias devem:
a) Verificar a identidade do beneficiário, caso esta não tenha sido previamente verificada, as informações dos clientes quando há 
suspeita de lavagem de capitais, e conservar esta informação de acordo com o disposto no artigo 15.º;
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b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiras sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar a medida de seguimento adequada.
10. Além destas exigências, a autoridade de supervisão pode exigir que as instituições financeiras apliquem outras medidas com 
a finalidade de gerir os riscos de lavagem de capitais decorrentes das transferências electrónicas.
11. As instituições financeiras que iniciem transferências electrónicas devem conservar todas as informações do ordenante e do 
beneficiário de acordo com o disposto no artigo 15.º.
Artigo 17.º Dever de controlo
1. As entidades sujeitas devem aprovar, por escrito e:
a) Desenvolver políticas, procedimentos, programas, sistemas e controlos internos de prevenção de lavagem de capitais que 
incluam dispositivos adequados de observância regulatória;
b) Desenvolver procedimentos adequados na contratação e recrutamento dos seus funcionários, a fim de garantir que esta se 
efectua de acordo com critérios exigidos;
c) Implementar um dispositivo de controlo interno independente para verificar o cumprimento das políticas, procedimentos, 
sistemas e controlos internos e assegurar que tais medidas são eficazes e coerentes com o disposto na presente lei;
d) Indigitar um responsável ao nível da direcção para aplicação dos requisitos previstos no presente diploma;
e) Estabelecer políticas e procedimentos de partilha de informações necessárias para efeitos de diligência aplicável ao cliente e 
gestão da lavagem de capitais;
f) Assegurar diligências para o cumprimento da auditoria do cliente ao nível do grupo e a obtenção de informação das operações 
em sucursais e filiais, caso sejam necessárias ao combate da lavagem de capitais;
g) Editar um manual de procedimento adequado de prevenção à lavagem de capitais, que deve ser actualizado, com informações 
completas sobre as medidas de controlo interno a que se referem os números anteriores. O manual estará à disposição da enti-
dade de regulação e supervisão, que poderá propor a adopção de medidas correctivas oportunas.
2. Cabe igualmente às entidades sujeitas comunicar aos funcionários os procedimentos, políticas e controlos internos.
3. Ainda, as entidades sujeitas devem possuir uma função de auditoria interna independente dos demais serviços, com funcioná-
rios especificamente destacados para esse efeito.
4. Os programas em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais, tal como previsto no número anterior, aplicam-se, 
conforme o caso, a todas as sucursais nacionais e estrangeiras, filiais e empresas com participação maioritária.
5. Sempre que o requisito do combate à lavagem de capitais de um país de acolhimento for menos exigente do que os do presente 
diploma, as instituições financeiras devem aplicar os requisitos da presente lei às suas sucursais e filiais maioritárias nos países 
de acolhimento.
6. Caso não seja possível aplicar os requisitos previstos na presente lei às sucursais e filiais maioritárias nos países terceiros, as 
instituições financeiras devem aplicar medidas de gestão de risco suplementares e informar o seu supervisor em Cabo Verde.
7. As entidades sujeitas devem remeter à UIF o seu manual de procedimento.
8. Salvo no que respeitar às obrigações de identificação do cliente e de recusa em aceitar relação de negócios ou operação soli-
citada, não são exigíveis outras obrigações impostas na presente lei às entidades sujeitas que exerçam actividades e profissões 
não financeiras que se mostrarem manifestamente incompatíveis com a natureza, estrutura e dimensão de tais entidades.
Artigo 18.º Filiais e sucursais
1. As instituições sujeitas, relativamente às suas sucursais ou filiais em que detenham uma participação maioritária, estabele-
cidas em países terceiros, devem:
a) Aplicar medidas equivalentes às previstas na presente lei em matéria de deveres de identificação, de diligência, de conserva-
ção e de formação;
b) Comunicar as políticas e procedimentos internos definidos em cumprimento do disposto no artigo 19.º-B que se mostrem 
aplicáveis no âmbito da actividade das sucursais e das filiais.
2. Caso a legislação do país terceiro não permita a aplicação das medidas previstas na alínea a) do número anterior, as entida-
des sujeitas devem informar desse fato as respectivas autoridades de regulação e tomar medidas suplementares destinadas a 
prevenir o risco de lavagem de capitais.
Artigo 19.º Dever de colaboração e informação
1. As entidades sujeitas devem fornecer ao juiz ou ao Ministério Público, quando estes o ordenarem ou requererem, informações, 
documentos, bem como quaisquer outros objectos ou outros bens que possam derivar de actividade criminosa que tiverem na 
sua posse, que devam ser congelados ou apreendidos e que sejam necessários à instrução do processo por crime de lavagem de 
capitais, afastando a obrigação de sigilo.
2. As informações constantes do número anterior devem ser transmitidas à UIF e às entidades de regulação e supervisão previs-
tos na presente lei, sempre que estes o solicitarem.
3. O não cumprimento do dever nos termos dos números 1 e 2, ainda que negligente, faz incorrer o seu agente num crime de 
desobediência qualificada, além de coima.
Artigo 20.º Dever de comunicação
1. As entidades sujeitas devem informar a UIF imediatamente, via fax ou correio electrónico, logo que saibam, suspeitem ou 
tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação susceptível de configurar a 
prática do crime de lavagem de capitais, ou sempre que tenham conhecimento de quaisquer fatos que possam constituir indícios 
da prática daqueles crimes.
2. Para além do enunciado no numero anterior, as entidades sujeitas devem comunicar à UIF, independentemente da suspeita, 
as operações em numerário de que tenham conhecimento cujos montantes sejam iguais ou superiores, tratando-se de uma 
única ou várias operações que parecem ligadas, a:
a) 1.000.000$00 (um milhão de escudos) para:
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i. Operações de depósito em instituições bancárias, compra de acções e aplicações financeiras;
ii. Pagamento de prémios de seguros ou de contractos de seguros de pensões;
iii. Sociedades de entrega rápida de valores em numerário;
iv. Operações de promoção, mediação, compra, venda e revenda de imóveis;
v. Para as operações de câmbio de moeda;
vi. Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerário;
vii. Em operações de compra de fichas em casinos, por junto ou acumulado, numa mesma partida;
3. Exceptuam-se do número anterior as operações de depósito em espécie por uma pessoa ou uma empresa cuja natureza da 
actividade necessita da utilização de tal procedimento, nomeadamente o Estado, os supermercados, as empresas de transporte 
público.
4. Às informações prestadas nos termos do número anterior é aplicável o regime previsto no artigo 19.º-B.
5. As informações fornecidas no presente artigo apenas podem ser utilizadas em processo penal, não podendo ser revelada, em 
caso algum, a identidade de quem as forneceu.
6. As comunicações recebidas e os relatórios disseminados pela UIF ao Procurador-geral da República não têm valor probatório 
e não podem ser incorporadas nos processos judiciais ou administrativos.
7. A UIF valora a qualidade das comunicações recebidas das entidades sujeitas e notifica-lhes periodicamente.
8. As comunicações de operações suspeitas devem conter as seguintes informações:
a) Relação e identificação das pessoas físicas ou jurídicas que participam na operação e conceito de sua participação na mesma;
b) Actividade conhecida das pessoas físicas ou jurídicas na operação e correspondência entre a actividade e a operação;
c) Relação de operações vinculadas e datas a que se referem com indicação da sua natureza, profissão, moeda em que se reali-
zam, quantia, lugar ou lugares de execução, finalidade e instrumentos de pagamentos ou descontos realizados;
d) Medidas tomadas pelo sujeito obrigado ao comunicante em investigar a operação comunicada;
e) Exposição das circunstâncias das quais se podem inferir o indício ou certeza de relação com a lavagem de capitais ou que 
tenham aparente falta de justificação económica, profissional ou de negócio para a realização da operação;
f) Quaisquer outros dados relevantes para a prevenção da lavagem de capitais que se determinar regulamentarmente.
Artigo 21.º […]
1. As entidades sujeitas, podem, quando haja receio do desaparecimento dos fundos, sem informar o cliente, suspender a execu-
ção de quaisquer operações que fundadamente suspeitem estar relacionadas com a prática dos crimes previstos no artigo 24.º, 
e informar desse fato a UIF.
2. A UIF deve imediatamente transmitir o pedido ao Procurador-geral da República ou ao magistrado do Ministério Público, por 
ele designado.
3. O Procurador-geral da República ou o magistrado do Ministério Publico por ele designado procede, no prazo de dois dias úteis 
à confirmação ou ao levantamento da suspensão da operação, devendo, em qualquer caso, notificar a entidade sujeita da decisão 
de confirmação da suspensão, directamente e imediatamente, por qualquer meio, sob pena de a operação poder ser realizada 
por aquela entidade, dando também conhecimento da decisão à UIF.
Artigo 23.º […]
1. Não constitui violação do dever de sigilo bancário, nem envolve responsabilidade penal, civil, disciplinar ou contra-ordenacio-
nal a prestação de informação ou colaboração, fundadamente e de boa fé para quem as tiver prestado ou para a instituição a que 
se encontrar vinculado.
2. Igualmente, os dirigentes, administradores e funcionários são eximidos, pela lei, de responsabilidade criminal ou civil por 
quebra das regras de confidencialidade, impostas por contrato ou por qualquer disposição legislativa, regulamentar ou adminis-
trativa, quando declarem, de boa-fé, as suas suspeitas à UIF, ainda que não conhecessem, com precisão, qual era a actividade 
criminal em questão e mesmo que a actividade ilegal de que suspeitavam não tenha realmente ocorrido.
Artigo 24.º […]
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. O fato será punível ainda que o procedimento criminal relativo à  infracção principal depender de queixa e esta não tiver sido 
tempestivamente apresentada.
6. Ainda incorre na mesma pena, quem:
a) Se associar para cometer, tentar cometer, ajudar ou incitar alguém a cometer ou o aconselhar para esse efeito, ou facilitar a 
execução dos fatos previstos nos números anteriores;
b) Estabeleça ou mantenha relação jurídica de natureza económica com quaisquer sujeitos ou entidades, sabendo que estão 
envolvidos em actividades de lavagem de capitais ou adquira ou aumente a participação de controlo relativo a imóvel, empresa ou 
outro tipo de pessoa colectiva, ainda que irregularmente constituída, situados, registados ou constituídos em território nacional 
ou em outra jurisdição;
c) For autor da  infracção principal, praticar os fatos típicos ilícitos estabelecidos neste número e nos anteriores;
7. Para a comprovação de que um bem é produto do crime de lavagem de capitais, não é exigível que a pessoa tenha sido conde-
nada por uma  infracção subjacente.
8. A negligência é sempre punível.
Artigo 28.º […]
1. [...]
a) […]
b) […]
2. [...]
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3. [...]
4. A título acessório o tribunal pode aplicar às pessoas colectivas, as seguintes penas:
a) Privação de subsídios públicos;
b) Proibição de participar em arrematações e concurso públicos durante um período mínimo de três anos.
Artigo 31.º […]
1. [...]
2. [...]
3. A apreensão de bens ou vantagens do crime prevista na presente lei, quando decretada no processo penal, extingue-se, e é 
oficiosamente cancelado o seu registo, se decorrido oito meses, não for deduzida a acusação.
Artigo 42.º […]
1. [...]
2. [...]
3. A UIF é informada, semestralmente, pelas autoridades de regulação e supervisão, de todas as sanções definitivas aplicadas 
às entidades reguladas.
Artigo 43.º Contra-ordenações graves
1. Constituem contra-ordenações graves, puníveis com coima de 500.000$00 (quinhentos mil escudos) a 5.000.000$00, (cinco 
milhões de escudos) as seguintes infracções:
a) O incumprimento de obrigação de obter informação sobre o propósito, relação de negócios e origem dos fundos;
b) Incumprimento da obrigação de aplicar medida de diligência devida aos clientes;
c) O incumprimento da obrigação de aplicar medidas de diligência reforçada;
d) O incumprimento da obrigação de abstenção;
e) O incumprimento da obrigação de comunicação sistemática;
f) O incumprimento da obrigação de conservação de documentos;
g) O incumprimento da obrigação de aprovar por escrito e aplicar medidas de políticas e procedimentos declarados de controlo 
interno;
h) O incumprimento da obrigação de estabelecer órgãos de controlo interno independente;
i) O incumprimento da obrigação de tomar medidas adequadas para manter a confidencialidade sobre a identidade dos funcio-
nários, directores ou agentes que realizaram uma comunicação;
j) O estabelecimento ou manutenção de relação de negócio ou a execução de operações proibidas;
k) O incumprimento da obrigação de declaração de movimentos de meios de pagamento;
l) A ausência de definição e aplicação de políticas e procedimentos internos de controlo;
m) A não adopção de medidas e de programas de divulgação e formação em matéria de prevenção da lavagem de capitais;
n) A abertura de contas anónimas ou manutenção de contas anónimas ou sob nomes manifestamente fictícios;
o) O recurso à execução das obrigações de identificação e diligência por entidades terceiras, com inobservância das condições e 
termos previstos no artigo 8.;
p) Não inclusão da informação na mensagem ou formulário de pagamento que acompanha a transferência electrónica do orde-
nante;
q) A constituição de bancos de fachada em território caboverdiano, assim como o estabelecimento de relações de correspondên-
cia com os bancos fachada ou com outras instituições que reconhecidamente permitam que as suas contas sejam utilizadas por 
bancos de fachada;
r) A não adequação da natureza e da extensão dos procedimentos de verificação da identidade e das medidas de diligência ao 
grau de risco existente, bem como a ausência de demonstração de tal adequação perante as autoridades competentes;
s) A omissão, total ou parcial, de medidas acrescidas de diligência aos clientes e às operações bancária com instituições esta-
belecidas em países terceiros; e
t) O incumprimento da obrigação de recusa de execução de operações em conta bancária, de estabelecimento de relações de 
negócio ou de realização de transacções ocasionais.
2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima é de 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos) a 
2.500.000$00 (dois milhões e quinhentos mil escudos).
Artigo 44.º […]
1. Constituem contra-ordenações especialmente graves, puníveis com coima de 750.000$00 (setecentos e cinquenta mil de es-
cudos) a 6.000.000$00 (seis milhões de escudos), as seguintes infracções:
a) O incumprimento das obrigações de identificação e de verificação da identidade de clientes, representantes ou beneficiários 
efectivos, previstos neste diploma;
b) O incumprimento da obrigação de comunicação, nos termos previstos na presente lei;
c) O incumprimento da obrigação de colaboração à UIF, autoridades judiciárias e às entidades de regulação e supervisão;
d) O incumprimento da obrigação de confidencialidade;
e) O incumprimento da obrigação de observância de medidas reforçadas aos clientes e às operações susceptíveis de revelar um 
maior risco de lavagem de capitais e às relações transfronteiriças de correspondência;
f) A resistência ou obstrução à realização da inspecção;
g) O incumprimento doloso da obrigação de congelar ou bloquear fundos, activos financeiros ou recursos económicos de pessoas 
físicas ou jurídicas, entidades ou grupos designados;
h) O incumprimento doloso da proibição de colocar os fundos, activos financeiros ou recursos económicos à disposição de pes-
soas físicas ou jurídicas, entidades ou grupos designados;
i) A ausência de conservação dos originais, das cópias, das referências ou de outros suportes duradouros;
j) O incumprimento do dever de abstenção de execução de operações suspeita e da respectiva obrigação de prestação de infor-
mação à UIF e às autoridades judiciárias;
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k) O incumprimento de ordens de suspensão da execução de operações suspeita e a execução de tais operações, após a confir-
mação, pela autoridade judiciária ou pela UIF, da ordem de suspensão;
l) O cometimento de uma  infracção grave antes de decorridos 5 (cinco) anos sobre a prática da mesma infracção;
2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima entre é de 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) a 
3.000.000$00 (três milhões de escudos).
Artigo 46.º […]
Com as sanções previstas no artigo 30.º podem ser aplicadas ao infractor as seguintes sanções acessórias:
a) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, direcção, gerência ou chefia de entidades financeiras, 
por um período de um a dez anos, quando o arguido seja membro dos órgãos das entidades sujeitas exerça cargos de direcção, 
chefia, gerência ou actue em sua representação, legal ou voluntária;
b) Publicidade da decisão punitiva pela autoridade de regulação ou supervisão, a expensas do infractor; e
c) Tratando-se de entidade sujeita que para operar carece de autorização administrativa, a revogação desta.”

Artigo 2.º Aditamentos

São aditados os artigos 3.º-A, 4.º-A, 5.º-A, 6.º-A, 8.º-A, 8.º-B, 10.º-A, 10.º-B, 10.º-C, 14.º-A, 14.º-B, 15.º-A, 17.º-A, 19.º-A, 19.º-B, 
20.º-A, 31.º-A, 31.º-B, 31.º-C, 31.º-D, 31.º-E, 31.º-F, 31.º-G, 31.º-H, 31.º-I, 36.º-A, 41.º-A, 41.º-B, 41.º-C, 41.º-D, 44.º-A, 44.º-B, 
46.º-A, 46.º-B e 46.º-C à Lei n.º38/VII/2009, de 27 de Abril, com a seguinte redacção:
“Artigo 3.º-A, Entidades sujeitas
Estão obrigadas ao cumprimento dos deveres previstos na presente Lei as instituições financeiras e as actividades e profissões 
não financeiras designadas que tenham a sua sede no território nacional, assim como as suas sucursais, filiais e outras formas 
de representação que estejam sediadas aqui ou no exterior.
Artigo 4.º-A, Competências
1. Compete às autoridades de regulação e supervisão regular, supervisionar, fiscalizar, inspeccionar e garantir o cumprimento 
do disposto na presente lei.
2. Compete, especialmente, às autoridades de regulação e supervisão:
a) Editar regras de boas práticas com o propósito de combater a lavagem de capitais e de outros bens;
b) Garantir que as entidades sujeitas estão a cumprir as suas obrigações no âmbito da alínea a) do artigo 5.º-A.
c) Acompanhar e fiscalizar a aplicação das regras e medidas de prevenção aos respectivos sectores;
d) Recolher informação e outros dados junto das entidades sujeitas e executar inspecções no local ao nível do grupo, podendo as 
autoridades de regulação e supervisão delegar as suas competências a outras entidades;
e) Ordenar, quando e sempre que necessário, a apresentação de quaisquer informações relevantes, obter cópias de documentos, 
em qualquer formato, e retirar documentos das instalações de uma instituição financeira ou instituição não financeira;
f) Aplicar medidas e sanções às instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras designadas por violação do 
cumprimento das obrigações, previstas na presente lei, inclusive o poder de cancelar, restringir ou suspender a autorização, se 
for caso disso;
g) Aprovar regulamentos de execução, orientações e recomendações para ajudar as entidades sujeitas no cumprimento das 
obrigações previstas na presente lei;
h) Aprovar regulamentos que obriguem as entidades sujeitas a aplicar medidas de diligência reforçadas, ou outras medidas, re-
lativamente a relações de negócio e operações com pessoas singulares e colectivas e instituições financeiras de países que não 
aplicam normas internacionais de prevenção à lavagem de capitais ou não as aplicam de forma satisfatória;
i) Cooperar e partilhar informações com outras autoridades competentes no tocante a investigações e processos relativos à 
lavagem de capitais, infracções subjacentes associadas;
j) Verificar se as sucursais estrangeiras e as filiais maioritárias das entidades sujeitas, adoptam e aplicam medidas para dar 
cumprimento ao disposto na presente lei;
k) Colaborar sem demora e de forma eficaz com suas homólogas que desempenhem funções equivalentes, bem como com ou-
tras autoridades competentes, quer nacionais quer estrangeiras, nomeadamente na troca de informações;
l) Estabelecer e aplicar critérios de idoneidade e adequação para a titularidade, controlo ou participação, directa ou indirecta, na 
direcção, gestão ou funcionamento de instituições financeiras;
m) Estabelecer regras e normas relativas às percentagens de participação de accionistas em instituições financeiras de controlo 
de acções maioritárias e de participação, directa ou indirecta, na administração de instituições financeiras ou na condução das 
actividades ou do funcionamento de entidades sujeitas;
n) Manter dados estatísticos sobre medidas adoptadas e sanções impostas no quadro de aplicação da presente lei;
o) Determinar o tipo e o âmbito de medidas a adoptar pelas entidades sujeitas para cada um dos requisitos estabelecidos no 
artigo 9.º, tendo em consideração o risco de lavagem de capitais e o volume da actividade comercial;
p) Informar as entidades sujeitas sobre o destino das operações suspeitas comunicadas à UIF;
q) Emitir directivas sobre a forma como apresentar essas comunicações de operações suspeitas.
3. Ainda, quanto às instituições financeiras e pessoas físicas ou colectivas que exploram casinos, jogos de fortuna ou azar, lota-
rias, apostas mútuas e promotores de jogos de fortuna ou azar, cabe à entidade de regulação e supervisão:
a) Procurar que aquelas adoptem as medidas necessárias para evitar que os agentes dos crimes ou os respectivos compartici-
pantes, adquiram ou sejam beneficiários efectivos de participações de controlo ou de participações significativas em instituições 
financeiras ou que nelas ocupem funções de direcção;
b) Garantir que as instituições financeiras implementem políticas empresariais consistentes de acordo com as leis nacionais e os 
padrões internacionais de supervisão, que devem ser também aplicadas à supervisão em base consolidada.
4. Tratando-se de actividades e profissões não financeiras designadas, cabe à entidade de regulação e supervisão proceder 
à fiscalização em função do risco e assegurar a boa aplicação de sistemas de fiscalização adequados a outras categorias de 
actividades e profissões não financeiras designadas que garantam que o regime de prevenção de lavagem de capitais seja im-
plementado.
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Artigo 5.º-A, Deveres das entidades sujeitas
As entidades sujeitas estão vinculadas, no desempenho da respectiva actividade, ao cumprimento dos seguintes deveres:
a) Dever de avaliação e abordagem dos riscos;
b) Dever de identificação e verificação de identidade;
c) Dever de diligência relativo à clientela;
d) Dever de recusa;
e) Dever de conservação;
f) Dever de exame;
g) Dever de comunicação;
h) Dever de declaração de transportes físicos transfronteiriços;
i) Dever de abstenção;
j) Dever de colaboração;
k) Dever de confidencialidade;
l) Dever de controlo;
m) Dever de formação.
Artigo 6.º-A, Dever de avaliação nacional e abordagem dos riscos
1. O Governo deve em diploma próprio tomar medidas eficazes para avaliar, compreender e atenuar os riscos da lavagem de 
capitais.
2. Será designada em diploma próprio, no prazo de cento e vinte dias após a entrada em vigor desta lei, a autoridade competente 
para coordenar a resposta nacional aos riscos mencionados no número anterior.
3. As avaliações previstas no número 1 devem ser actualizadas, documentadas e colocadas à disposição das autoridades com-
petentes e dos organismos de regulação e supervisão.
4. As entidades sujeitas devem adoptar medidas adequadas para identificar, avaliar e compreender os respectivos riscos de 
lavagem de capital, nomeadamente o risco de cliente, risco-país ou risco geográfico, factores de riscos associados ao produto, 
serviço, operação ou canal de distribuição, estando obrigados a:
a) Documentar as respectivas avaliações dos riscos;
b) Considerar todos os factores de risco relevantes antes de determinar o nível de risco global e o nível adequado e tipo de me-
didas de atenuação a aplicar;
c) Manter essas avaliações actualizadas
d) Dispor de mecanismos adequados para comunicar a informação sobre a avaliação dos riscos às autoridades competentes e 
aos organismos de auto-regulação.
5. As entidades sujeitas devem ainda:
a) Dispor de políticas, procedimentos e controlos, que devem ser aprovados pela alta direção, para atenuar e gerir eficazmente 
os riscos de lavagem de capitais identificados ao nível das pessoas sujeitas, dos países ou das zonas geográficas;
b) Aplicar medidas especificamente orientadas para a gestão dos riscos de lavagem de capitais, caso estabeleçam relações de 
negócio ou executem operações com um cliente que não esteja fisicamente presente para efeitos de identificação;
c) Assegurar que as medidas destinadas a impedir ou a mitigar a lavagem de capitais são proporcionais aos riscos identificados 
e lhes permitem desenvolver os seus recursos de modo mais eficaz possível.
d) Tomar medidas reforçadas quando identificam cenários de risco mais elevado;
e) Assegurar que documentos, dados e informações recolhidos no âmbito do dever de diligência relativo à clientela são actuali-
zadas e relevantes para a realização de revisões dos registos existentes, sobretudo para categorias de clientes com risco mais 
elevado. Os registos devem ser postos à disposição da UIF, das autoridades de regulação e supervisão e das demais autoridades 
competentes.
f) A implementação das políticas, dos procedimentos e dos controlos devem ser monitorados e reforçados sempre que neces-
sário.
6. As políticas, os procedimentos e controlos referidos na alínea a) do número anterior devem ser proporcionais à natureza, ao 
tamanho e ao volume das actividades das entidades sujeitas.
Artigo 8.º-A, Dever de identificação e verificação de identidade específico
1. As companhias de seguros e os intermediários de serviços de seguros devem identificar os clientes e verificar a sua identida-
de, sempre que os prémios de seguros pagos durante um ano excedam 110.000$00 (cento e dez mil escudos), se o pagamento 
for realizado sob a forma de um prémio único excedendo 220.000$00 (duzentos e vinte mil escudos) e no caso de contractos de 
seguros de pensões relacionados com o emprego ou a actividade profissional do segurado, quando estes contractos contenham 
uma cláusula de remissão e possam ser usados como garantias de empréstimos.
2. No caso de concessionários de exploração de jogos e casinos o dever de identificação e verificação da identidade dos frequen-
tadores deve ser feito à entrada da sala de jogo ou quando adquirirem ou trocarem fichas de jogo, ou símbolos convencionais 
utilizáveis para jogar, num montante total igual ou superior a 300.000$00 (trezentos mil escudos).
3. Os concessionários de casinos devem emitir cheques seus, obrigatoriamente nominativos e cruzados, com indicação de cláu-
sula proibitiva de endosso apenas:
a) Em troca de fichas ou símbolos convencionais à ordem dos frequentadores identificados que os tenham adquirido através de 
cartão bancário ou cheque não inutilizado e no montante máximo equivalente ao somatório das aquisições;
b) Para pagamentos de prémios à ordem dos frequentadores premiados previamente identificados e resultantes das combina-
ções do plano de pagamentos das máquinas ou de sistemas de prémio acumulado.
4. A identidade dos frequentadores do casino deve ser sempre objecto de registo.
5. As entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias devem identificar os vencedores dos prémios sempre que o mon-
tante ganho for igual ou superior a 600.000$00 (seiscentos mil escudos).
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6. As entidades que exerçam actividades de mediação, promoção imobiliária, compra e venda de imóveis, bem como entidades 
construtoras que procedam à venda directa de imóveis, devem identificar os seus clientes, representantes e beneficiários efecti-
vos, sempre que realizem operações para os seus clientes, devendo ainda recolher os seguintes elementos:
a) Identificação clara dos intervenientes;
b) Montante global do negócio jurídico;
c) Menção dos respectivos títulos representativos;
d) Meio de pagamento utilizado e respectivo comprovativo;
e) Identificação do imóvel.
7. Os negociantes em metais preciosos ou em pedras preciosas, obras de arte ou antiguidades, devem identificar os seus clien-
tes sempre que realizem operações em numerário com um cliente, de montante igual ou superior 800.000$00 (oitocentos mil 
escudos).
8. Os Advogados, Solicitadores, Notários, Conservadores dos Registos, Contabilistas, Auditores e Consultores Fiscais, devem 
identificar os seus clientes sempre que preparem ou efectuem operações para os seus clientes, no âmbito das actividades des-
critas na alínea i) do número 6 do artigo 5.º.
9. Prestador de serviços a sociedades e a fundos fiduciários, devem identificar os seus clientes sempre que preparem ou efec-
tuem operações para um cliente no quadro das actividades descritas na alínea j) do número 6 artigo 5.º.
10. As entidades que procedam a pagamentos a vencedores de prémios de apostas ou lotarias devem proceder à identificação 
e verificação da identidade do beneficiário do pagamento, sempre que o valor do prémio seja igual ou superior a 600.000$00 
(seiscentos mil escudos).
Artigo 8.º-B, Elementos de identificação e verificação da identidade de clientes
1. A identificação das pessoas singulares deve incluir o nome completo, filiação, estado civil, profissão, data e lugar de nascimen-
to, residência, Número de Identificação Fiscal, o local de trabalho, o número de contacto, o endereço electrónico.
2. A verificação é efectuada pela apresentação de qualquer documento de identificação oficial válido, onde conste a respectiva 
fotografia e assinatura.
3. A identificação das pessoas colectivas deve incluir;
a) Nome, natureza e forma legal, lugar da sede;
b) Identidade dos gerentes ou administradores;
c) Identificação de quem detém os poderes para as obrigar.
4. A verificação da identificação das pessoas colectivas é efectuada pela apresentação da certidão dos seus estatutos.
5. A identificação de fundos fiduciários constituídos de acordo com o direito estrangeiro ou instrumentos legais semelhantes, 
sem personalidade jurídica, deve incluir a obtenção e verificação do nome dos administradores, instituidores e beneficiários.
Artigo 10.º-A, Bancos de fachada
1. Nenhum banco pode operar em Cabo Verde se não dispuser de presença física no país, se não estiver licenciado pelo Banco de 
Cabo Verde e não pertencer a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão numa base consolidada.
2. As instituições financeiras não devem estabelecer nem manter relações de negócio:
a) Com bancos registados em jurisdições onde não tenham presença física, e que não pertençam a um grupo financeiro regula-
mentado, sujeito a supervisão numa base consolidada.
b) Com instituições, ou clientes de países que permitam que as suas contas sejam utilizadas por bancos registados em jurisdi-
ções onde não tenham presença física, e que não pertençam a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão;
c) Se as obrigações previstas no número anterior não puderem ser cumpridas.
3. As instituições financeiras devem assegurar-se que as suas instituições clientes não permitam que as suas contas sejam 
utilizadas por bancos de fachada.
Artigo 10-B.º, Transferência de fundos ou de valores
1. Os prestadores de serviços de fundos ou de valores devem manter uma lista actualizada dos seus agentes que podem ceder 
às autoridades competentes.
2. Quando recorram a agentes devem assegurar que estes se incluam nos seus programas anti lavagem de capitais e controlem 
o cumprimento destes programas por parte dos mesmos agentes.
Artigo 10.º-C, Novas tecnologias
1. A autoridade central em matéria de cooperação internacional em matéria penal, as instituições financeiras e as actividades e 
profissões não financeiras designadas devem identificar e avaliar os riscos de lavagem de capitais que possam resultar:
a) Do desenvolvimento de novos produtos e novas práticas comerciais, nomeadamente novos mecanismos de distribuição,
b) Da utilização de tecnologias novas ou em fase de desenvolvimento relacionadas com novos produtos ou com produtos pré-
-existentes.
2. As entidades sujeitas devem avaliar o risco antes do lançamento dos novos produtos ou práticas comerciais ou da utilização 
de tecnologias novas ou em fase de desenvolvimento.
3. Ainda, as entidades sujeitas devem adoptar medidas adequadas para gerir e mitigar esses riscos.
Artigo 14.º-A, Adequação ao grau de risco
1. No cumprimento dos deveres de identificação e de diligência previstos nos artigos 8.º, 9.º e 14.º, as entidades sujeitas devem 
adaptar a natureza e a extensão dos procedimentos de verificação e das medidas de diligência, em função do risco associado ao 
tipo de cliente, à relação de negócio, ao produto, à transacção e à origem ou destino dos fundos.
2. As entidades sujeitas devem estar em condições de demonstrar a adequação dos procedimentos adoptados nos termos do 
número anterior, sempre que tal lhes seja solicitado pela competente autoridade de regulação e supervisão.
Artigo 14.º-B, Pessoas politicamente expostas
1. As entidades sujeitas quando estão a fazer negócio ou transacções com pessoas politicamente expostas, além da aplicação de 
medidas de diligência relativas à clientela, devem:
a) Dispor de procedimentos adequados e baseados no risco, para determinar se o cliente ou representante ou beneficiário efec-
tivo é uma pessoa politicamente exposta, e se nacional ou estrangeira;
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b) Obter a autorização da sua alta direcção para o estabelecimento ou manutenção, no caso de clientes existentes, de relações 
de negócio com tais clientes ou beneficiários efectivos;
c) Tomar as medidas necessárias para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos, nas relações de negócio ou 
nas transacções ocasionais;
d) Efectuar um acompanhamento contínuo e reforçado da relação de negócio.
2. O regime previsto no número anterior deve continuar a aplicar-se a quem, tendo deixado de ter a qualidade de pessoa po-
liticamente exposta, continue a representar um risco acrescido de lavagem de capitais, devido ao seu perfil ou à natureza das 
operações desenvolvidas.
Artigo 15.º-A, Dever de exame
1. Sem prejuízo do dever de diligência reforçada, as entidades sujeitas devem examinar com especial cuidado e atenção, de 
acordo com a sua experiência profissional, o seu conhecimento do cliente, as suas actividades comerciais e o seu perfil de risco, 
qualquer conduta, actividade ou operações cujos elementos caracterizadores o tornem susceptível de estar relacionada com a 
lavagem de capitais.
2. Para efeitos do número anterior o exame da operação deve incidir, nomeadamente, sobre:
a) A natureza, a finalidade, a frequência, a complexidade, a invulgaridade e a atipicidade da conduta, actividade ou operação;
b) A aparente inexistência de um objectivo económico ou de um fim lícito associado à conduta, actividade ou operação;
c) O montante, a origem e o destino dos fundos movimentados;
d) Os meios de pagamento utilizados;
e) A natureza, a actividade, o padrão operativo e o perfil dos intervenientes;
f) O tipo de transacção ou produto que possa favorecer especialmente o anonimato.
3. A aferição do grau de suspeição evidenciado por uma conduta, actividade ou operação não pressupõe necessariamente a 
existência de qualquer tipo de documentação confirmativa da suspeita, antes decorrendo da apreciação das circunstâncias con-
cretas, à luz dos critérios de diligência exigíveis a um profissional, na análise da situação.
Artigo 17.º-A, Dever de formação
1. Todas as entidades sujeitas devem garantir a formação contínua e adequada aos seus empregados e dirigentes, para assegu-
rar que estes se mantêm informados sobre os vários aspectos do novo quadro regulamentar em matéria de prevenção e combate 
à lavagem de capitais, novos desenvolvimentos, técnicas, métodos e tendências das actividades ligadas a estes.
2. As medidas previstas no número anterior devem incluir programas específicos e regulares de formação, adequados a cada 
sector de actividade, que habilitem os seus destinatários a reconhecer operações que possam estar relacionadas com a prática 
daqueles crimes e a actuar de acordo com as disposições da presente lei e das respectivas normas regulamentares.
3. As entidades sujeitas devem conservar, durante um período de 5 anos, cópia dos documentos ou registos relativos à formação 
prestada aos seus empregados e dirigentes.
Artigo 19.º-A, Dever de abstenção
1. As entidades sujeitas devem abster-se de executar qualquer operação sempre que saibam ou suspeitem estar relacionada 
com a prática dos crimes de lavagem de capitais e informar desse fato a UIF.
2. A UIF deve imediatamente solicitar ao Procurador-geral da República ou ao magistrado do Ministério Público por ele designa-
do, a confirmação ou o levantamento da decisão de suspensão da operação.
3. O Procurador-geral da República ou o magistrado do Ministério Publico por ele designado pronuncia-se sobre a confirmação 
ou o levantamento da suspensão da operação no prazo máximo de três dias úteis, sob pena de a operação poder ser realizada.
4. O Procurador-geral da República notifica a entidade comunicante da sua decisão dando também conhecimento à UIF.
5. No caso da entidade sujeita considerar que a suspensão referida no número 1 não é possível ou que, após consulta à UIF, pode 
ser susceptível de prejudicar a prevenção ou a futura investigação do crime de lavagem de capitais, a operação pode ser realiza-
da, devendo a entidade sujeita fornecer, de imediato, à UIF as informações respeitantes à operação.
Artigo 19.º-B, Dever de confidencialidade
1. As entidades sujeitas e os membros dos respectivos órgãos sociais, ou que nelas exerçam funções de direcção, de gerência 
ou de chefia, os seus empregados, os mandatários e outras pessoas que lhes prestem serviço a título permanente, temporário 
ou ocasional que forneçam as informações transmitidas ou requisitadas pela UIF ou pelas autoridades judiciárias competentes 
sobre operações suspeitas de lavagem de capitais, ou sobre processos em investigação, não podem revelar tal fato a cliente ou 
a terceiros, nem que se encontra em curso uma investigação criminal e, tampouco que foi transmitida à UIF uma informação 
conexa com a comunicação realizada.
2. A identidade do empregado ou dirigente da entidade obrigada que tenha fornecido as informações referidas no número ante-
rior, deve ser mantida em sigilo, havendo apenas lugar à identificação da entidade transmitente.
3. Não constitui violação do dever enunciado no número anterior, a divulgação de informações, legalmente devidas, às autorida-
des de supervisão ou de fiscalização previstos na presente lei, incluindo os organismos de regulação profissional das actividades 
e profissões não financeiras designadas sujeitas à presente lei.
4. Quem, ainda que com negligência, revelar ou favorecer a descoberta da identidade de quem forneceu informações, ao abrigo 
dos artigos referidos no número anterior, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.
5. O disposto no número 1 também não impede a divulgação da informação, para efeitos de prevenção da lavagem de capitais 
entre instituições congéneres, baseada no memorando de entendimento ou desde que haja reciprocidade, em matéria de pre-
venção à lavagem de capitais.
Artigo 20.º-A, Organismos sem fins lucrativos
1. As organizações sem fins lucrativos devem:
a) Produzir relatórios, anualmente ou sempre que haja alteração no objecto e a finalidade das suas actividades;
b) Identificar a pessoa ou pessoas que gerem, controlam suas actividades, e compreendem os dirigentes, os membros do con-
selho de administração e os administradores.
2. Igualmente, as organizações sem fins lucrativos devem publicar anualmente, no boletim oficial ou no quadro de anúncios 
legais, seus estados financeiros com a divulgação das suas despesas e receitas.
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3. Os dirigentes ou responsáveis das organizações não-governamentais, em exercício de funções, o pessoal com responsabilida-
de pela gestão das mesmas zelam para que estas não sejam utilizadas para a lavagem de capitais.
4. Para efeito do número anterior, as organizações sem fins lucrativos ficam sujeitas durante o período de sete anos a conservar 
todos os registos de identificação das pessoas que forneçam ou recebam a título gratuito fundos ou recursos da fundação, nos 
termos dos artigos 8.º, 8.º-B e 9.º, devendo estes registos estar à disposição da UIF e da autoridade judiciária.
5. O disposto nos números anteriores será aplicável às associações, correspondendo em tais casos aos órgãos do governo ou da 
assembleia geral, aos membros dos órgãos de representação que gere os interesses da associação e o organismo encarregado 
de verificar a sua constituição, no exercício das suas funções.
6. Atendendo aos riscos a que se encontram expostos o sector, são extensíveis às fundações e às associações as restantes obri-
gações estabelecidas na presente Lei.
Artigo 31.º-A, Bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro
1. O juiz determina, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira 
competente, medidas conservatórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes precedentes associados à lavagem de 
capitais praticado no estrangeiro.
2. Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da 
autoridade solicitante prometer reciprocidade a Cabo Verde.
3. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas conservatória por solicitação de 
autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e 
Cabo Verde, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.
Artigo 31.º-B, Perda
1. Sem prejuízo do regime geral previsto no Código Penal e dos direitos de terceiros de boa-fé, em caso de condenação por lava-
gem de capitais ou por qualquer  infracção principal, o tribunal declara a perda de fundos ou bens que constituam:
a) O produto de crime, incluindo rendimentos, recompensas, juros, fundos ou bens misturados com esse produto ou obtidos a 
partir ou em troca de tal produto, ou bens cujo valor corresponde ao valor dos proveitos obtidos;
b) Activos de valor correspondente, na impossibilidade de apreender o produto do crime;
c) O objecto da infracção;
d) Receitas e outros benefícios resultantes de fundos ou bens previstos nas alíneas anteriores;
e) Instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na prática do crime; ou
f) Fundos ou bens referidos nas alíneas anteriores, que foram transferidos para outrem, salvo se o terceiro provar que adquiriu 
tais bens mediante o pagamento de um preço justo ou como contraprestação por serviços no valor equivalente ao de tais bens, 
ou com base noutras razões fundadas, e que o terceiro não estava ciente da origem ilícita de tais bens.
2. Se tiver sido cometida uma  infracção ao abrigo da presente lei, e o seu autor não for condenado por ser desconhecido ou ter 
falecido, o Ministério Público deve solicitar ao Tribunal competente que emita uma declaração de perda dos fundos ou bens a 
favor do Estado, desde que comprove que os fundos ou bens são proventos de lavagem de capitais ou qualquer crime subjacente.
Artigo 31.º-C, Destino dos bens perdidos a favor do Estado
1. Os bens e valores declarados perdidos a favor do Estado são destinados nos termos da Lei n.º 18/VIII/2012, de 13 de Setem-
bro, que criou Gabinete de Recuperação de Activos (GRA) e do Gabinete de Administração de Bens (GAB) e estabeleceu ainda as 
regras de administração dos bens recuperados, apreendidos ou perdidos a favor do Estado.
2. Não devem ser vendidos os bens, objectos ou instrumentos confiscados pelo Estado que, pela sua natureza ou características, 
podem ser utilizados para cometer outros crimes.
3. Não devem ser destruídos os bens, objectos ou instrumentos confiscados que tenham interesse criminal, científico ou didác-
tico.
4. Na falta de acordo internacional, os bens, valores ou produtos apreendidos à solicitação de autoridade estrangeira, bem como 
os fundos provenientes da sua venda, são repartidos em partes iguais entre o Estado requerente e Estado de Cabo Verde, após 
decretada a respectiva perda.
Artigo 31.º-D, Cooperação e coordenação nacionais
1. O Governo cria por diploma próprio no prazo de cento e vinte dias após a entrada em vigor deste diploma, uma comissão inter-
ministerial com atribuição de definir e determinar a coordenação das políticas em matéria de prevenção e combate à lavagem 
de capitais.
2. As autoridades nacionais competentes devem cooperar e, quando necessário, coordenar-se, no âmbito desta Comissão, ao 
nível operacional e da definição de políticas, para o desenvolvimento e a aplicação de estratégias e de actividades, com base nos 
riscos identificados, destinadas a prevenir e a combater a lavagem de capitais.
Artigo 31.º-E , Cooperação entre autoridades de regulação e supervisão
As autoridades responsáveis pela regulação e supervisão de entidades sujeitas, devem colaborar com as suas homólogas es-
trangeiras na prevenção e na luta contra a lavagem de capitais e crimes subjacentes.
Artigo 31.º-F, Cooperação entre as Unidades de Informações Financeiras
1. A UIF pode partilhar informações, quer espontaneamente, quer mediante pedido, com qualquer congénere ou outras autori-
dades competentes estrangeiras, em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais e crimes subjacentes, numa base 
de reciprocidade ou de comum acordo no quadro de acordos de cooperação.
2. Para os efeitos referidos no número anterior a UIF pode celebrar acordos ou memorandos de entendimentos.
Artigo 31.º-G, Cooperação com congéneres estrangeiras
1. As autoridades nacionais competentes devem garantir a cooperação internacional com as suas congéneres estrangeiras em 
matéria de prevenção e repressão da lavagem de capitais.
2. A cooperação deve ser prestada de modo célere, construtivo e efectivo, devendo ser assegurados mecanismos eficazes de 
troca de informação.
3. A troca de informação deve ser efectuada espontaneamente ou a pedido do país que submete o pedido de informação, podendo 
ser referente à lavagem de capitais, bem como em relação aos fatos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens.
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4. A troca de informação não pode ser recusada ou sujeita a qualquer condição indevida, desproporcionada, ou restritiva.
5. A cooperação internacional não pode ser recusada unicamente com o fundamento de que o pedido está relacionado com 
questões fiscais.
6. A cooperação não pode ser recusada com base em legislação que imponha deveres de confidencialidade e de sigilo às auto-
ridades nacionais competentes, excepto se as informações relevantes forem adquiridas em circunstâncias que envolvam sigilo 
profissional.
Artigo 31.º-H, Acesso, difusão e retorno da informação
1. Para cabal desempenho das suas atribuições de prevenção da lavagem de capitais, a UIF pode requerer e deve ter acesso, em 
tempo útil, à informação financeira, administrativa, judicial e policial, a qual fica sujeita ao disposto ao dever de sigilo.
2. Compete à UIF, no âmbito das suas atribuições e competências legais, e às autoridades de regulação e supervisão mencio-
nadas no artigo 4.º, emitir alertas e difundir informação actualizada sobre tendências e práticas conhecidas, com o propósito de 
prevenir a lavagem de capitais.
3. A UIF deve dar o retorno oportuno de informação às entidades sujeitas e às autoridades de supervisão e de fiscalização men-
cionadas no artigo 4.º, sobre o encaminhamento e o resultado das comunicações suspeitas de lavagem de capitais, por aquelas 
comunicadas.
Artigo 31.º-I, Recolha, manutenção e publicação de dados estatísticos
1. Cabe à UIF preparar e manter actualizados dados estatísticos relativos ao número de transacções suspeitas comunicadas e ao 
encaminhamento e resultado de tais comunicações.
2. As autoridades judiciárias, por intermédio do membro do Governo responsável pela área da Justiça, bem como as autoridades 
policiais devem remeter à UIF, anualmente, os dados estatísticos relativos à lavagem de capitais, nomeadamente o número de 
denúncias realizadas, processos-crimes abertos, pessoas acusadas, pessoas condenadas, pessoas extraditadas, pedidos de 
cartas rogatórias recebidos e solicitados, montante dos bens congelados, apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado.
3. As autoridades judiciárias devem criar um sistema destinado a manter estatísticas completas sobre auxílio judiciário mútuo 
referente a apreensão, congelamento e confiscação de bens, extradição, bem como outros pedidos de cooperação solicitados ou 
recebidos.
Artigo 36.º-A, Aplicação no espaço
Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente capítulo é aplicável a:
a) Fatos praticados em território cabo-verdiano;
b) Fatos praticados fora do território nacional de que sejam responsáveis as entidades referidas no artigo 5.º, atuando por inter-
médio de sucursais ou em prestação de serviços.
c) Fatos praticados a bordo de navios ou aeronaves de bandeira cabo-verdiana, salvo tratado ou convenção internacional em 
contrário.
Artigo 41.º-A, Suspensão da prescrição
1. A prescrição do procedimento contra-ordenacional suspende-se, para além dos casos especialmente previstos na lei, durante 
o tempo em que o procedimento:
a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal;
b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministério Público até à sua devolução à autoridade administrativa;
c) Estiver pendente a partir da notificação do despacho que procede ao exame preliminar do recurso da decisão da autoridade de 
supervisão e inspecção que aplica a coima, até à decisão final do recurso.
2. Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a suspensão não pode ultrapassar um ano.
Artigo 41.º-B, Interrupção da prescrição
1. A prescrição do procedimento por contra-ordenação interrompe-se com a:
a) Qualquer notificação, nomeadamente comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra eles definidos;
b) Realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e buscas, ou com o pedido de auxílio às autoridades 
policiais ou a qualquer autoridade administrativa;
c) Notificação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as declarações por ele prestadas no exercício desse direito;
d) Decisão da autoridade de supervisão e inspecção que procede à aplicação da coima.
2. Nos casos de concurso de infracções, a interrupção da prescrição do processo criminal determina a interrupção da prescrição 
do procedimento contra-ordenacional.
3. A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido 
o prazo da prescrição acrescido de metade.
Artigo 41.º-C, Suspensão da prescrição da coima
A prescrição do pagamento da coima suspende-se durante o tempo em que:
a) Por força da lei ou regulamento a execução não pode começar ou não pode continuar a ter lugar;
b) A execução foi interrompida;
c) Foram concedidas facilidades de pagamento.
Artigo 41.º-D, Interrupção da prescrição da coima
1. A prescrição da coima interrompe-se com o início da sua execução, em caso de pagamento fraccionado.
2. A prescrição da coima ocorre quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal 
da prescrição acrescido de metade.
Artigo 44.º-A, Contra-ordenações leves
1. Constituem contra-ordenações leves punidas com coima de 100.000$00 (cem mil escudos) a 2.000.000$00 (dois milhões de 
escudos):
a) O incumprimento por Organização de Sociedade sem Fins Lucrativos (OSFL) da obrigação estabelecida nos números 2 e 4 no 
artigo 20.º-A;
b) Os incumprimentos de obrigações estabelecidos especificamente na presente lei que não constituam  infracção especialmen-
te grave ou grave.
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2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima é de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) a 1.000.000$00 
(um milhão de escudos).
Artigo 44.º-B, Determinação da sanção aplicável
1. Na determinação da sanção atende-se às seguintes circunstâncias:
a) A quantia da operação ou os ganhos obtidos como consequência da omissão ou actos constitutivos da infracção;
b) O grau de responsabilidade ou intenção com que actuou o infractor;
c) A conduta anterior do infractor, na entidade culpada ou em outra, em relação às exigências previstas nesta lei;
d) O carácter da representação que a pessoa em causa possui;
e) A capacidade económica do infractor quando a sanção seja multa.
2. A sanção a ser aplicável não pode ser mais benéfica para o infractor do que o incumprimento das normas infringidas.
Artigo 46.º-A, Protecção dos intervenientes
É garantida a protecção a quem tiver colaborado concretamente na investigação dos crimes previstos no presente capítulo, nos 
termos da lei n.º 81/VI/2005, de 12 de Setembro, que estabelece medidas para protecção de testemunhas em processo penal.
Artigo 46.º-B, Valor das coimas
Para efeitos previstos na presente lei, o valor de cada dia de coima é fixado em 5.000$00 (cinco mil escudos) e em 20.000$00 
(vinte mil escudos) quando se tratar, respectivamente, de pessoa singular ou de pessoa colectiva ou entidade equiparada.
Artigo 46.º-C, Punição de actos preparatórios
São punidos os actos preparatórios dos crimes previstos na presente lei.”

Artigo 3.º Revogação

É revogado o artigo 11.º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril.

Artigo 4.º Republicação

É republicada, em anexo à presente lei, a Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de Abril, com as modificações ora introduzidas, e procedendo 
à renumeração dos artigos.

Artigo 5.º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 29 de Janeiro de 2016.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso Ramos.
Promulgada em 14 de Março de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA.
Assinada em 17 de Março de 2016.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso Ramos.

ANEXO
REPUBLICAÇÃO DA LEI N.º 38/VII/2009, DE 20 DE ABRIL

(a que se refere o artigo 4.º)

Lei n.º 38/VII/2009, de 20 de Abril

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 175.º da Constituição o seguinte:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º Objecto

A presente lei estabelece medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores.

Artigo 2.º Definições

1. Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Autoridade competente»: todas as autoridades públicas a quem foram atribuídas responsabilidades no combate à lavagem 
de capitais ou crimes subjacentes associados, designadamente:
i. A Unidade de Informação Financeira (UIF);
ii. Os órgãos de polícia criminal;
iii. As autoridades judiciárias;
iv. As que recebem declarações sobre o transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos negociáveis ao portador;
v. As com responsabilidades de regulação e supervisão, para garantir que as entidades sujeitas cumprem as suas obrigações de 
prevenção à Lavagem de Capitais.
b) «Banca correspondente»: a prestação de serviços bancários por um banco a outro banco;
c) «Banco de fachada»: banco que não dispõe de qualquer presença física no país no qual esteja constituído e autorizado, e que 
não se integra num grupo financeiro regulado sujeita à supervisão consolidada e efectiva;
d) «Beneficiário»: pessoa singular ou colectiva ou entidade sem personalidade jurídica identificadas pelo ordenante como recep-
toras da transferência electrónica solicitada;
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e) «Beneficiário efectivo»: pessoa singular proprietária última ou que detém o controlo final de um cliente e/ou a pessoa singular 
por conta da qual é efectuada uma operação. Inclui também as pessoas que controlam efectivamente uma pessoa colectiva ou 
uma entidade sem personalidade jurídica.
f) «Bens»: activos de qualquer tipo, designadamente:
i. Corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, adquiridos por qualquer meio, de origem legítima ou 
ilegítima, e os documentos ou instrumentos jurídicos que atestam a propriedade ou outros direitos sobre os referidos activos;
ii. Bens detidos pelo agente criminoso ou por terceiro, transferidos pelo agente criminoso para terceiro, permanecendo o pri-
meiro com direitos, tais como o direito de posse, usufruto, direito de natureza hereditária, entre outros de natureza obrigacional 
e real sobre o bem transferido;
iii. Bens ou direitos obtidos mediante transacção ou troca com os bens obtidos por meio da prática do fato ilícito típico;
iv. Direitos, directa ou indirectamente, obtidos por meio do fato ilícito típico ou direitos sobre os bens obtidos directa ou indirec-
tamente pela prática do fato ilícito típico;
v. Bens transformados ou misturados com os bens provenientes da prática do crime de lavagem de capitais.
g) «Boa-fé»: ignorância desculpável de que os bens, direitos, valores ou vantagens do crime se relacionavam com actividades 
ilícitas;
h) «Carácter inabitual da operação»: operação isolada em que ainda assim se não justifique em virtude de, no caso concreto, não 
ser habitual a sua prática;
i) «Confisco»: a perda definitiva de bens ou vantagens do crime, por decisão de um tribunal;
j) «Congelamento» ou «apreensão»: a proibição temporária de transferir, converter, alienar, dispor ou movimentar bens ou 
fundos ou outros activos económicos pertencentes a indivíduos ou entidades de que se suspeite estarem envolvidos em lavagem 
de capitais;
k) «Entidades sujeitas»: são as instituições financeiras e as actividades e profissões não financeiras designadas, obrigadas ao 
cumprimento dos deveres de prevenção em matéria de lavagem de capitais e financiamento da proliferação das armas de des-
truição em massa, constantes do artigo 4.º;
l) «Entidades de regulação e supervisão»: as entidades referidas no artigo 5.º com as competências de prevenção dos crimes de 
lavagem de capitais, ali definidas;
m) «Falsa declaração»: declaração incorrecta do montante de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador transpor-
tado ou uma declaração incorrecta de qualquer outra informação relevante exigida ou de outra forma solicitada pelas autorida-
des. Este termo abrange igualmente a falta de declaração tal como exigida;
n) «Fundos»: quaisquer bens corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, independentemente da 
forma como sejam adquiridos, e os documentos ou instrumentos jurídicos sob qualquer forma, incluindo a electrónica ou digital, 
que comprovem o direito de propriedade ou outros direitos sobre esses;
o) « infracção principal»: fato ilícito, típico e punível com pena de prisão de que derive um bem que possa passar a constituir 
objecto de uma  infracção definida no artigo 39.º;
p) «Instrumentos negociáveis ao portador»: instrumentos monetários ao portador, tais como:
i. Cheques de viagem;
ii. Instrumentos negociáveis, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, que sejam ao portador, endossados 
sem restrição, feitos para um beneficiário fictício ou em tal forma que a titularidade seja transferível com a entrega;
iii. Instrumentos incompletos, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento, assinados, mas em que seja omis-
so o nome do beneficiário;
q) «Movimento físico transfronteiriço»: qualquer entrada ou saída física de numerário ou de instrumentos negociáveis ao porta-
dor de um país para outro, seja através de:
i. Transporte físico por uma pessoa singular ou na sua bagagem ou veículo;
ii. Envio de numerário através de um contentor, ou;
iii. Remessa postal de numerário ou de instrumentos negociáveis ao portador por uma pessoa singular ou colectiva.
r) «Natureza da operação»: tipo ou género de operação ou uma série de operações susceptíveis de, por si só, ser indiciadora da 
prática do crime de lavagem de capitais;
s) «Organização sem fins lucrativos – OSFL»: organização que tem por principal objecto a recolha e a distribuição de fundos para 
fins caritativos, religiosos, culturais, educacionais, sociais ou fraternais ou para outras finalidades similares;
t) «Pessoas politicamente expostas - PEP»: as pessoas nacionais ou estrangeiras, a quem estão ou foram cometidas funções 
públicas proeminentes, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas 
estreitas relações de natureza societária ou comercial;
u) «Títulos ao portador»: instrumentos monetários na forma ao portador como cheques, cheques de viagem e promissórias;
v) «Transacção suspeita»: transacção que é invulgarmente complexa, que não tenha objecto legítimo aparente, não congruente 
com os negócios habituais do cliente ou que a instituição financeira ou actividades e profissões não financeiras designadas 
acreditem poder estar relacionada com um acto criminoso ou constituir o lucro da actividade criminosa. As operações suspeitas 
incluem tentativas de operações;
w) «Transporte físico transfronteiras»: todas as entradas ou saídas físicas de numerário ou de instrumentos negociáveis ao 
portador de um país para outro, designadamente:
i. Na sua bagagem ou veículo;
ii. Através de um contentor;
iii. Remessa postal;
x) «Unidade de Informação Financeira -UIF»: Serviço de informação financeira que funciona como centro nacional para receber, 
requerer, analisar e difundir informação relativa a eventuais actividades de lavagem de capitais. A sua organização, competência 
e funcionamento são regulados em diploma próprio;
y) «Valor envolvido na operação» valor que, de acordo com o critério de razoabilidade no caso concreto, indicia a possibilidade de 
existência de lavagem de capitais;
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z) «Vantagens do crime»: bens de qualquer tipo, direitos ou valores provenientes da prática, sob qualquer forma de compartici-
pação, de fato ilícito, típico e punível com pena de prisão, assim como os bens que com eles se obtenham;
aa) «Volume da operação» quantidade de operações sucessivas de igual natureza que, por si só, não se justifique.
2. Para os efeitos previstos na alínea t) do número anterior, e nos termos da presente lei, consideram-se PEP designadamente:
a) “Funções públicas proeminentes”:
i. Chefe de Estado;
ii. Chefe do Governo;
iii. Membros do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, de tribunais superiores e de 
outros órgãos judiciais de alto nível, cujas decisões não são habitualmente susceptíveis de recurso, salvo em circunstâncias 
excepcionais;
iv. Membros do Governo;
v. Membros de família reais;
vi. Parlamentares;
vii. Altos responsáveis dos partidos políticos;
viii. Embaixadores, Chefes de missões diplomáticas e postos consulares;
ix. Oficiais Superiores das Forças Armadas e da Polícia;
x. Presidentes das Câmaras Municipais;
xi. Os membros do Conselho ou Direcção do Banco Central;
xii. Dirigentes dos ministérios;
xiii. Membros dos órgãos executivos de organizações de Direito Internacional;
xiv. Membros dos órgãos de administração, da direcção ou de fiscalização das empresas públicas, do Conselho de Administração 
das Autoridades Administrativas Independentes, e de sociedades anónimas de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, 
institutos públicos, fundações públicas, estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo da sua designação, incluindo os 
órgãos de gestão das empresas integrantes dos sectores empresariais e locais;
xv. Directores, Directores-adjuntos e Membros do Conselho de Administração e pessoas que exerçam funções equivalentes em 
organização internacional;
b) “Membros próximos da família”:
i. O cônjuge ou unido de fato;
ii. Os pais, os filhos e os respectivos cônjuges ou unidos de fato, os irmãos;
c) “Pessoas com reconhecidas e estreitas relações de natureza societária ou comercial”:
i. Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida como proprietária conjunta com a pessoa politicamente exposta 
de uma pessoa colectiva, ou que com ele tenha relações comerciais próximas;
ii. Qualquer pessoa singular que seja proprietária do capital social ou dos direitos de voto de uma pessoa colectiva, que seja 
notoriamente conhecido como tendo como único beneficiário efectivo a pessoa politicamente exposta.

Artigo 3.º Direito subsidiário

Ao crime previsto na presente lei são subsidiariamente aplicáveis as normas do Código Penal, Código de Processo Penal, a lei 
que estabelece os princípios gerais da cooperação judiciária internacional em matéria penal.

Artigo 4.º Entidades sujeitas

Estão obrigadas ao cumprimento dos deveres previstos na presente lei as instituições financeiras e as actividades e profissões 
não financeiras designadas que tenham a sua sede no território nacional, assim como as suas sucursais, filiais e outras formas 
de representação que estejam sediadas aqui ou no exterior.

Artigo 5.º Entidades de regulação e supervisão

São entidades de regulação e supervisão:
a) O Banco de Cabo Verde, para as instituições financeiras referidas no artigo 7.º;
b) A Inspecção-geral de Jogos para pessoas físicas ou colectivas que exploram casinos, jogos de fortuna ou azar, lotarias, apos-
tas mútuas e promotores de jogos de fortuna ou azar;
c) A Ordem dos Advogados, relativamente aos Advogados e Solicitadores;
d) A Direção-geral dos Registos, Notariado e Identificação, relativamente aos Notários e Conservadores dos Registos;
e) A Direcção Nacional das Receitas do Estado, relativamente à Direcção das Alfândegas;
f) A Inspecção-geral das Construções e da Imobiliária e relativamente às entidades que exerçam actividades de promoção imo-
biliária, mediação imobiliária, compra e venda de imóveis bem como entidades construtoras que procedam à venda directa de 
imóveis;
g) A Ordem dos Profissionais Auditores e Contabilistas certificados, relativamente aos Auditores, Contabilistas e Consultores 
fiscais;
h) A Inspecção-geral das Actividades Económicas, relativamente aos comerciantes de bens de valor elevado, nomeadamente 
veículos, obras de arte, antiguidades e jóias;
i) A Plataforma das ONG’s, relativamente às Organizações Sem Fins Lucrativos;
j) A Unidade de Informação Financeira, relativamente às entidades que não estejam sujeitas à supervisão de outra autoridade.
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Artigo 6.º Competências

1. Compete às autoridades de regulação e supervisão regular, supervisionar, fiscalizar, inspeccionar e garantir o cumprimento 
do disposto na presente lei.
2. Compete, especialmente, às autoridades de regulação e supervisão:
a) Editar regras de boas práticas com o propósito de combater a lavagem de capitais e de outros bens;
b) Garantir que as entidades sujeitas estão a cumprir as suas obrigações no âmbito da alínea a) do artigo 8.º.
c) Acompanhar e fiscalizar a aplicação das regras e medidas de prevenção aos respectivos sectores;
d) Recolher informação e outros dados junto das entidades sujeitas e executar inspecções no local ao nível do grupo, podendo as 
autoridades de regulação e supervisão delegar as suas competências a outras entidades;
e) Ordenar, quando e sempre que necessário, a apresentação de quaisquer informações relevantes, obter cópias de documentos, 
em qualquer formato, e retirar documentos das instalações de uma instituição financeira ou instituição não financeira;
f) Aplicar medidas e sanções às instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras designadas por violação do 
cumprimento das obrigações, previstas na presente Lei, inclusive o poder de cancelar, restringir ou suspender a autorização, 
se for caso disso;
g) Aprovar regulamentos de execução, orientações e recomendações para ajudar as entidades sujeitas no cumprimento das 
obrigações previstas na presente Lei;
h) Aprovar regulamentos que obriguem as entidades sujeitas a aplicar medidas de diligência reforçadas, ou outras medidas, re-
lativamente a relações de negócio e operações com pessoas singulares e colectivas e instituições financeiras de países que não 
aplicam normas internacionais de prevenção à lavagem de capitais, ou não as aplicam de forma satisfatória;
i) Cooperar e partilhar informações com outras autoridades competentes no tocante a investigações e processos relativos à 
lavagem de capitais, infracções subjacentes associadas;
j) Verificar se as sucursais estrangeiras e as filiais maioritárias das entidades sujeitas, adoptam e aplicam medidas para dar 
cumprimento ao disposto na presente Lei;
k) Colaborar sem demora e de forma eficaz com suas homólogas que desempenhem funções equivalentes, bem como com ou-
tras autoridades competentes, quer nacionais quer estrangeiras, nomeadamente na troca de informações;
l) Estabelecer e aplicar critérios de idoneidade e adequação para a titularidade, controlo ou participação, directa ou indirecta, na 
direcção, gestão ou funcionamento de instituições financeiras;
m) Estabelecer regras e normas relativas às percentagens de participação de accionistas em instituições financeiras de controlo 
de acções maioritárias e de participação, directa ou indirecta, na administração de instituições financeiras ou na condução das 
actividades ou do funcionamento de entidades sujeitas;
n) Manter dados estatísticos sobre medidas adoptadas e sanções impostas no quadro de aplicação da presente lei;
o) Determinar o tipo e o âmbito de medidas a adoptar pelas entidades sujeitas para cada um dos requisitos estabelecidos no 
artigo 9.º, tendo em consideração o risco de lavagem de capitais e o volume da actividade comercial;
p) Informar as entidades sujeitas sobre o destino das operações suspeitas comunicadas à UIF;
q) Emitir directivas sobre a forma como apresentar essas comunicações de operações suspeitas.
3. Ainda, quanto às instituições financeiras e pessoas físicas ou colectivas que exploram casinos, jogos de fortuna ou azar, lota-
rias, apostas mútuas e promotores de jogos de fortuna ou azar, cabe à entidade de regulação e supervisão:
a) Procurar que aquelas adoptem as medidas necessárias para evitar que os agentes dos crimes ou os respectivos compartici-
pantes, adquiram ou sejam beneficiários efectivos de participações de controlo ou de participações significativas em instituições 
financeiras ou que nelas ocupem funções de direcção;
b) Garantir que as instituições financeiras implementem políticas empresariais consistentes de acordo com as leis nacionais e os 
padrões internacionais de supervisão, que devem ser também aplicadas à supervisão em base consolidada.
4. Tratando-se de actividades e profissões não financeiras designadas, cabe à entidade de regulação e supervisão proceder 
à fiscalização em função do risco e assegurar a boa aplicação de sistemas de fiscalização adequados a outras categorias de 
actividades e profissões não financeiras designadas que garantam que o regime de prevenção de lavagem de capitais seja im-
plementado.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES PREVENTIVAS

Artigo 7.º Âmbito subjectivo

1. Estão obrigadas ao cumprimento dos deveres previstos na presente lei as instituições financeiras e as actividades e profissões 
não financeiras designadas que tenham a sua sede no território nacional, assim como as suas sucursais, filiais e outras formas 
de representação que estejam sediadas aqui ou no exterior.
2. São instituições financeiras:
a) As instituições de crédito, designadamente:
i. Os bancos;
ii. As sociedades de investimento;
iii. As sociedades de locação financeira;
iv. As sociedades de fatoring;
v. As sociedades financeiras para aquisições e crédito;
vi. As sociedades emitentes ou gestoras de cartões de crédito;
vii. As sociedades de garantia mútua;
viii. As sociedades de desenvolvimento regional;
ix. Outras que como tal sejam qualificadas pela lei;
b) As instituições de moeda electrónica;
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c) As seguradoras e as sociedades gestoras de fundos de pensões;
d) Os fundos de pensões e os organismos de investimento colectivo desde que dotadas de personalidade jurídica;
e) As sociedades gestoras de fundos de investimento e as sociedades depositárias de valores afectos a fundos de investimento, 
de acordo com o Decreto-lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro;
f) Sociedades de gestão financeira;
g) Sociedade de capital de risco;
h) As agências de câmbio.
3. São igualmente consideradas instituições financeiras:
a) As instituições de autorização restrita;
b) As sociedades de entrega rápida de valores em numerário;
c) As entidades referidas como sujeitas à supervisão da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, nos termos do Código 
do Mercado de Valores Mobiliários;
d) Os serviços postais, na medida em que prestem actividades financeiras ao público.
4. Ainda, consideram-se instituições financeiras outras definidas em legislação específica.
5. São abrangidas também as sucursais, filiais e agências situadas em território nacional, das entidades referidas no número 
anterior que tenham a sua sede no estrangeiro, bem como as sucursais financeiras exteriores.
6. São actividades e profissões não financeiras designadas:
a) Os casinos, incluindo os casinos online;
b) As entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias, sempre que procedam a pagamentos a vencedores de prémios de 
apostas ou lotarias de montante igual ou superior a 300.000$00 (trezentos mil escudos);
c) As pessoas responsáveis pela gestão, exploração e comercialização de lotarias e outros jogos de azar respeitante às opera-
ções de pagamento de prémios;
d) As pessoas, físicas ou jurídicas, que se dedicam habitualmente ao comércio ou organizam a venda de jóias, pedras ou metais 
preciosos, objectos de arte ou antiguidades;
e) Os comerciantes de veículos;
f) As entidades que exerçam actividades de promoção imobiliária, mediação imobiliária, compra e venda de imóveis, bem como 
entidades construtoras que procedam à venda directa de imóveis;
g) Os comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerário, em montante igual ou superior a 
1.000.000$00 (um milhão de escudos), independentemente de a transacção ser realizada através de uma única operação ou de 
várias operações aparentemente relacionadas entre si;
h) As organizações sem fins lucrativos, nos termos estabelecidos pelo artigo 35.º;
i) Os advogados, solicitadores, notários, conservadores dos registos, outras profissões jurídicas independentes, auditores, con-
tabilistas e consultores fiscais, quando intervenham ou assistam, a título profissional, em operações de:
i. Compra e venda de bens imóveis, estabelecimentos comerciais e participações sociais;
ii. Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos do cliente;
iii. Abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores mobiliários;
iv. Organização de contribuições destinadas à criação, exploração ou gestão de sociedades;
v. Criação, operação e gestão de pessoas colectivas ou de entidades sem personalidade jurídica e compra e venda de entidades 
comerciais;
vi. Alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de actividades desportivas profissionais;
j) Os prestadores de serviços a sociedades e a fundos fiduciários sempre que preparem ou efectuem operações para um cliente 
no quadro das seguintes actividades:
i. Actuação como agentes na constituição de pessoas colectivas;
ii. Actuação como administradores ou secretários de uma sociedade, associados de uma sociedade de pessoas ou como titulares 
de posições semelhantes em relação a outras pessoas colectivas ou procedam às diligências necessárias para que um terceiro 
actue das formas referidas;
iii. Fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrativo ou postal a uma sociedade ou a 
qualquer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personalidade jurídica;
iv. Actuação como administrador de um fundo fiduciário explícito ou o exercício de função equivalente para outros tipos de en-
tidade sem personalidade jurídica ou procedam às diligências necessárias para que outra pessoa actue das formas referidas;
v. Intervenção como accionistas por conta de outra pessoa ou proceder às diligências necessárias para que outra pessoa inter-
venha dessa forma.
k) As outras actividades e profissões que vierem a ser designadas por lei.

Artigo 8.º Deveres das entidades sujeitas

As entidades sujeitas estão vinculadas, no desempenho da respectiva actividade, ao cumprimento dos seguintes deveres:
a) Dever de avaliação e abordagem dos riscos;
b) Dever de identificação e verificação de identidade;
c) Dever de diligência relativo à clientela;
d) Dever de recusa;
e) Dever de conservação;
f) Dever de exame;
g) Dever de comunicação;
h) Dever de declaração de transportes físicos transfronteiriços;
i) Dever de abstenção;
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j) Dever de colaboração;
k) Dever de confidencialidade;
l) Dever de controlo;
m) Dever de formação.

Artigo 9.º Transferências de Fundos e pagamentos

As transferências internacionais de moeda nacional ou estrangeira, meios de pagamento sobre o exterior ou títulos ao portador, 
só podem ser realizadas por intermédio de instituições bancárias ou financeiras autorizadas a proceder a essas operações.

Artigo 10.º Dever de avaliação nacional e abordagem dos riscos

1. O Governo deve em diploma próprio tomar medidas eficazes para avaliar, compreender e atenuar os riscos de lavagem de 
capitais.
2. Será designada em diploma próprio, no prazo de cento e vinte dias após a entrada em vigor desta lei, a autoridade competente 
para coordenar a resposta nacional aos riscos mencionados no número anterior.
3. As avaliações previstas no número 1 devem ser actualizadas, documentadas e colocadas à disposição das autoridades compe-
tentes e dos organismos de regulação e supervisão.
4. As entidades sujeitas devem adoptar medidas adequadas para identificar, avaliar e compreender os respectivos riscos de la-
vagem de capitais, nomeadamente o risco de cliente, risco-país ou risco geográfico, factores de riscos associados ao produto, 
serviço, operação ou canal de distribuição, estando obrigados a:
a) Documentar as respectivas avaliações dos riscos;
b) Considerar todos os factores de risco relevantes antes de determinar o nível de risco global e o nível adequado e tipo de medidas 
de atenuação a aplicar;
c) Manter essas avaliações actualizadas
d) Dispor de mecanismos adequados para comunicar a informação sobre a avaliação dos riscos às autoridades competentes e aos 
organismos de auto-regulação.
5. As entidades sujeitas devem ainda:
a) Dispor de políticas, procedimentos e controlos, que devem ser aprovados pela alta direcção, para atenuar e gerir eficazmente os 
riscos de lavagem de capitais identificados ao nível das pessoas sujeitas, dos países ou das zonas geográficas;
b) Aplicar medidas especificamente orientadas para a gestão dos riscos de lavagem de capitais, caso estabeleçam relações de 
negócio ou executem operações com um cliente que não esteja fisicamente presente para efeitos de identificação;
c) Assegurar que as medidas destinadas a impedir ou a mitigar a lavagem de capitais são proporcionais aos riscos identificados e 
lhes permitem desenvolver os seus recursos de modo mais eficaz possível.
d) Tomar medidas reforçadas quando identificam cenários de risco mais elevado;
e) Assegurar que documentos, dados e informações recolhidos no âmbito do dever de diligência relativo à clientela são actuali-
zadas e relevantes para a realização de revisões dos registos existentes, sobretudo para categorias de clientes com risco mais 
elevado. Os registos devem ser postos à disposição da UIF, das autoridades de regulação e supervisão e das demais autoridades 
competentes.
f) A implementação das políticas, dos procedimentos e dos controlos devem ser monitorados e reforçados sempre que necessário.
6. As políticas, os procedimentos e controlos referidos na alínea a) do número anterior devem ser proporcionais à natureza, ao 
tamanho e ao volume das actividades das entidades sujeitas.

Artigo 11.º Dever de declaração de transportes físicos transfronteiriços

1. As pessoas, nacionais ou estrangeiras, que entram ou saem do território Cabo-verdiano, devem declarar, por escrito as divisas 
ou títulos ao portador ou moeda electrónica, por qualquer meio, sempre que o montante transportado seja igual ou superior a 
1.000.000$00 (um milhão de escudos) ou equivalente em moeda estrangeira.
2. A Direcção das Alfândegas deve:
a) Por sua própria iniciativa, informar, de imediato a UIF, sempre que saiba, suspeite ou tenha razões suficientes para suspeitar 
que teve lugar, está em curso ou foi tentada a realização de movimentos físicos transfronteiriços de moedas nacional, estrangeira 
ou de instrumentos negociáveis ao portador, susceptíveis de estarem associados à prática de crime de lavagem de capitais;
b) Enviar a informação resultante destas declarações à UIF;
c) Proceder à identificação do transportador de espécies e instrumentos ao portador do montante previsto no número anterior;
d) Exigir informações aos transportadores sobre a origem das divisas e títulos ao portador e a que se destinam;
e) Apreender ou reter a totalidade do montante de divisas ou dos títulos ao portador não declarados, sempre que exista uma sus-
peita de lavagem de capitais ou sempre que tenham sido apresentadas falsas declarações às autoridades alfandegárias, incum-
bindo tal tarefa ao agente aduaneiro responsável pelo turno, por um período nunca inferior a seis meses;
f) Conservar pelo prazo de sete anos toda a documentação recolhida relativamente a movimentos físicos transfronteiriços de moe-
da estrangeira ou de instrumentos negociáveis ao portador, ou o seu registo e ficar disponível para a UIF, o Banco de Cabo Verde 
e as autoridades judiciárias e policiais competentes;
g) Emitir procedimentos e regras relacionados com a implementação do presente artigo;
h) Criar um sistema de manutenção de informações e registo dos montantes em moedas ou instrumentos negociáveis ao porta-
dor, bem como dos dados de identificação do portador, sempre que uma declaração ultrapasse o limite previsto, uma declaração 
seja falsa ou se suspeite de lavagem de capitais;
i) Em caso de apreensão do montante superior ao declarado ou não declarado, as instituições envolvidas devem respeitar os pro-
cedimentos previstos em legislação.
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3. A obrigação de declaração não é reputada executada se as informações fornecidas são incorrectas ou incompletas.
4. O disposto no número 2 também se aplica às pessoas que transportem metais e pedras preciosas.
5. É proibida a circulação da moeda não declarada, ou falsamente declarada até se determinar se ela está relacionada com a 
lavagem de capitais.
6. Havendo falsas declarações sobre a origem das divisas e títulos ao portador, a quantidade não declarada de moedas nacional, 
estrangeira ou de instrumentos negociáveis ao portador, o transportador/detentor sujeita-se ao crime por falsas declarações 
previstas em legislação penal.
7. A obrigação de monitorizar a circulação de moeda e instrumentos negociáveis ao portador também se aplica ao fluxo de moe-
da através do correio e do uso de contentores.
8. Do montante apreendido lavra-se um auto que é remetido ao Banco de Cabo Verde, devendo este conservá-lo até decisão da 
autoridade judiciária.

Artigo 12.º Dever de identificação e verificação da identidade

1. As entidades sujeitas devem identificar os seus clientes, regulares ou ocasionais e verificar as suas identidades, do benefi-
ciário, fundador, administrador ou outra pessoa com controlo efectivo dos fundos fiduciários sempre que com eles estabeleçam 
qualquer relação de negócio.
2. As entidades sujeitas devem identificar e verificar a identidade dos seus clientes e do beneficiário efectivo, quando:
a) Pretender abrir conta ou estabelecer uma relação de negócio comercial com um cliente;
b) Realizar transacções ocasionais no montante igual ou superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) independentemente 
de se tratar de uma única transacção ou várias transacções aparentemente conexas;
c) Realizar transferência nacional ou internacional no montante igual ou superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) em 
nome de um cliente;
d) Existir suspeita que as operações, independentemente do seu valor e de qualquer excepção ou limiar, possam estar relacio-
nados com o crime de lavagem de capitais, tendo em conta nomeadamente a sua natureza, complexidade, carácter atípico ou 
não habitual em relação ao perfil ou actividade do cliente, valores envolvidos, frequência, local de origem e destino, situação 
económica e financeira dos intervenientes ou meios de pagamento utilizados;
e) Existir dúvidas acerca da veracidade ou adequação de dados de identificação do cliente previamente obtidos.
3. É proibido manter relação negocial ou realizar operações com pessoas físicas ou jurídicas que não tenham sido devidamente 
identificadas. É vedada, em particular, a abertura, contratação ou manutenção de contas, activos ou instrumentos numerados, 
cifrados, anónimos ou com nomes fictícios.
4. Os elementos relativos à identificação do cliente devem ser anotados, por escrito, em impresso próprio ou no documento 
comprovativo da operação realizada.
5. A identificação de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica constituídos de acordo com o direito estrangeiro 
ou instrumentos legais semelhantes, sem personalidade jurídica, deve incluir a obtenção e verificação do nome dos administra-
dores, instituidores e beneficiários.
6. Sempre que a entidade sujeita tenha conhecimento ou fundada suspeita de que o cliente não actua por conta própria, deve 
tomar medidas adequadas que lhe permitam conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de quem o cliente está a 
actuar, nomeadamente dos beneficiários efectivos.
7. As entidades sujeitas devem também verificar se os representantes dos clientes se encontram legalmente habilitados a actuar 
em seu nome ou representação.
8. A obrigação de identificação prevista no presente artigo aplica-se também aos clientes já existentes quanto às operações em 
curso e às futuras.
9. A verificação da identidade dos clientes existentes será objecto de regulamentação emitida pelas autoridades de regulação e 
supervisão, no prazo de 180 dias após a entrada em vigor da presente lei.

Artigo 13.º Dever de identificação e verificação de identidade específico

1. As companhias de seguros e os intermediários de serviços de seguros devem identificar os clientes e verificar a sua identida-
de, sempre que os prémios de seguros pagos durante um ano excedam 110.000$00 (cento e dez mil escudos), se o pagamento 
for realizado sob a forma de um prémio único excedendo 220.000$00 (duzentos e vinte mil escudos) e no caso de contractos de 
seguros de pensões relacionados com o emprego ou a actividade profissional do segurado, quando estes contractos contenham 
uma cláusula de remissão e possam ser usados como garantias de empréstimos.
2. No caso de concessionários de exploração de jogos e casinos o dever de identificação e verificação da identidade dos frequen-
tadores deve ser feito à entrada da sala de jogo ou quando adquirirem ou trocarem fichas de jogo, ou símbolos convencionais 
utilizáveis para jogar, num montante total igual ou superior a 300.000$00 (trezentos mil escudos).
3. Os concessionários de casinos devem emitir cheques seus, obrigatoriamente nominativos e cruzados, com indicação de cláu-
sula proibitiva de endosso apenas:
a) Em troca de fichas ou símbolos convencionais à ordem dos frequentadores identificados que os tenham adquirido através de 
cartão bancário ou cheque não inutilizado e no montante máximo equivalente ao somatório das aquisições;
b) Para pagamentos de prémios à ordem dos frequentadores premiados previamente identificados e resultantes das combina-
ções do plano de pagamentos das máquinas ou de sistemas de prémio acumulado.
4. A identidade dos frequentadores do casino deve ser sempre objecto de registo.
5. As entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias devem identificar os vencedores dos prémios sempre que o mon-
tante ganho for igual ou superior a 600.000$00 (seiscentos mil escudos).
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6. As entidades que exerçam actividades de mediação, promoção imobiliária, compra e venda de imóveis, bem como entidades 
construtoras que procedam à venda directa de imóveis, devem identificar os seus clientes, representantes e beneficiários efecti-
vos, sempre que realizem operações para os seus clientes, devendo ainda recolher os seguintes elementos:
a) Identificação clara dos intervenientes;
b) Montante global do negócio jurídico;
c) Menção dos respectivos títulos representativos;
d) Meio de pagamento utilizado e respectivo comprovativo;
e) Identificação do imóvel.
7. Os negociantes em metais preciosos ou em pedras preciosas, obras de arte ou antiguidades, devem identificar os seus clien-
tes sempre que realizem operações em numerário com um cliente, de montante igual ou superior 800.000$00 (oitocentos mil 
escudos).
8. Os Advogados, Solicitadores, Notários, Conservadores dos Registos, Contabilistas, Auditores e Consultores Fiscais, devem 
identificar os seus clientes sempre que preparem ou efectuem operações para os seus clientes, no âmbito das actividades des-
critas na alínea i) do número do artigo 7.º.
9. Prestador de serviços a sociedades e a fundos fiduciários, devem identificar os seus clientes sempre que preparem ou efec-
tuem operações para um cliente no quadro das actividades descritas na alínea j) do número 6 artigo 7.º.
10. As entidades que procedam a pagamentos a vencedores de prémios de apostas ou lotarias devem proceder à identificação 
e verificação da identidade do beneficiário do pagamento, sempre que o valor do prémio seja igual ou superior a 600.000$00 
(seiscentos mil escudos).

Artigo 14.º Elementos de identificação e verificação da identidade de clientes

1. A identificação das pessoas singulares deve incluir o nome completo, filiação, estado civil, profissão, data e lugar de nascimen-
to, residência, Número de Identificação Fiscal, o local de trabalho, o número de contacto, o endereço electrónico.
2. A verificação é efectuada pela apresentação de qualquer documento de identificação oficial válido, onde conste a respectiva 
fotografia e assinatura.
3. A identificação das pessoas colectivas deve incluir;
a) Nome, natureza e forma legal, lugar da sede;
b) Identidade dos gerentes ou administradores;
c) Identificação de quem detém os poderes para as obrigar.
4. A verificação da identificação das pessoas colectivas é efectuada pela apresentação da certidão dos seus estatutos.
5. A identificação de fundos fiduciários constituídos de acordo com o direito estrangeiro ou instrumentos legais semelhantes, 
sem personalidade jurídica, deve incluir a obtenção e verificação do nome dos administradores, instituidores e beneficiários.

Artigo 15.º Dever de diligência relativo ao cliente

1. As entidades sujeitas devem adoptar, para além da identificação dos clientes, representantes e beneficiários efectivos, as 
seguintes medidas de diligência em relação aos clientes:
a) Tomar medidas adequadas que lhes permitam compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente e determinar 
a identidade da pessoa singular que efectivamente detêm poderes ou controlam o cliente;
b) Compreender e, quando adequado, obter informação sobre o objecto e a natureza da relação de negócio;
c) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio.
d) Manter uma vigilância contínua sobre a relação de negócio e examinar atentamente as operações realizadas no decurso dessa 
relação, para assegurar que essas operações são consistentes com o conhecimento que a instituição tem do cliente, dos seus 
negócios e do seu perfil de risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos.
2. Essas medidas devem ser adoptadas sempre que:
a) Estabeleçam relações de negócio;
b) Efectuem transacções ocasionais, acima de 1.000.000$00 (um milhão de escudos);
c) Exista suspeita de lavagem de capitais; ou
d) Tenha dúvidas quanto à veracidade ou à adequação dos dados de identificação do cliente previamente obtidos.
3. Quando as entidades sujeitas não puderem dar cumprimento ao previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1, não deve abrir a conta, 
iniciar a relação de negócio ou efectuar a operação, ou ainda, fazer cessar a relação de negócio e, considerar a possibilidade de 
fazer uma comunicação de operação suspeita à UIF.
4. Os procedimentos de diligência relativos à clientela são aplicáveis quer aos novos clientes, quer aos existentes, de modo re-
gular e em função do nível de risco existente.
5. Considerando a avaliação do risco representado pelo tipo de cliente, pela relação de negócio ou transacção, as entidades de 
regulação e supervisão podem determinar, através de regulamento, as situações em que as obrigações constantes previstas 
na presente Lei podem ser reduzidas ou simplificadas, em relação à identificação e verificação da identidade do cliente ou do 
beneficiário efectivo.
6. Para além da identificação dos clientes, dos seus representantes e dos beneficiários efectivos as entidades sujeitas devem:
a) Obter informação sobre a finalidade e a natureza pretendida da relação de negócio;
b) Obter informação relativa a clientes que sejam pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurídica, que permita com-
preender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente;
c) Obter informação, quando o perfil de risco do cliente ou as características da operação o justifiquem, sobre a origem e o des-
tino dos fundos movimentados no âmbito de uma relação de negócio ou na realização de uma transacção ocasional;
d) Manter um acompanhamento contínuo da relação de negócio, a fim de assegurar que tais operações são consistentes com o 
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conhecimento que a instituição possui do cliente, dos seus negócios e do seu perfil de risco, incluindo se necessário a origem 
dos fundos;
e) Manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio.
7. Salvo quando existam suspeitas de lavagem de capitais, as entidades sujeitas ficam dispensadas do cumprimento dos deveres 
enunciados nos números 1 e 2 deste artigo e no artigo 12.º, nas situações em que o cliente seja:
a) Estado, autarquias ou pessoa colectiva de direito público, de qualquer natureza;
b) Entidade que presta serviços postais;
c) Autoridade ou organismo público sujeito a práticas contabilísticas transparentes e objecto de fiscalização.
8. Nos casos previstos no número anterior, as entidades sujeitas devem, em qualquer caso, recolher informação suficiente para 
verificar se o cliente se enquadra numa das categorias ou profissões, bem como acompanhar a relação negocial de forma a po-
der detectar transacções complexas ou de valor anormalmente elevado que não aparentem ter objectivo económico ou fim lícito.
9. Exceptuando-se as situações de suspeitas de lavagem de capitais, as entidades financeiras ficam dispensadas do cumprimen-
to dos deveres enunciados nos artigos 12.º e 15.º, nas seguintes situações:
a) Nos contractos de seguro Vida e de fundos de pensões ou produtos de aforro de natureza semelhante cujo prémio ou contri-
buição anual não seja superior a 110.000$00 (cento e dez mil escudos) cujo prémio único não exceda 220.000$00 (duzentos e 
vinte mil escudos);
b) Nos contractos de seguro associados a planos de pensão desde que não contenham uma cláusula de resgate nem possam 
ser utilizados para garantir empréstimos;
c) Nos regimes de pensão, planos complementares de pensão ou regimes semelhantes de pagamento de prestações de reforma 
aos trabalhadores assalariados, com contribuições efectuadas mediante dedução nos salários e cujo regime vede aos beneficiá-
rios a possibilidade de transferência de direitos.

Artigo 16.º Bancos correspondentes

As instituições financeiras, no que respeita às suas relações transfronteiras entre bancos correspondentes e a outras relações 
semelhantes, além da aplicação das medidas de diligência relativas à clientela, devem:
a) Recolher informações suficientes sobre a instituição que solicita a relação e com quem executam a relação de correspondên-
cia, de modo a compreenderem plenamente a natureza da sua actividade e a conhecerem, a partir de informações publicamente 
disponíveis, a reputação da instituição e a qualidade da sua supervisão, nomeadamente para o efeito de verificarem se a institui-
ção em causa foi objecto de uma investigação ou de uma intervenção da autoridade de supervisão, relacionada com a lavagem 
de capitais;
b) Avaliar os controlos existentes na instituição que solicita a relação de correspondência, em matéria de prevenção à lavagem 
de capitais;
c) Obter a aprovação da sua alta direcção antes de estabelecerem novas relações de correspondência;
d) Recolher informação sobre a natureza das actividades da instituição que solicita a relação;
e) Avaliar a reputação da instituição que solicita a relação e a natureza da supervisão a que está sujeita, de acordo com a infor-
mação disponível publicamente;
f) Determinar se a instituição foi sujeita a investigação ou a medida regulamentar envolvendo crime de lavagem de capitais;
g) Compreender claramente as responsabilidades de cada instituição;
h) Quanto às contas correspondentes de transferência, que se assegurem de que o banco cliente aplicou as medidas de diligên-
cia contínua relativamente à clientela que tem acesso directo às contas do banco correspondente, e de que aquele banco está 
habilitado e capacitado a fornecer os dados adequados sobre a identificação dos seus clientes, quando tal lhe for solicitado pelo 
banco correspondente.

Artigo 17.º Bancos de fachada

1. Nenhum banco pode operar em Cabo Verde se não dispuser de presença física no país, se não estiver licenciado pelo Banco de 
Cabo Verde e não pertencer a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão numa base consolidada.
2. As instituições financeiras não devem estabelecer nem manter relações de negócio:
a) Com bancos registados em jurisdições onde não tenham presença física, e que não pertençam a um grupo financeiro regula-
mentado, sujeito a supervisão numa base consolidada.
b) Com instituições, ou clientes de países que permitam que as suas contas sejam utilizadas por bancos registados em jurisdi-
ções onde não tenham presença física, e que não pertençam a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão;
c) Se as obrigações previstas no número anterior não puderem ser cumpridas.
3. As instituições financeiras devem assegurar-se que as suas instituições clientes não permitam que as suas contas sejam 
utilizadas por bancos de fachada.

Artigo 18.º Transferência de fundos ou de valores

1. Os prestadores de serviços de fundos ou de valores devem manter uma lista atualizada dos seus agentes que podem ceder às 
autoridades competentes.
2. Quando recorram a agentes devem assegurar que estes se incluam nos seus programas anti lavagem de capitais e controlem 
o cumprimento destes programas por parte dos mesmos agentes.
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Artigo 19.º Novas tecnologias

1. A autoridade central em matéria de cooperação internacional em matéria penal, as instituições financeiras e as actividades e 
profissões não financeiras designadas devem identificar e avaliar os riscos de lavagem de capitais que possam resultar:
a) Do desenvolvimento de novos produtos e novas práticas comerciais, nomeadamente novos mecanismos de distribuição,
b) Da utilização de tecnologias novas ou em fase de desenvolvimento relacionadas com novos produtos ou com produtos pré-
-existentes.
2. As entidades sujeitas devem avaliar o risco antes do lançamento dos novos produtos ou práticas comerciais ou da utilização 
de tecnologias novas ou em fase de desenvolvimento.
3. Ainda, as entidades sujeitas devem adoptar medidas adequadas para gerir e mitigar esses riscos.

Artigo 20.º Identificação através de intermediários

1. As entidades sujeitas podem recorrer a terceiros ou intermediários para realizar a identificação e verificação da identificação 
dos clientes, se estiverem assegurados os seguintes critérios:
a) Quando solicitados, possam fornecer imediatamente cópias dos documentos de identificação dos clientes e beneficiários efec-
tivos bem como verificar a sua identidade e outros documentos relacionados com a obrigação de diligência;
b) Estejam estabelecidos em Cabo Verde ou noutro Estado cuja legislação imponha obrigações de diligência equivalentes às 
exigidas pela presente lei e se encontrem sujeitos a supervisão adequada;
c) Tenham a possibilidade de compreender e, quando adequado, obter informação sobre o objecto e a natureza da relação de 
negócio;
d) Estejam sujeitos a regulação e supervisão, bem como adoptar providências destinadas ao cumprimento das obrigações de 
diligência relativas à clientela e de conservação de documentos.
2. Sem prejuízo do referido no número anterior, a responsabilidade pelo cumprimento dos deveres contidos na presente lei con-
tinua a caber à entidade obrigada que recorreu a terceiros.
3. No caso de operações financeiras realizadas internacionalmente e sem contacto pessoal com o cliente, caso subsistam dú-
vidas sobre a identidade do mesmo e o montante ou a natureza da operação o justificarem, pode ser solicitado ao beneficiário 
da operação que a identificação e a natureza da operação sejam comprovadas por uma instituição financeira reconhecidamente 
idónea.
4. As instituições financeiras devem sempre, na determinação dos países em que podem estar estabelecidos os terceiros que 
cumprem os critérios, atender às informações disponíveis sobre o nível de risco associado a esses países.

Artigo 21.º Dever de recusa de realização das operações

1. As entidades sujeitas devem recusar o início da relação de negócio, a realização da operação pretendida:
a) Em caso de ausência de identificação do cliente ou do representado ou beneficiário efectivo;
b) Se não for fornecida a informação sobre a estrutura de propriedade e controlo do cliente, a natureza e a finalidade da relação 
de negócio;
c) Se não se conhece a origem e o destino dos fundos nos casos previstos na presente lei.

Artigo 22.º Dever de diligência acrescida

1. Sem prejuízo do cumprimento do disposto nos artigos 12.º e 20.º, as entidades sujeitas devem aplicar medidas acrescidas de 
diligência em relação aos clientes e às operações, atendendo à natureza, complexidade, volume, carácter não habitual, ausência 
de justificação económica ou susceptibilidade de enquadrar num tipo legal de crime.
2. Verificadas as circunstâncias descritas no número anterior, as entidades sujeitas devem procurar informação do cliente sobre 
a origem e destino dos fundos e reduzir a escrito o resultado destas medidas, que deve estar disponível para as autoridades 
competentes.
3. São sempre aplicáveis medidas acrescidas de diligência às operações realizadas à distância e especialmente às que possam 
favorecer o anonimato, às operações efectuadas com pessoas politicamente expostas, às operações de correspondência bancá-
ria com instituições financeiras bancárias estabelecidas em países terceiros e a quaisquer outras designadas pelas autoridades 
de regulação e supervisão do respectivo sector, desde que legalmente habilitadas para o efeito.
4. Sem prejuízo de regulamentação emitida pelas autoridades competentes, nos casos em que a operação tenha lugar sem que 
o cliente, ou o seu representante, ou o seu beneficiário efectivo estejam fisicamente presentes, a verificação da identidade pode 
ser complementada por documentos ou informações suplementares consideradas adequadas para verificar ou certificar os 
dados fornecidos pelo cliente.
5. Ainda, as entidades sujeitas devem aplicar medidas de vigilância reforçadas:
a) Para clientes, relações de negócio ou operações em categorias de risco mais elevadas;
b) Aos clientes anteriores à promulgação do presente diploma, em função do nível de relevância e risco, e cumprir o dever de 
vigilância sobre essas relações.
6. As instituições financeiras devem aplicar medidas de diligência reforçadas a relações de negócio e operações com pessoas, 
singulares e colectivas, e instituições financeiras de países com um risco mais elevado de lavagem de capitais para esse efeito 
designados pelo Grupo de Acção Financeira Internacional, os quais devem ser eficaz e proporcional aos riscos.
7. As entidades sujeitas devem considerar a possibilidade de fazer uma declaração suspeita quando:
a) Se vê impossibilitada de verificar a identidade do cliente ou do beneficiário efectivo;
b) Iniciou uma relação de negócio e se vê impossibilitada de verificar satisfatoriamente a identidade do cliente ou do beneficiário 
efectivo e, ainda pôr termo à relação de negócio.
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Artigo 23.º Adequação ao grau de risco

1. No cumprimento dos deveres de identificação e de diligência previstos nos artigos 12.º, 15.º e 22.º, as entidades sujeitas de-
vem adaptar a natureza e a extensão dos procedimentos de verificação e das medidas de diligência, em função do risco associado 
ao tipo de cliente, à relação de negócio, ao produto, à transacção e à origem ou destino dos fundos.
2. As entidades sujeitas devem estar em condições de demonstrar a adequação dos procedimentos adoptados nos termos do 
número anterior, sempre que tal lhes seja solicitado pela competente autoridade de regulação e supervisão.

Artigo 24.º Pessoas politicamente expostas

1. As entidades sujeitas quando estão a fazer negócio ou transacções com pessoas politicamente expostas, além da aplicação de 
medidas de diligência relativas à clientela, devem:
a) Dispor de procedimentos adequados e baseados no risco, para determinar se o cliente ou representante ou beneficiário efec-
tivo é uma pessoa politicamente exposta, e se nacional ou estrangeira;
b) Obter a autorização da sua alta direcção para o estabelecimento ou manutenção, no caso de clientes existentes de relações de 
negócio com tais clientes ou beneficiários efectivos;
c) Tomar as medidas necessárias para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos, nas relações de negócio ou 
nas transacções ocasionais;
d) Efectuar um acompanhamento contínuo e reforçado da relação de negócio.
2. O regime previsto no número anterior deve continuar a aplicar-se a quem, tendo deixado de ter a qualidade de pessoa po-
liticamente exposta, continue a representar um risco acrescido de lavagem de capitais, devido ao seu perfil ou à natureza das 
operações desenvolvidas.

Artigo 25.º Dever de conservação de documentos

1. As entidades sujeitas devem conservar, por um período mínimo de sete anos após o momento em que foi efectuada a transac-
ção ou a partir do fim da relação de negócio ou após a data da transacção, sob qualquer forma de suporte, os originais ou cópias 
dos seguintes documentos, internos ou internacionais:
a) Demonstrativos da identidade dos clientes, beneficiários e representados;
b) Cópias dos registos relativos às transacções executadas, de modo a permitir a reconstituição das transacções, bem como os 
relatórios escritos referidos na presente lei.
2. No caso das instituições financeiras, para além dos documentos constantes do número anterior, devem conservar as fichas de 
abertura de contas de depósito e correspondência relacionada, durante, pelo menos, o período de sete anos a seguir ao encer-
ramento da conta ou ao fim da relação de negócio.
3. As entidades sujeitas, sempre que solicitadas, devem fornecer cópias dos documentos referidos nos números anteriores às 
autoridades competentes e à UIF, para efeitos de investigação do crime de lavagem de capitais e inteligência de informações.

Artigo 26.º Dever de exame

1. Sem prejuízo do dever de diligência reforçada, as entidades sujeitas devem examinar com especial cuidado e atenção, de 
acordo com a sua experiência profissional, o seu conhecimento do cliente, as suas actividades comerciais e o seu perfil de risco, 
qualquer conduta, actividade ou operações cujos elementos caracterizadores o tornem susceptível de estar relacionada com a 
lavagem de capitais.
2. Para efeitos do número anterior o exame da operação deve incidir, nomeadamente, sobre:
a) A natureza, a finalidade, a frequência, a complexidade, a invulgaridade e a atipicidade da conduta, actividade ou operação;
b) A aparente inexistência de um objectivo económico ou de um fim lícito associado à conduta, actividade ou operação;
c) O montante, a origem e o destino dos fundos movimentados;
d) Os meios de pagamento utilizados;
e) A natureza, a actividade, o padrão operativo e o perfil dos intervenientes;
f) O tipo de transacção ou produto que possa favorecer especialmente o anonimato.
3. A aferição do grau de suspeição evidenciado por uma conduta, actividade ou operação não pressupõe necessariamente a 
existência de qualquer tipo de documentação confirmativa da suspeita, antes decorrendo da apreciação das circunstâncias con-
cretas, à luz dos critérios de diligência exigíveis a um profissional, na análise da situação.

Artigo 27.º Obrigações relativas a transferências electrónicas

1. As transferências electrónicas podem ser nacionais ou transfronteiras.
2. Quando as instituições financeiras desenvolvem actividades de transferências electrónicas nacionais, devem incluir:
a) O nome do ordenante;
b) O número de conta do ordenante se essa for utilizada para o processamento da operação. Na ausência da conta, o número 
único de referência utilizado para rastrear a operação;
c) A morada do ordenante, ou o número do documento de identidade nacional, ou o seu número de identificação de cliente, ou a 
data e o local de nascimento;
d) O nome do beneficiário; e
e) O número de conta do beneficiário se essa conta for utilizada para o processamento da operação ou, na ausência da conta, o 
número único de referência que permita rastrear a operação.
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3. Quando as instituições financeiras desenvolvem actividades de transferências electrónicas transfronteiras de fundos, igual ou 
superior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos) devem também incluir informação acerca do ordenante, como indicado para as 
transferências electrónicas nacionais, que devem acompanhá-las ao longo de toda a cadeia de pagamento.
4. A instituição financeira que pretenda efectuar uma transferência electrónica e que não esteja em condições de cumprir os 
requisitos estabelecidos no número 2, deve abster-se de efectuá-la.
5. A instituição financeira que efectuar ou receber transferências electrónicas transfronteiras, deve adoptar medidas razoáveis, 
para identificar aquelas que não incluam as informações exigidas no número 2, e aplicar procedimentos baseados no risco a 
fim de determinar quando deve executar, receber, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica e quando deve adoptar 
medidas adequadas de acompanhamento.
6. No caso das transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras intermediárias devem:
a) Assegurar que conservem as informações sobre o ordenante ou o beneficiário que acompanham a transferência electrónica;
b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiras sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos, para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar medida de seguimento adequada.
7. Caso existam limitações de ordem técnica que impeçam que as informações sobre o ordenante ou o beneficiário, previstas no 
número 2, sejam transmitidas com a transferência electrónica doméstica correspondente, a instituição financeira que as recebe 
deve manter um registo de toda a informação recebida da instituição financeira ordenante ou de outra instituição financeira 
intermediária.
8. A instituição financeira beneficiária que receber uma transferência electrónica transfronteira cuja informação sobre o orde-
nante seja incompleta, tal como prevista no número 2, deve verificar a identidade do beneficiário dessa transferência.
9. No caso de transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras beneficiárias devem:
a) Verificar a identidade do beneficiário, caso esta não tenha sido previamente verificada, as informações dos clientes quando há 
suspeita de lavagem de capitais, e conservar esta informação de acordo com o disposto no artigo 25.º;
b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiras sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar a medida de seguimento adequada.
10. Além destas exigências, a autoridade de supervisão pode exigir que as instituições financeiras apliquem outras medidas com 
a finalidade de gerir os riscos de lavagem de capitais decorrentes das transferências electrónicas.
11. As instituições financeiras que iniciem transferências electrónicas devem conservar todas as informações do ordenante e do 
beneficiário de acordo com o disposto no artigo 25.º.

Artigo 28.º Dever de controlo

1. As entidades sujeitas devem aprovar, por escrito e:
a) Desenvolver políticas, procedimentos, programas, sistemas e controlos internos de prevenção de lavagem de capitais que 
incluam dispositivos adequados de observância regulatória;
b) Desenvolver procedimentos adequados na contratação e recrutamento dos seus funcionários, a fim de garantir que esta se 
efectua de acordo com critérios exigidos;
c) Implementar um dispositivo de controlo interno independente para verificar o cumprimento das políticas, procedimentos, 
sistemas e controlos internos e assegurar que tais medidas são eficazes e coerentes com o disposto na presente lei;
d) Indigitar um responsável ao nível da direcção para aplicação dos requisitos previstos no presente diploma;
e) Estabelecer políticas e procedimentos de partilha de informações necessárias para efeitos de diligência aplicável ao cliente e 
gestão da lavagem de capitais;
f) Assegurar diligências para o cumprimento da auditoria do cliente ao nível do grupo e a obtenção de informação das operações 
em sucursais e filiais, caso sejam necessárias ao combate da lavagem de capitais;
g) Editar um manual de procedimento adequado de prevenção à lavagem de capitais, que deve ser actualizado, com informações 
completas sobre as medidas de controlo interno a que se referem os números anteriores. O manual estará à disposição da enti-
dade de regulação e supervisão, que pode propor a adopção de medidas correctivas oportunas.
2. Cabe igualmente às entidades sujeitas comunicar aos funcionários os procedimentos, políticas e controlos internos.
3. Ainda, as entidades sujeitas devem possuir uma função de auditoria interna independente dos demais serviços, com funcioná-
rios especificamente destacados para esse efeito.
4. Os programas em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais, tal como previsto no número anterior, aplicam-se, 
conforme o caso, a todas as sucursais nacionais e estrangeiras, filiais e empresas com participação maioritária.
5. Sempre que o requisito do combate à lavagem de capitais de um país de acolhimento for menos exigente do que os do presente 
diploma, as instituições financeiras devem aplicar os requisitos da presente lei às suas sucursais e filiais maioritárias nos países 
de acolhimento.
6. Caso não seja possível aplicar os requisitos previstos na presente lei às sucursais e filiais maioritárias nos países terceiros, as 
instituições financeiras devem aplicar medidas de gestão de risco suplementares e informar o seu supervisor em Cabo Verde.
7. As entidades sujeitas devem remeter à UIF o seu manual de procedimento.
8. Salvo no que respeitar às obrigações de identificação do cliente e de recusa em aceitar relação de negócios ou operação soli-
citada, não são exigíveis outras obrigações impostas na presente lei às entidades sujeitas que exerçam actividades e profissões 
não financeiras que se mostrarem manifestamente incompatíveis com a natureza, estrutura e dimensão de tais entidades.
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Artigo 29.º Dever de formação

1. Todas as entidades sujeitas devem garantir a formação contínua e adequada aos seus empregados e dirigentes, para assegu-
rar que estes se mantêm informados sobre os vários aspectos do novo quadro regulamentar em matéria de prevenção e combate 
à lavagem de capitais, novos desenvolvimentos, técnicas, métodos e tendências das actividades ligadas a estes.
2. As medidas previstas no número anterior devem incluir programas específicos e regulares de formação, adequados a cada 
sector de actividade, que habilitem os seus destinatários a reconhecer operações que possam estar relacionadas com a prática 
daqueles crimes e a actuar de acordo com as disposições da presente lei e das respectivas normas regulamentares.
3. As entidades sujeitas devem conservar, durante um período de cinco anos, cópia dos documentos ou registos relativos à for-
mação prestada aos seus empregados e dirigentes.

Artigo 30.º Filiais e sucursais

1. As instituições sujeitas, relativamente às suas sucursais ou filiais em que detenham uma participação maioritária, estabele-
cidas em países terceiros, devem:
a) Aplicar medidas equivalentes às previstas na presente lei em matéria de deveres de identificação, de diligência, de conserva-
ção e de formação;
b) Comunicar as políticas e procedimentos internos definidos em cumprimento do disposto no artigo 33.º que se mostrem apli-
cáveis no âmbito da actividade das sucursais e das filiais.
2. Caso a legislação do país terceiro não permita a aplicação das medidas previstas na alínea a) do número anterior, as entida-
des sujeitas devem informar desse fato as respectivas autoridades de regulação e tomar medidas suplementares destinadas a 
prevenir o risco de lavagem de capitais.

Artigo 31.º Dever de colaboração e informação

1. As entidades sujeitas devem fornecer ao juiz ou ao Ministério Público, quando estes o ordenarem ou requererem, informações, 
documentos, bem como quaisquer outros objectos ou outros bens que possam derivar de actividade criminosa que tiverem na 
sua posse, que devam ser congelados ou apreendidos e que sejam necessários à instrução do processo por crime de lavagem de 
capitais, afastando a obrigação de sigilo.
2. As informações constantes do número anterior devem ser transmitidas à UIF e às entidades de regulação e supervisão previs-
tos na presente lei, sempre que estes o solicitarem.
3. O não cumprimento do dever nos termos dos números 1 e 2, ainda que negligente, faz incorrer o seu agente num crime de 
desobediência qualificada, além de coima.

Artigo 32.º Dever de abstenção

1. As entidades sujeitas devem abster-se de executar qualquer operação sempre que saibam ou suspeitem estar relacionada 
com a prática dos crimes de lavagem de capitais e informar desse fato a UIF.
2. A UIF deve imediatamente solicitar ao Procurador-geral da República ou ao magistrado do Ministério Público por ele designa-
do, a confirmação ou o levantamento da decisão de suspensão da operação.
3. O Procurador-geral da República ou o magistrado do Ministério Publico por ele designado pronuncia-se sobre a confirmação 
ou o levantamento da suspensão da operação no prazo máximo de três dias úteis, sob pena de a operação poder ser realizada.
4. O Procurador-geral da República notifica a entidade comunicante da sua decisão dando também conhecimento à UIF.
5. No caso da entidade sujeita considerar que a suspensão referida no número 1 não é possível ou que, após consulta à UIF, pode 
ser susceptível de prejudicar a prevenção ou a futura investigação do crime de lavagem de capitais, a operação pode ser realiza-
da, devendo a entidade sujeita fornecer, de imediato, à UIF as informações respeitantes à operação.

Artigo 33.º Dever de confidencialidade

1. As entidades sujeitas e os membros dos respectivos órgãos sociais, ou que nelas exerçam funções de direcção, de gerência 
ou de chefia, os seus empregados, os mandatários e outras pessoas que lhes prestem serviço a título permanente, temporário 
ou ocasional que forneçam as informações transmitidas ou requisitadas pela UIF ou pelas autoridades judiciárias competentes 
sobre operações suspeitas de lavagem de capitais, ou sobre processos em investigação, não podem revelar tal fato a cliente ou 
a terceiros, nem que se encontra em curso uma investigação criminal e, tampouco que foi transmitida à UIF uma informação 
conexa com a comunicação realizada.
2. A identidade do empregado ou dirigente da entidade obrigada que tenha fornecido as informações referidas no número ante-
rior, deve ser mantida em sigilo, havendo apenas lugar à identificação da entidade transmitente.
3. Não constitui violação do dever enunciado no número anterior, a divulgação de informações, legalmente devidas, às autorida-
des de supervisão ou de fiscalização previstos na presente lei, incluindo os organismos de regulação profissional das actividades 
e profissões não financeiras designadas sujeitas à presente lei.
4. Quem, ainda que com negligência, revelar ou favorecer a descoberta da identidade de quem forneceu informações, ao abrigo 
dos artigos referidos no número anterior, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.
5. O disposto no número 1 também não impede a divulgação da informação, para efeitos de prevenção da lavagem de capitais 
entre instituições congéneres, baseada no memorando de entendimento ou desde que haja reciprocidade, em matéria de pre-
venção à lavagem de capitais.
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Artigo 34.º Dever de comunicação

1. As entidades sujeitas devem informar a UIF imediatamente, via fax ou correio electrónico, logo que saibam, suspeitem ou 
tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação susceptível de configurar a 
prática do crime de lavagem de capitais, ou sempre que tenham conhecimento de quaisquer fatos que possam constituir indícios 
da prática daqueles crimes.
2. Para além do enunciado no número anterior, as entidades sujeitas devem comunicar à UIF, independentemente da suspeita, 
as operações em numerário de que tenham conhecimento cujos montantes sejam iguais ou superiores, tratando-se de uma 
única ou várias operações que parecem ligadas, a:
a) 1.000.000$00 (um milhão de escudos) para:
i. Operações de depósito em instituições bancárias, compra de acções e aplicações financeiras;
ii. Pagamento de prémios de seguros ou de contractos de seguros de pensões;
iii. Sociedades de entrega rápida de valores em numerário;
iv. Operações de promoção, mediação, compra, venda e revenda de imóveis;
v. Para as operações de câmbio de moeda;
vi. Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerário;
vii. Em operações de compra de fichas em casinos, por junto ou acumulado, numa mesma partida.
3. Exceptuam-se do número anterior as operações de depósito em espécie por uma pessoa ou uma empresa cuja natureza da 
actividade necessita da utilização de tal procedimento, nomeadamente o Estado, os supermercados, as empresas de transporte 
público.
4. Às informações prestadas nos termos do número anterior é aplicável o regime previsto no artigo 33.º.
5. As informações fornecidas no presente artigo apenas podem ser utilizadas em processo penal, não podendo ser revelada, em 
caso algum, a identidade de quem as forneceu.
6. As comunicações recebidas e os relatórios disseminados pela UIF ao Procurador-geral da República não têm valor probatório 
e não podem ser incorporadas nos processos judiciais ou administrativos.
7. A UIF valora a qualidade das comunicações recebidas das entidades sujeitas e notifica-lhes periodicamente.
8. As comunicações de operações suspeitas devem conter as seguintes informações:
a) Relação e identificação das pessoas físicas ou jurídicas que participam na operação e conceito de sua participação na mesma;
b) Actividade conhecida das pessoas físicas ou jurídicas na operação e correspondência entre a actividade e a operação;
c) Relação de operações vinculadas e datas a que se referem com indicação da sua natureza, profissão, moeda em que se reali-
zam, quantia, lugar ou lugares de execução, finalidade e instrumentos de pagamentos ou descontos realizados;
d) Medidas tomadas pelo sujeito obrigado ao comunicante em investigar a operação comunicada;
e) Exposição das circunstâncias das quais se pode inferir o indício ou certeza de relação com a lavagem de capitais ou que te-
nham aparente falta de justificação económica, profissional ou de negócio para a realização da operação;
f) Quaisquer outros dados relevantes para a prevenção da lavagem de capitais que se determinar nos termos regulamentares.

Artigo 35.º Organismos sem fins lucrativos

1. As organizações sem fins lucrativos devem:
a) Produzir relatórios, anualmente ou sempre que haja alteração no objecto e a finalidade das suas actividades;
b) Identificar a pessoa ou pessoas que gerem, controlam suas actividades, e compreendem os dirigentes, os membros do con-
selho de administração e os administradores.
2. Igualmente, as organizações sem fins lucrativos devem publicar anualmente, no boletim oficial ou no quadro de anúncios 
legais, seus estados financeiros com a divulgação das suas despesas e receitas.
3. Os dirigentes ou responsáveis das organizações não-governamentais, em exercício de funções, o pessoal com responsabilida-
de pela gestão das mesmas zelam para que estas não sejam utilizadas para a lavagem de capitais.
4. Para efeito do número anterior, as organizações sem fins lucrativas ficam sujeitas durante o período de sete anos a conservar 
todos os registos de identificação das pessoas que forneçam ou recebam a título gratuito fundos ou recursos da fundação, nos 
termos dos artigos 12.º, 14.º e 15.º, devendo estes registos estar à disposição da UIF e da autoridade judiciária.
5. O disposto nos números anteriores será aplicável às associações, correspondendo em tais casos aos órgãos do governo ou da 
assembleia geral, aos membros dos órgãos de representação que gere os interesses da associação e o organismo encarregado 
de verificar a sua constituição, no exercício das suas funções.
6. Atendendo aos riscos a que se encontram expostos o sector, são extensíveis às fundações e às associações as restantes obri-
gações estabelecidas na presente lei.

Artigo 36.º Suspensão de execução da operação

1. As entidades sujeitas, podem, quando haja receio do desaparecimento dos fundos, sem informar o cliente, suspender a execu-
ção de quaisquer operações que fundadamente suspeitem estar relacionadas com a prática dos crimes previstos no artigo 39.º 
e informar desse fato à UIF.
2. A UIF deve imediatamente transmitir o pedido ao Procurador-geral da República ou ao magistrado do Ministério Público, por 
ele designado.
3. O Procurador-geral da República ou o magistrado do Ministério Publico por ele designado procede, no prazo de dois dias úteis 
à confirmação ou ao levantamento da suspensão da operação, devendo, em qualquer caso, notificar a entidade sujeita da decisão 
de confirmação da suspensão, directamente e imediatamente, por qualquer meio, sob pena de a operação poder ser realizada 
por aquela entidade, dando também conhecimento da decisão à UIF.
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Artigo 37.º Participações da autoridade de supervisão

1. O Banco de Cabo Verde deve igualmente informar a UIF sempre que, na sua actividade de inspecção ou de qualquer outro 
modo, tenha conhecimento de fatos que indiciem a prática de crime previsto na presente lei.
2. Às informações prestadas nos termos do número anterior é aplicável o regime previsto nos artigos 31.º e 34.º da presente ei.

Artigo 38.º Exclusão de responsabilidade

1. Não constitui violação do dever de sigilo bancário, nem envolve responsabilidade penal, civil, disciplinar ou contra-ordenacio-
nal a prestação de informação ou colaboração, fundadamente e de boa-fé para quem as tiver prestado ou para a instituição a 
que se encontrar vinculado.
2. Igualmente, os dirigentes, administradores e funcionários são eximidos, pela lei, de responsabilidade criminal ou civil por 
quebra das regras de confidencialidade, impostas por contracto ou por qualquer disposição legislativa, regulamentar ou admi-
nistrativa, quando declarem, de boa-fé, as suas suspeitas à UIF, ainda que não conhecessem, com precisão, qual era a actividade 
criminal em questão e mesmo que a actividade ilegal de que suspeitavam não tenha realmente ocorrido.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES PENAIS

Artigo 39.º Lavagem de capitais

1. Quem converter ou transferir vantagens do crime, ou auxiliar ou facilitar alguma dessas operações, com o fim de dissimular 
a sua origem ilícita ou pôr obstáculos à sua confiscação, ou, ainda, ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da  infracção 
principal a furtar-se às consequências jurídicas dos seus actos, será punido com pena de prisão de quatro a doze anos.
2. Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, 
ou titularidade de vantagens do crime.
3. Incorre ainda na mesma pena, quem adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, detiver ou conservar vantagens do crime.
4. A punição pelo crime de lavagem de capitais previstos nos números anteriores tem lugar ainda que o fato ilícito relativo à  
infracção principal tenha sido praticado no estrangeiro, desde que seja também punível pela legislação do lugar em que tiver 
sido praticado.
5. O fato será punível ainda que o procedimento criminal relativo à  infracção principal depender de queixa e esta não tiver sido 
tempestivamente apresentada.
6. Ainda incorre na mesma pena, quem:
a) Se associar para cometer, tentar cometer, ajudar ou incitar alguém a cometer ou o aconselhar para esse efeito, ou facilitar a 
execução dos fatos previstos nos números anteriores;
b) Estabeleça ou mantenha relação jurídica de natureza económica com quaisquer sujeitos ou entidades, sabendo que estão en-
volvidos em actividades de lavagem de capitais, ou adquira ou aumente a participação de controlo relativo a imóvel, empresa ou 
outro tipo de pessoa colectiva, ainda que irregularmente constituída, situados, registados ou constituídos em território nacional 
ou em outra jurisdição;
c) For autor da  infracção principal, praticar os fatos típicos ilícitos estabelecidos neste número e nos anteriores.
7. Para a comprovação de que um bem é produto do crime de lavagem de capitais, não é exigível que a pessoa tenha sido conde-
nada por uma  infracção subjacente.
8. A negligência é sempre punível.

Artigo 40.º Agravação

A pena prevista no artigo anterior é agravada de metade nos seus limites mínimo e máximo se:
a) O crime de lavagem de capitais for praticado por associação ou organização criminosa, por quem dela faça parte ou a apoie;
b) O fato ilícito típico de onde provêm as vantagens for tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de 
pessoas ou armas proibidas e substâncias explosivas;
c) O agente praticar o crime de lavagem de capitais de modo habitual.

Artigo 41.º Determinação da pena aplicável

1. A pena aplicável nos termos do disposto no artigo anterior não pode ser superior ao limite máximo da pena prevista para a  
infracção principal.
2. Para efeito do disposto no número anterior, no caso das vantagens serem provenientes de fatos ilícitos típicos de duas ou mais 
espécies, leva-se em conta a pena cujo limite máximo seja mais elevado.

Artigo 42.º Responsabilidade criminal das pessoas colectivas

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, e as associações sem personalidade jurídica são responsáveis pelo 
crime de lavagem de capitais, quando cometido, em seu nome e no interesse colectivo:
a) Pelos seus órgãos ou representantes;
b) Por uma pessoa sob a autoridade destes, quando o cometimento do crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação 
dolosa dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.
2. A responsabilidade das entidades referidas no número anterior não exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes.
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Artigo 43.º Penas aplicáveis às pessoas colectivas

1. Pelo crime referido no número 1 do artigo anterior são aplicáveis às entidades aí referidas as seguintes penas principais:
a) Multa;
b) Dissolução judicial.
2. A pena de multa é fixada nos termos do Código Penal.
3. Se a multa for aplicada a uma associação sem personalidade jurídica, responde por ela o património comum e, na sua falta ou 
insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos associados.
4. A título acessório o tribunal pode aplicar às pessoas colectivas, as seguintes penas:
a) Privação de subsídios públicos;
b) Proibição de participar em arrematações e concurso públicos durante um período mínimo de três anos.

Artigo 44.º Atenuação especial da pena

1. A pena pode ser especialmente atenuada quando o agente auxilie concretamente, ou de forma relevante, na recolha de provas 
decisivas para identificação e detenção dos responsáveis pela prática dos fatos ilícitos subjacentes, bem como no congelamento 
e apreensão dos bens e produtos provenientes dos mesmos fatos.
2. É garantida a protecção de quem tiver colaborado concretamente na investigação do crime, nos termos da lei de protecção de 
testemunhas.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PENAIS ESPECIAIS

Artigo 45.º Congelamento e confisco de bens e direitos de origem ilícita

Sem prejuízo do disposto no Código Penal quanto à perda de bens e instrumentos do crime, os bens imóveis ou móveis, direitos, 
títulos, valores, quantias e quaisquer outros objectos depositados em bancos ou outras instituições de crédito pertencentes ao 
arguido de uma  infracção principal ou sobre os quais ele exerce poder de fato correspondente ao direito de propriedade ou qual-
quer outro direito real ficam sujeitos à apreensão, como medida cautelar, e à confiscação.

Artigo 46.º Apreensão de bens e direitos

1. A autoridade judiciária procede à apreensão de bens imóveis ou móveis, direitos, títulos, valores, quantias e quaisquer outros 
objectos depositados em bancos ou outras instituições de crédito, mesmo que em cofres individuais, em nome do arguido ou de 
terceiros, quando tiver fundadas razões para crer que eles constituem vantagens do crime, ou se destinam à actividade crimi-
nosa.
2. As instituições financeiras ou equiparadas, associações, sociedades civis ou comerciais, repartições de registo ou fiscais e 
demais entidades públicas ou privadas não podem recusar o cumprimento de pedido de informação ou apresentação de docu-
mentos efectuados pela autoridade judiciária, respeitante a bens, depósitos ou valores a que se refere o número anterior.
3. A apreensão de bens ou vantagens do crime prevista na presente lei, quando decretada no processo penal, extingue-se, e é 
oficiosamente cancelado o seu registo, se decorrido oito meses, não for deduzida a acusação.

Artigo 47.º Bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro

1. O juiz determina, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira 
competente, medidas conservatórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes precedentes associados à lavagem de 
capitais praticado no estrangeiro.
2. Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da 
autoridade solicitante prometer reciprocidade a Cabo Verde.
3. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas conservatórias por solicitação de 
autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e 
Cabo Verde, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Artigo 48.º Perda

1. Sem prejuízo do regime geral previsto no Código Penal e dos direitos de terceiros de boa-fé, em caso de condenação por lava-
gem de capitais ou por qualquer  infracção principal, o tribunal declara a perda de fundos ou bens que constituam:
a) O produto de crime, incluindo rendimentos, recompensas, juros, fundos ou bens misturados com esse produto ou obtidos a 
partir ou em troca de tal produto, ou bens cujo valor corresponde ao valor dos proveitos obtidos;
b) Activos de valor correspondente, na impossibilidade de apreender o produto do crime;
c) O objecto da infracção;
d) Receitas e outros benefícios resultantes de fundos ou bens previstos nas alíneas anteriores;
e) Instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na prática do crime; ou
f) Fundos ou bens referidos nas alíneas anteriores, que foram transferidos para outrem, salvo se o terceiro provar que adquiriu 
tais bens mediante o pagamento de um preço justo ou como contraprestação por serviços no valor equivalente ao de tais bens, 
ou com base noutras razões fundadas, e que o terceiro não estava ciente da origem ilícita de tais bens.
2. Se tiver sido cometida uma  infracção ao abrigo da presente lei, e o seu autor não for condenado por ser desconhecido ou ter 
falecido, o Ministério Público deve solicitar ao Tribunal competente que emita uma declaração de perda dos fundos ou bens a 
favor do Estado, desde que comprove que os fundos ou bens são proventos de lavagem de capitais, ou qualquer crime subjacente.



194

Artigo 49.º Destino dos bens perdidos a favor do Estado

1. Os bens e valores declarados perdidos a favor do Estado são destinados nos termos da Lei n.º 18/VIII/2012, de 13 de Setem-
bro, que criou Gabinete de Recuperação de Activos (GRA) e do Gabinete de Administração de Bens (GAB) e estabeleceu ainda as 
regras de administração dos bens recuperados, apreendidos ou perdidos a favor do Estado.
2. Não devem ser vendidos os bens, objectos ou instrumentos confiscados pelo Estado que, pela sua natureza ou características, 
podem ser utilizados para cometer outros crimes.
3. Não devem ser destruídos os bens, objectos ou instrumentos confiscados que tenham interesse criminal, científico ou didác-
tico.
4. Na falta de acordo internacional, os bens, valores ou produtos apreendidos à solicitação de autoridade estrangeira, bem como 
os fundos provenientes da sua venda, são repartidos em partes iguais entre o Estado requerente e o Estado de Cabo Verde, após 
decretada a respectiva perda.

Artigo 50.º Cooperação e coordenação nacionais

1. O Governo cria por diploma próprio no prazo de cento e vinte dias após a entrada em vigor deste diploma, uma comissão inter-
ministerial com atribuição de definir e determinar a coordenação das políticas em matéria de prevenção e combate à lavagem 
de capitais.
2. As autoridades nacionais competentes devem cooperar e, quando necessário, coordenar-se, no âmbito desta Comissão, ao 
nível operacional e da definição de políticas, para o desenvolvimento e a aplicação de estratégias e de actividades, com base nos 
riscos identificados, destinadas a prevenir e a combater a lavagem de capitais.

Artigo 51.º Cooperação entre autoridades de regulação e supervisão

As autoridades responsáveis pela regulação e supervisão de entidades sujeitas, devem colaborar com as suas homólogas es-
trangeiras na prevenção e na luta contra a lavagem de capitais e crimes subjacentes.

Artigo 52.º Cooperação entre as Unidades de Informações Financeiras

1. A UIF pode partilhar informações, quer espontaneamente, quer mediante pedido, com qualquer congénere ou outras autori-
dades competentes estrangeiras, em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais e crimes subjacentes, numa base 
de reciprocidade ou de comum acordo no quadro de acordos de cooperação.
2. Para os efeitos referidos no número anterior a UIF pode celebrar acordos ou memorandos de entendimentos.

Artigo 53.º Cooperação com congéneres estrangeiras

1. As autoridades nacionais competentes devem garantir a cooperação internacional com as suas congéneres estrangeiras em 
matéria de prevenção e repressão da lavagem de capitais.
2. A cooperação deve ser prestada de modo célere, construtivo e efectivo, devendo ser assegurados mecanismos eficazes de 
troca de informação.
3. A troca de informação deve ser efectuada espontaneamente ou a pedido do país que submete o pedido de informação, podendo 
ser referente à lavagem de capitais, bem como em relação aos fatos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens.
4. A troca de informação não pode ser recusada ou sujeita a qualquer condição indevida, desproporcionada, ou restritiva.
5. A cooperação internacional não pode ser recusada unicamente com o fundamento de que o pedido está relacionado com 
questões fiscais.
6. A cooperação não pode ser recusada com base em legislação que imponha deveres de confidencialidade e de sigilo às auto-
ridades nacionais competentes, excepto se as informações relevantes forem adquiridas em circunstâncias que envolvam sigilo 
profissional.

Artigo 54.º Acesso, difusão e retorno da informação

1. Para cabal desempenho das suas atribuições de prevenção da lavagem de capitais, a UIF pode requerer e deve ter acesso, em 
tempo útil, à informação financeira, administrativa, judicial e policial, a qual fica sujeita ao disposto ao dever de sigilo.
2. Compete à UIF, no âmbito das suas atribuições e competências legais, e às autoridades de regulação e supervisão mencio-
nadas no artigo 5.º, emitir alertas e difundir informação actualizada sobre tendências e práticas conhecidas, com o propósito de 
prevenir a lavagem de capitais.
3. A UIF deve dar o retorno oportuno de informação às entidades sujeitas e às autoridades de supervisão e de fiscalização men-
cionadas no artigo 5.º, sobre o encaminhamento e o resultado das comunicações suspeitas de lavagem de capitais por aquelas 
comunicadas.

Artigo 55.º Recolha, manutenção e publicação de dados estatísticos

1. Cabe à UIF preparar e manter actualizados dados estatísticos relativos ao número de transacções suspeitas comunicadas e ao 
encaminhamento e resultado de tais comunicações.
2. As autoridades judiciárias, por intermédio do membro do Governo responsável pela área da Justiça, bem como as autoridades 
policiais devem remeter à UIF, anualmente, os dados estatísticos relativos à lavagem de capitais, nomeadamente o número de 
denúncias realizadas, processos-crimes abertos, pessoas acusadas, pessoas condenadas, pessoas extraditadas, pedidos de 
cartas rogatórias recebidos e solicitados, montante dos bens congelados, apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado.
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3. As autoridades judiciárias devem criar um sistema destinado a manter estatísticas completas sobre auxílio judiciário mútuo 
referente a apreensão, congelamento e confiscação de bens, extradição, bem como outros pedidos de cooperação solicitados ou 
recebidos.

Artigo 56.º Defesa de direitos de terceiro de boa-fé

1. Tomado conhecimento da apreensão, o terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou valores apreendidos nos ter-
mos do artigo anterior, pode deduzir, no processo respectivo, a defesa dos seus direitos, através de requerimento fundamentado 
em que alegue e prove fatos de que resulta a sua boa-fé.
2. O requerimento a que se refere o número anterior é autuado por apenso, notificando-se o Ministério Público para, em dez dias, 
deduzir oposição.
3. A decisão é proferida pelo juiz logo que se encontrem realizadas as diligências que considere necessárias, salvo se quanto à 
titularidade das coisas, direitos ou valores a questão se revelar complexa ou susceptível de causar perturbação ao normal anda-
mento do processo penal, casos em que o juiz pode remeter o terceiro para os meios cíveis.
4. O disposto nos números anteriores é aplicável, ainda que o terceiro de boa-fé tenha apenas tido conhecimento do desapossa-
mento das coisas, direitos ou valores apreendidos após terem sido declarados perdidos a favor do Estado.

Artigo 57.º Confiscação de bens e direitos

1. O juiz, a requerimento do Ministério Público, pode decretar na decisão final, o confisco de bens imóveis ou móveis, direitos, 
títulos, valores, quantias e quaisquer outros objectos depositados em bancos ou outras instituições de crédito, mesmo que em 
cofres individuais, em nome do arguido ou de terceiros, de origem ilícita.
2. Constitui indício da origem ilícita dos bens, depósitos ou valores a que se refere o número anterior, para efeitos de confiscação, 
a sua desproporcionalidade face aos rendimentos do arguido, a impossibilidade de determinar a licitude da sua proveniência, 
bem como a falsidade da resposta do arguido às perguntas efectuadas pela autoridade judiciária sobre a sua situação económica 
e financeira.

Artigo 58.º Processo de confisco de bens ou vantagens do crime

1. O processo de confisco de bens ou vantagens do crime a que se refere a presente lei tem a natureza de processo civil.
2. O pedido de confisco de bens ou vantagens do crime é deduzido no processo penal respectivo, até à dedução da acusação, só 
o podendo ser em separado, em acção cível, nos casos previstos no Código de Processo Penal, com as necessárias adaptações.

Artigo 59.º Autonomia dos crimes previstos nesta lei relativamente aos crimes antecedentes

1. O processo do crime de lavagem de capitais e de confisco de bens é autónomo do processo da  infracção principal.
2. O processo do crime de lavagem de capitais e o pedido de confisco são instruídos, com base em indícios, respectivamente, da 
existência da  infracção principal e da origem ilícita dos bens, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido 
ou isento de pena o autor daquele crime.

CAPÍTULO V CONTRAORDENAÇÕES
Secção I Disposições Gerais

Artigo 60.º Direito subsidiário

Às infracções previstas neste capítulo é subsidiariamente aplicável o regime geral das contra-ordenações.

Artigo 61.º Aplicação no espaço

Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente capítulo é aplicável a:
a) Fatos praticados em território cabo-verdiano;
b) Fatos praticados fora do território nacional de que sejam responsáveis as entidades referidas no artigo 7.º, actuando por in-
termédio de sucursais ou em prestação de serviços.
c) Fatos praticados a bordo de navios ou aeronaves de bandeira cabo-verdiana, salvo tratado ou convenção internacional em 
contrário.

Artigo 62.º Negligência

Nas contra-ordenações previstas neste diploma é punível a negligência.

Artigo 63.º Cumprimento do dever

Sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da coima não dispensam 
o infractor do seu cumprimento, se este ainda for possível.

Artigo 64.º Responsabilidade

1. Pela prática das contra-ordenações que consistam na inobservância das regras de conduta das entidades financeiras são res-
ponsáveis estas entidades, desde que os seus dirigentes, empregados e representantes tenham actuado no exercício das suas 
funções, ainda que de modo ilícito, ou em nome e no interesse das referidas instituições.
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2. O disposto no número anterior não afasta a responsabilidade disciplinar dos titulares dos órgãos dirigentes, empregados ou 
colaboradores das entidades financeiras, a que haja lugar, nem o direito de regresso pelos prejuízos causados às instituições 
financeiras pelos seus dirigentes, empregados ou representantes.
3. A eventual invalidade ou ineficácia das operações realizadas entre a instituição e o cliente não obsta à responsabilidade da 
entidade financeira.

Artigo 65.º Destino das coimas

O produto das coimas reverte a favor do Estado.

Artigo 66.º Prescrição

1. O procedimento relativo às contra-ordenações previstas neste capítulo prescreve no prazo de cinco anos a contar da sua prá-
tica.
2. A prescrição das coimas e sanções acessórias é de cinco anos a contar da data da aplicação da sanção ou do trânsito em jul-
gado da sentença de impugnação.

Artigo 67.º Suspensão da prescrição

1. A prescrição do procedimento contra-ordenacional suspende-se, para além dos casos especialmente previstos na lei, durante 
o tempo em que o procedimento:
a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal;
b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministério Público até à sua devolução à autoridade administrativa;
c) Estiver pendente a partir da notificação do despacho que procede ao exame preliminar do recurso da decisão da autoridade de 
supervisão e inspecção que aplica a coima, até à decisão final do recurso.
2. Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a suspensão não pode ultrapassar um ano.

Artigo 68.º Interrupção da prescrição

1. A prescrição do procedimento por contra-ordenação interrompe-se com a:
a) Qualquer notificação, nomeadamente comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra eles definidos;
b) Realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e buscas, ou com o pedido de auxílio às autoridades 
policiais ou a qualquer autoridade administrativa;
c) Notificação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as declarações por ele prestadas no exercício desse direito;
d) Decisão da autoridade de supervisão e inspecção que procede à aplicação da coima.
2. Nos casos de concurso de infracções, a interrupção da prescrição do processo criminal determina a interrupção da prescrição 
do procedimento contra-ordenacional.
3. A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido 
o prazo da prescrição acrescido de metade.

Artigo 69.º Suspensão da prescrição da coima

A prescrição do pagamento da coima suspende-se durante o tempo em que:
a) Por força da lei ou regulamento a execução não pode começar ou não pode continuar a ter lugar;
b) A execução foi interrompida;
c) Foram concedidas facilidades de pagamento.

Artigo 70.º Interrupção da prescrição da coima

1. A prescrição da coima interrompe-se com o início da sua execução, em caso de pagamento fraccionado.
2. A prescrição da coima ocorre quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal 
da prescrição acrescido de metade.

Artigo 71.º Competência para instrução e aplicação de sanções

1. A averiguação das contra-ordenações previstas neste diploma e a instrução dos respectivos processos cabem à entidade que 
detiver a competência de supervisão ou fiscalização do respectivo sector de actividade.
2. Compete às autoridades de supervisão de cada sector e na sua falta à UIF o poder de aplicar as coimas previstas neste diplo-
ma, com a faculdade de delegação.
3. A UIF é informada, semestralmente, pelas autoridades de regulação e supervisão, de todas as sanções definitivas aplicadas 
às entidades reguladas.

Artigo 72.º Contra-ordenações graves

1. Constituem contra-ordenações graves, puníveis com coima de 500.000$00 (quinhentos mil escudos) a 5.000.000$00 (cinco 
milhões de escudos) as seguintes infracções:
a) O incumprimento de obrigação de obter informação sobre o propósito, relação de negócios e origem dos fundos;
b) Incumprimento da obrigação de aplicar medida de diligência devida aos clientes;
c) O incumprimento da obrigação de aplicar medidas de diligência reforçada;
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d) O incumprimento da obrigação de abstenção;
e) O incumprimento da obrigação de comunicação sistemática;
f) O incumprimento da obrigação de conservação de documentos;
g) O incumprimento da obrigação de aprovar por escrito e aplicar medidas de políticas e procedimentos declarados de controlo 
interno;
h) O incumprimento da obrigação de estabelecer órgãos de controlo interno independente;
i) O incumprimento da obrigação de tomar medidas adequadas para manter a confidencialidade sobre a identidade dos funcio-
nários, directores ou agentes que realizaram uma comunicação;
j) O estabelecimento ou manutenção de relação de negócio ou a execução de operações proibidas;
k) O incumprimento da obrigação de declaração de movimentos de meios de pagamento;
l) A ausência de definição e aplicação de políticas e procedimentos internos de controlo;
m) A não adopção de medidas e de programas de divulgação e formação em matéria de prevenção da lavagem de capitais;
n) A abertura de contas anónimas ou manutenção de contas anónimas ou sob nomes manifestamente fictícios;
o) O recurso à execução das obrigações de identificação e diligência por entidades terceiras, com inobservância das condições e 
termos previstos no artigo 8.º;
p) Não inclusão da informação na mensagem ou formulário de pagamento que acompanha a transferência electrónica do orde-
nante;
q) A constituição de bancos de fachada em território cabo-verdiano, assim como o estabelecimento de relações de correspon-
dência com os bancos fachada ou com outras instituições que reconhecidamente permitam que as suas contas sejam utilizadas 
por bancos de fachada;
r) A não adequação da natureza e da extensão dos procedimentos de verificação da identidade e das medidas de diligência ao 
grau de risco existente, bem como a ausência de demonstração de tal adequação perante as autoridades competentes;
s) A omissão, total ou parcial, de medidas acrescidas de diligência aos clientes e às operações bancária com instituições esta-
belecidas em países terceiros; e
t) O incumprimento da obrigação de recusa de execução de operações em conta bancária, de estabelecimento de relações de 
negócio ou de realização de transacções ocasionais.
2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima é de 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos) a 
2.500.000$00 (dois milhões e quinhentos mil escudos).

Artigo 73.º Contra-ordenações especialmente graves

1. Constituem contra-ordenações especialmente graves, puníveis com coima de 750.000$00 (setecentos e cinquenta mil escu-
dos) a 6.000.000$00 (seis milhões de escudos), as seguintes infracções:
a) O incumprimento das obrigações de identificação e de verificação da identidade de clientes, representantes ou beneficiários 
efectivos, previstos neste diploma;
b) O incumprimento da obrigação de comunicação, nos termos previstos na presente lei;
c) O incumprimento da obrigação de colaboração à UIF, autoridades judiciárias e às entidades de regulação e supervisão;
d) O incumprimento da obrigação de confidencialidade;
e) O incumprimento da obrigação de observância de medidas reforçadas aos clientes e às operações susceptíveis de revelar um 
maior risco de lavagem de capitais e às relações transfronteiriças de correspondência;
f) A resistência ou obstrução à realização da inspecção;
g) O incumprimento doloso da obrigação de congelar ou bloquear fundos, ativos financeiros ou recursos económicos de pessoas 
físicas ou jurídicas, entidades ou grupos designados;
h) O incumprimento doloso da proibição de colocar os fundos, ativos financeiros ou recursos económicos à disposição de pessoas 
físicas ou jurídicas, entidades ou grupos designados;
i) A ausência de conservação dos originais, das cópias, das referências ou de outros suportes duradouros;
j) O incumprimento do dever de abstenção de execução de operações suspeita e da respectiva obrigação de prestação de infor-
mação à UIF e às autoridades judiciárias;
k) O incumprimento de ordens de suspensão da execução de operações suspeita e a execução de tais operações, após a confir-
mação, pela autoridade judiciária ou pela UIF, da ordem de suspensão;
l) O cometimento de uma  infracção grave antes de decorridos 5 (cinco) anos sobre a prática da mesma infracção.
2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima é de 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) a 3.000.000 
$00 (três milhões de escudos).

Artigo 74.º Contra-ordenações leves

1. Constituem contra-ordenações leves punidas com coima de 100.000.$00 (cem mil escudos) a 2.00.000$00 (dois milhões de 
escudos):
a) O incumprimento por Organização de Sociedades sem Fins Lucrativos (OSFL) da obrigação estabelecida nos números 2 e 4 
do artigo 35.º;
b) Os incumprimentos de obrigações estabelecidos especificamente na presente lei que não constituam  infracção especialmen-
te grave ou grave.
2. Quando a  infracção for praticada por uma pessoa singular, a coima é de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) a 1.000.000$00 
(um milhão de escudos).
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Artigo 75.º Determinação da sanção aplicável

1. Na determinação da sanção atende-se às seguintes circunstâncias:
a) A quantia da operação ou os ganhos obtidos como consequência da omissão ou actos constitutivos da infracção;
b) O grau de responsabilidade ou intenção com que actuou o infractor;
c) A conduta anterior do infractor, na entidade culpada ou em outra, em relação às exigências previstas nesta lei;
d) O carácter da representação que a pessoa em causa possui;
e) A capacidade económica do infractor quando a sanção seja multa.
2. A sanção a ser aplicável não pode ser mais benéfica para o infractor do que o incumprimento das normas infringidas.

Artigo 76.º Montante das coimas

Em caso de negligência, o montante da coima não pode ser superior a metade do montante máximo previsto para a respectiva 
contra-ordenação.

Artigo 77.º Sanções acessórias

Com as sanções previstas no artigo 45.º podem ser aplicadas ao infractor as seguintes sanções acessórias:
a) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, direcção, gerência ou chefia de entidades financeiras, 
por um período de um a dez anos, quando o arguido seja membro dos órgãos das entidades sujeitas exerça cargos de direcção, 
chefia, gerência ou actue em sua representação, legal ou voluntária;
b) Publicidade da decisão punitiva pela autoridade de regulação ou supervisão, a expensas do infractor; e
c) Tratando-se de entidade sujeita que para operar carece de autorização administrativa, a revogação desta.

Artigo 78.º Protecção dos intervenientes

É garantida a protecção a quem tiver colaborado concretamente na investigação dos crimes previstos no presente capítulo, nos 
termos da Lei n.º 81/VI/2005, de 12 de Setembro, que estabelece medidas para protecção de testemunhas em processo penal.

Artigo 79.º Valor das coimas

Para efeitos previstos na presente lei, o valor de cada dia de coima é fixado em 5.000$00 (cinco mil escudos) e em 20.000$00 
(vinte mil escudos) quando se tratar, respectivamente, de pessoa singular ou de pessoa colectiva ou entidade equiparada.

Artigo 80.º Punição de atos preparatórios

São punidos os atos preparatórios dos crimes previstos na presente lei.

Artigo 81.º Remissões

As remissões de normas contidas em diplomas legislativos ou regulamentares para a legislação revogada consideram-se refe-
ridas às disposições correspondentes do presente diploma.

Artigo 82.º Revogação

É revogada a Lei n.º 17/VI/2002, de 16 de Dezembro.

Artigo 83.º Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a sua publicação.
Aprovada em 3 de Março de 2009.
O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima
Promulgada em 14 de Abril 2009
Publique-se.
O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES
Assinada em 16 de Abril de 2009
O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima
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Lei n.º 88/VIII/2015 (Código da Contratação Pública)

Alterado oela Lei 109/IX/2020 (Orçamento do Estado para 2021)
Alterada pela Lei n.º 44/IX/2018 (Orçamento do Estado para 2019 e republicação do Código dos Benefícios Fiscais)
Alterada pela Lei n.º 69/IX/2019 (Orçamento do Estado para 2020)

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 88/VIII/2015 (Código da Contratação Pública)

Data de Publicação 14/04/2015  
Data de Entrada em Vigor  14/10/2015

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, Série I, Número 24

Lei n.º 88/VIII/2015, de 14 de Abril

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 175º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º Aprovação

É aprovado o Código da Contratação Pública, que se publica em anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Artigo 2º Aplicação no tempo

O Código da Contratação Pública apenas é aplicável aos procedimentos de formação de contractos iniciados após a data da sua 
entrada em vigor.

Artigo 3º Disposições transitórias

1. Deve ser estabelecido em diploma específico os limites de competência para autorizar despesas com a contratação pública.
2. Até a aprovação do diploma referido no número anterior, as competências para autorizar despesas são as previstas no artigo 
42º do Decreto- Lei nº 1/2009, de 5 de Janeiro.

Artigo 4º Alteração ao Decreto-Legislativo n.º 17/97, de 10 de Novembro

O artigo 5.º do Decreto-Legislativo n.º 17/97, de 10 de Novembro, passa a ter a seguinte redacção: “A celebração dos contractos 
administrativos obedece ao disposto no artigo 29º do Código de Contratação Pública”.

Artigo 5º Revogações

1. São revogados:
a) A Lei n.º 17/VII/2007, de 10 de Setembro;
b) O Decreto-Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro;
c) Os Capítulos 7 a 11 do Decreto-Lei n.º 54/2010, de 29 de Novembro;
d) A Portaria n.º 45/94, de 11 de Julho;
2. É também revogada a legislação relativa às matérias disciplinadas pelo Código da Contratação Pública, com ele incompatível, 
com ressalva dos actos legislativos que consagrem disposições transitórias em matéria de contratação pública.

Artigo 6º Remissão para legislação revogada

As remissões para a legislação revogada nos termos do artigo anterior consideram-se feitas para as correspondentes disposi-
ções do Código da Contratação Pública.

Artigo 7º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 6 meses a contar da data da respectiva publicação.
Aprovada em 27 de Fevereiro de 2015.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso Ramos.
Promulgada em 6 de Abril de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA
Assinada em 7 de Abril de 2015.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso Ramos



200

CÓDIGO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
TÍTULO I Princípios e regras gerais

CAPÍTULO I Objecto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º Objecto

1. O presente Código estabelece o regime da contratação pública.
2. As regras do presente Código são aplicáveis à formação dos contractos referidos no artigo 3.º que sejam celebrados pelas 
entidades adjudicantes a que se refere o artigo 5.º.

Artigo 2.º Definições

Para efeitos do disposto no presente Código, entende-se por:
a) “Acordo-quadro”, contrato celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e um ou mais operadores económicos, que 
tem como objectivo fixar os termos dos contractos a celebrar durante determinado período de tempo, designadamente em ma-
téria de preços e/ou quantidades a fornecer;
b) “Adjudicação”, acto pelo qual se selecciona a proposta vencedora, tendo em vista a futura celebração do contrato;
c) “Aquisição de bens móveis”, contrato pelo qual é transmitida a favor da entidade adjudicante a propriedade de bens móveis, 
mediante retribuição;
d) “Aquisição de serviços”, contrato que, não sendo um contrato de empreitada de obras públicas ou de aquisição de bens móveis, 
tenha como objecto a prestação de um serviço, mediante retribuição;
e) “Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas”, entidade reguladora do Sistema Nacional de Contratação Pública, desig-
nada de ARAP;
f) “Candidato”, a pessoa singular ou colectiva que apresenta uma candidatura na fase de qualificação de um concurso limitado 
por prévia qualificação;
g) “Concorrente”, pessoa singular ou colectiva que apresenta uma proposta ou solução técnica num qualquer procedimento de 
formação de contrato;
h) “Candidatura”, declaração pela qual o candidato manifesta à entidade adjudicante a sua inequívoca vontade de contratar, 
apresentada na fase de qualificação do concurso limitado por prévia qualificação;
i) “Coerção”, Prejudicar, causar dano ou ameaçar, directa ou indirectamente, pessoas ou bens para influenciar de modo incor-
recto a sua participação num procedimento de contratação pública;
j) “Colusão”, entrar em conluio com outros concorrentes a fim de influenciar negativamente um processo de contratação, no-
meadamente concertando preços ou falseando por qualquer outro meio a sã concorrência;
k) “Concessão de obras públicas”, contrato que, apresentando as mesmas características da empreitada de obras públicas, te-
nha como contrapartida o direito de exploração de obra pública, acompanhado ou não do pagamento de um preço;
l) “Concessão de serviço público”, contrato que tem como objecto a instalação e exploração temporária de um serviço, por conta 
e risco do concessionário, acompanhado ou não do pagamento de um preço;
m) “Corrupção”, oferecer, entregar, receber ou solicitar, directa ou indirectamente, às entidades adjudicantes, às entidades 
responsáveis pela condução dos procedimentos de contratação, ao júri ou a quaisquer entidades envolvidas, qualquer coisa de 
valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiro;
n) “Direcção Geral do Património e da Contratação Pública”, serviço do Ministério das Finanças e do Planeamento, responsável 
pela gestão e defesa patrimonial, pela execução das políticas em matéria de contratação pública e pelo controlo dos respectivos 
procedimentos, designada de DGPCP;
o) “Empreitada de obras públicas”, contrato, celebrado mediante o pagamento de um preço, independentemente da sua forma, 
entre um dono de obra pública e um empreiteiro, nos termos definidos no Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas;
p) “Entidade adjudicante” é a contraente pública interessada na contratação pública, com vista a futura celebração do contrato, 
sendo beneficiário directo ou não desses contractos;
q) “Fraude”, falsificar ou omitir factos, que de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com 
o objectivo de obter benefício financeiro ou de qualquer ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
r) “Interessado”, o potencial interessado em apresentar candidatura ou proposta num procedimento de contratação pública;
s) “Locação de bens móveis”, contrato pelo qual o locador se obriga a proporcionar a uma entidade adjudicante o gozo temporá-
rio de um bem móvel, mediante retribuição;
t) “Obstrução”, destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com 
o objectivo de impedir materialmente uma auditoria da ARAP ou outra entidade competente, de alegações de prática corrupta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusiva;
e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos 
relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou actos que tenham como objectivo impedir materialmente o exercício dos 
direitos de promoção de auditoria;
u) “Proposta”, declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua inequívoca vontade de contratar e 
indica as condições em que se dispõe a fazê-lo;
v) “Serviço de consultoria”, consiste na execução de trabalhos de carácter jurídico, técnico, artístico, intelectual ou científico, 
podendo ter, designadamente, elaboração de estudos, planos ou projectos de carácter jurídico, técnico, organizativo, económico, 
financeiro, ambiental ou social;
a assessoria em matéria de definição de políticas, reformas institucionais, preparação e gestão de projectos;
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implementação de projectos de informática;
recolha de dados e/ou a preparação de estudos estatísticos;
ou realização de actividades de investigação e desenvolvimento;
w) “Unidade de Gestão de Aquisição”, entidade funcional e não estrutural, que agrega no seu seio as entidades responsáveis pela 
condução de procedimento, designada de UGA;
x) “Unidade de Gestão de Aquisição Centralizada”, entidade funcional e não estrutural, que agrega no seu seio as entidades 
responsáveis pela condução de procedimento agrupado, designada de UGAC.

Artigo 3.º Contractos abrangidos

1. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o regime do presente Código é aplicável à formação dos seguintes contractos, 
quando celebrados por uma entidade adjudicante referida no artigo 5.º:
a) Empreitada de obras públicas;
b) Locação e aquisição de bens móveis;
c) Aquisição de serviços;
d) Serviços de Consultoria;
e) Concessão de obras públicas; e
f) Concessão de serviços públicos.
2. O regime deste Código é ainda aplicável à formação dos contractos identificados no número 1 deste artigo celebrados por 
quaisquer entidades, caso os mesmos sejam financiados em mais de 50% por qualquer das entidades adjudicantes referidas no 
artigo 5.º.
3. A formação dos contractos que sejam objecto de financiamento externo, é regulada pelo presente Código, excepto nos casos 
previstos no número 1 do artigo 4.º.
4. É vedada a prática de atos administrativos tendo como objecto prestações dos contractos identificados no número 1 com o 
intuito de evitar a aplicação das regras do presente Código.

Artigo 4.º Contractos excluídos

1. O disposto neste Código não é aplicável aos seguintes contractos, quando sujeitos a regras procedimentais específicas:
a) Contractos celebrados entre o Estado de Cabo Verde e países terceiros, entidades de governos estrangeiros ou instituições 
intergovernamentais ao abrigo de um acordo internacional, e que tenham por objecto a execução ou exploração conjunta de um 
dado projecto; ou
b) Contractos celebrados por força de regras específicas de uma organização internacional a que Cabo Verde pertença.
2. O disposto neste Código não é igualmente aplicável aos contractos que tenham por objecto:
a) A aquisição de serviços de arbitragem e conciliação; e
b) A aquisição de serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou outros produtos financei-
ros, bem como serviços prestados pelo Banco de Cabo Verde.
3. Ficam ainda excluídos da aplicação do disposto neste Código:
a) Os contractos celebrados com um fornecedor de bens ou de serviços que seja, ele próprio, uma entidade adjudicante, nos 
termos definidos neste Código, quando esta disponha de um direito exclusivo para o efeito;
b) Os contractos cuja execução deva ser acompanhada de medidas especiais de segurança, ou quando a protecção dos interesses 
essenciais de segurança do Estado cabo-verdiano o exigir, mediante reconhecimento em despacho fundamentado do ministro 
competente; ou
c) Os contractos-programa previstos em legislação especial.

Artigo 5.º Entidades adjudicantes

1. Para efeitos do presente Código, são entidades adjudicantes:
a) O Estado e os serviços da sua Administração Directa;
b) As Autarquias Locais;
c) Os Institutos Públicos, seja qual for o respetivo grau de autonomia, incluindo as Fundações Públicas e as Entidades Regula-
doras;
d) As Empresas Públicas do sector empresarial estadual ou autárquico;
e) As Associações Públicas, as Associações de Entidades Públicas, ou as Associações de Entidades Públicas e Privadas que se-
jam financiadas maioritariamente por entidades previstas neste artigo ou sujeitas ao seu controlo de gestão.
2. São ainda entidades adjudicantes, no que se refere à celebração de contratos de concessão de obras e de serviços públicos, 
as respetivas concessionárias, sem prejuízo do disposto no número seguinte. Na redacção dada pela Lei n.º 109/IX/2020 de 31 de 
Dezembro
3. Não são consideradas entidades adjudicantes as concessionárias que gozem de direitos especiais ou exclusivos atribuídos na 
sequência de um procedimento de seleção concorrencial. Aditado pela Lei n.º 109/IX/2020 de 31 de Dezembro
4. Com excepção das entidades previstas na alínea a) do número 1, as demais entidades adjudicantes devem aplicar as regras 
relativas às diligências administrativas prévias e as respeitantes às aprovações e autorizações exigidas no presente Código, com 
a devida adequação à sua estrutura organizacional e às regras de gestão a que estão sujeitas. Na numeração dada pela Lei n.º 
109/IX/2020 de 31 de Dezembro
5. Sem prejuízo do disposto no número 3, à formação dos contratos pelas concessionárias aplicam-se os princípios gerais da 
contratação pública, em especial, da concorrência, da imparcialidade, da igualdade, da economia e eficiência, da transparência, 
da legalidade, da proporcionalidade, da proteção do ambiente e da boa-fé. Aditado pela Lei n.º 109/IX/2020 de 31 de Dezembro
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6. As concessionárias devem elaborar e enviar, anualmente, um relatório com a listagem dos contratos celebrados, descrevendo 
os procedimentos contratuais utilizados, aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela. Aditado 
pela Lei n.º 109/IX/2020 de 31 de Dezembro

CAPÍTULO II Princípios relativos à contratação pública

Artigo 6.º Princípio do interesse público

1. Os procedimentos de contratação pública devem ter em vista optimizar a satisfação das necessidades públicas, no âmbito das 
atribuições das entidades adjudicantes.
2. O princípio do interesse público obriga à máxima utilidade, à proporcionalidade, ao rigor das despesas públicas, e ao controlo, 
opondo-se a aquisições que não representem uma contrapartida proporcional e adequada ao valor das mesmas, ou com utilida-
de nos planos social, cultural ou económico.

Artigo 7.º Princípio da boa-fé

1. Na formação dos contractos, as entidades públicas e privadas devem agir segundo as regras da boa-fé.
2. As entidades públicas e privadas devem agir segundo as exigências de identidade, autenticidade e veracidade na comunicação.

Artigo 8.º Princípio da concorrência

1. As entidades adjudicantes obrigam-se a velar pela promoção da concorrência efectiva na adjudicação dos contractos públicos.
2. Nos procedimentos de formação e de contractos abrangidos pelo presente Código, deve ser garantido aos interessados em 
contratar o mais amplo acesso aos procedimentos pré contratuais.

Artigo 9.º Princípio da igualdade

1. Nos procedimentos de contratação devem ser asseguradas iguais condições de acesso e de participação dos interessados em 
contratar, desde que preencham os requisitos previstos na lei e nos documentos do procedimento.
2. Não pode ser feita qualquer discriminação, nem admitir-se qualquer interpretação das regras de contratação pública suscep-
tível de gerar uma discriminação, de qualquer natureza, entre os interessados em contratar ou entre os concorrentes, consoante 
o caso.

Artigo 10.º Princípio da proporcionalidade

1. Respeitados os limites legais e ponderados os respectivos custos e benefícios, não devem ser inscritas nos procedimentos 
de contratação pública exigências que não sejam adequadas e proporcionais ao objecto do contracto que se pretende celebrar.
2. Na tramitação dos procedimentos devem ser realizadas as diligências e praticados os actos que se revelem indispensáveis e 
adequados à prossecução dos fins que se visa alcançar.

Artigo 11.º Princípio da transparência e publicidade

1. O critério de adjudicação, as regras essenciais do procedimento, bem como as condições essenciais do contracto a celebrar 
devem ser definidos antes do lançamento do procedimento e dados a conhecer a todos os interessados nos documentos do 
procedimento.
2. As entidades adjudicantes devem garantir a adequada publicidade ou o adequado conhecimento por todos os interessados, 
consoante o tipo de procedimento adoptado nos termos do disposto no presente Código, da respectiva decisão de contratar e das 
decisões que tome no decurso do procedimento, incluindo a decisão de adjudicação.
3. Os programas de concurso, cadernos de encargos, os termos de referência e demais documentos do procedimento devem 
conter disposições claras e precisas.

Artigo 12.º Princípio da imparcialidade

1. A entidade adjudicante deve, nos procedimentos de contratação pública, ponderar de forma adequada e imparcial todos os 
interesses públicos e privados relevantes.
2. Os programas de concurso, cadernos de encargos, termos de referência e outros documentos que sirvam de base ao proce-
dimento não podem conter qualquer cláusula destinada a favorecer ou prejudicar ilegitimamente um determinado interessado 
ou categoria de interessados em contratar, nem é permitida qualquer interpretação ou aplicação que conduza a tal resultado.
3. É aplicável aos membros e funcionários das entidades adjudicantes, das entidades responsáveis pela condução do procedi-
mento, do júri ou de quaisquer entidades intervenientes no procedimento, o disposto na lei geral sobre impedimentos e sus-
peição dos titulares de órgãos públicos e de funcionários da Administração Pública, como forma de garantia de imparcialidade.

Artigo 13.º Princípio da promoção do desenvolvimento económico e social

Nos procedimentos de formação dos contractos devem ser considerados e ponderados os factores de promoção do desenvol-
vimento económico nacional, do desenvolvimento da produção, da contratação, da indústria e dos serviços de Cabo Verde, e do 
respeito pelas políticas nacionais de natureza social.
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Artigo 14.º Princípio da protecção do ambiente

Nos procedimentos de formação dos contractos, as entidades públicas e privadas envolvidas devem, sempre que aplicável, dar 
prioridade a aquisições, obras, soluções e actuações ecológicas, entendendo-se como tal as que contribuam de forma mais 
significativa para a redução dos impactos ambientais negativos.

Artigo 15.º Princípio da economia e eficiência

1. Nos procedimentos de formação de contractos abrangidos pelo presente Código, as entidades adjudicantes devem garantir a 
optimização da utilização dos recursos disponíveis e uma adequada economia de meios e, bem assim, a optimização da satisfa-
ção das necessidades colectivas.
2. As entidades adjudicantes encontram-se ainda obrigadas a assegurar, no âmbito dos procedimentos de contratação pública, 
o respeito por princípios de racionalidade, controlo da despesa e disciplina orçamental.

Artigo 16.º Princípio da programação anual

1. Os processos de contratação devem ser programados e planificados através da elaboração de planos anuais de aquisições e 
de outros instrumentos e meios previstos na legislação de contratação pública.
2. Sempre que possível, tendo em conta a natureza das prestações a adquirir, devem ser privilegiadas as aquisições agrupadas 
de bens, serviços ou obras, nos termos previstos na secção II, do capítulo I, do título III.

Artigo 17.º Princípio da estabilidade

1. Salvo nas circunstâncias específicas previstas neste Código, os documentos do procedimento devem permanecer inalterados 
durante a pendência dos respectivos procedimentos.
2. Salvo nos casos previstos no presente Código, designadamente, quando haja lugar a negociação do contrato, deve assegurar-
-se, durante todo o procedimento, a imutabilidade dos respectivos documentos.
3. Os candidatos e concorrentes, bem como os agrupamentos de candidatos ou de concorrentes, devem manter a mesma iden-
tidade e, no caso de agrupamentos, a mesma composição, durante a pendência dos procedimentos de formação do contrato em 
que participem.

Artigo 18.º Princípio do favor do procedimento, dos concorrentes e das propostas

Em caso de dúvida insanável sobre a interpretação da lei ou do disposto nos documentos do procedimento, a entidade adjudican-
te deve adoptar uma posição favorável à manutenção do procedimento, dos concorrentes e das respectivas propostas, havendo 
lugar à decisão de não adjudicação, e consequente cancelamento do procedimento, apenas nos casos previstos neste Código.

Artigo 19.º Princípio da responsabilidade

1. As entidades adjudicantes e os respectivos funcionários devem ser responsabilizados civil, financeira e disciplinarmente pela 
prática de actos que violem o disposto no presente Código.
2. Os actos referidos no número 1 devem ser comunicados à ARAP sem prejuízo das demais comunicações exigidas por lei.

Artigo 20.º Dever de actuação ética

1. As entidades adjudicantes, as entidades responsáveis pela condução do procedimento, o júri bem como quaisquer entidades 
envolvidas, directa ou indirectamente, em processos de contratação pública, devem agir com lisura e honestidade na sua relação 
com todos os intervenientes nos procedimentos.
2. As entidades adjudicantes, as entidades responsáveis pela condução do procedimento, devem conduzir os procedimentos e o 
júri deve avaliar as candidaturas e propostas, com absoluta integridade, abstendo-se em cada momento de actos que ponham 
em causa a sua isenção e autonomia.
3. Quaisquer funcionários de entidades públicas envolvidas num determinado procedimento de contratação pública devem men-
cionar, por escrito, qualquer interesse pessoal resultante de ligações especiais com algum concorrente ou potencial concorrente 
envolvido no mesmo, pedindo, nesse caso, escusa de participação no procedimento.
4. A situação referida no número anterior deve constar do processo individual do funcionário do ficheiro do procedimento.
5. Os deveres da actuação ética devem estar consagrados no Código de Conduta elaborado pela ARAP.

Artigo 21.º Dever de confidencialidade

1. As entidades adjudicantes, as entidades responsáveis pela condução do procedimento, o júri, quaisquer entidades envolvidas, 
directa ou indirectamente, no procedimento de contratação pública, bem como os funcionários chamados a colaborar no proce-
dimento, estão obrigados a guardar sigilo e a assegurar a confidencialidade dos elementos do procedimento antes do respectivo 
lançamento 
2. Após o início do procedimento e até à decisão de adjudicação, não podem ser divulgadas, fora dos momentos previstos ex-
pressamente neste Código, quaisquer informações relativas à tramitação do procedimento, designadamente no que respeita à 
avaliação das candidaturas e das propostas.



CAPÍTULO III Regulação da contratação pública

Artigo 22.º Sistema Nacional de Contratação Pública

1. Integram o Sistema Nacional de Contratação Pública todos o intervenientes directos ou indirectos num determinado pro-
cedimento, nomeadamente as entidades adjudicantes, as entidades de controlo, as entidades responsáveis pela condução de 
procedimento, os júris, os operadores económicos, e os interessados no procedimento.
2. O Sistema é regulado pela Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas.
3. Os procedimentos de contratação pública são objectos de regulação pela ARAP, nos termos do presente Código e pelo diploma 
que aprova os estatutos da ARAP.
4. As atribuições e competências da ARAP e o seu funcionamento, são regulados no diploma que aprova os estatutos da ARAP.

CAPÍTULO IV Publicidade

Artigo 23.º Publicidade dos planos anuais de aquisições

Os planos anuais de aquisição e os planos anuais agrupados, devem ser publicados no portal de contratação pública, nos moldes 
definidos no presente Código.

Artigo 24.º Publicidade dos procedimentos

1. Os procedimentos de concurso público, de concurso público em duas fases e de concurso limitado por prévia qualificação, de 
âmbito nacional e internacional devem ser publicitados mediante anúncio, no portal de contratação pública, conforme modelo 
constante dos anexos I, II e III deste Código.
2. Nos procedimentos previstos no número 1, de âmbito internacional, para além das publicações referidas no número anterior, 
o anúncio deve ser publicado num site internacional.
3. Sem prejuízo do disposto no número 1, a entidade adjudicante pode publicar o procedimento em qualquer outro meio que 
julgar adequado.

Artigo 25.º Publicidade dos documentos do procedimento e dos contractos

As entidades responsáveis pela condução do procedimento devem publicitar, de forma adequada, os documentos do procedi-
mento, as respectivas alterações, bem como as fichas dos contractos adjudicados, conforme modelo em anexo VI, no portal de 
contratação pública.

Artigo 26.º Outras publicações

Devem ainda ser promovidas pela ARAP, pela Direcção Geral do Património e da Contratação Pública, e pelas entidades adjudi-
cantes, as publicações exigidas por acordos internacionais, bem como as que sejam consideradas convenientes para assegurar 
a adequada publicidade.

Artigo 27.º Registo das contratações

1. As entidades adjudicantes e/ou as entidades responsáveis pela condução do procedimento, devem manter um registo deta-
lhado das suas contratações.
2. Para cada procedimento lançado e/ou contrato celebrado, devem constar do registo das contratações, conforme o modelo 
constante no Anexo VII, as seguintes informações:
a) Identificação das prestações objecto do procedimento;
b) Decisão de contratar, decisão de aprovação da despesa e decisão de escolha do procedimento;
c) Financiador e rubrica económica;
d) Documentos do procedimento;
e) Esclarecimentos relativamente aos documentos do procedimento;
f) Rectificações aos documentos do procedimento;
g) Identificação dos candidatos e/ou dos concorrentes;
h) Candidaturas, caso aplicável e propostas;
i) Esclarecimentos relativamente às candidaturas, quando aplicável, e às propostas;
j) Actas do acto público, quando aplicável, bem como outras actas relevantes do procedimento;
k) Relatórios de avaliação das candidaturas, quando aplicável, e de avaliação das propostas;
l) Documentos das negociações, quando aplicável;
m) Decisão sobre a adjudicação;
n) Identificação do adjudicatário;
o) Valor do contrato;
p) Minuta do contrato e contrato; e
q) Outros documentos relevantes.

Artigo 28.º Acesso aos documentos do procedimento

1. Os documentos do procedimento podem ser consultados por quaisquer interessados, desde a data da publicação do anúncio 
do procedimento ou do envio do convite para apresentação de propostas, consoante o procedimento adoptado, nas instalações 
da entidade adjudicante, no portal de contratação pública ou em outro lugar por este indicado nos documentos de procedimento.
2. Os documentos de procedimento podem ainda ser fornecidos por meios electrónicos.
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TÍTULO II Tipos e escolha de procedimentos
CAPÍTULO I Tipos de procedimentos

Artigo 29.º Procedimentos

1. Sem prejuízo do regime especialmente previsto para a contratação de serviços de consultoria, a celebração dos contractos 
abrangidos pelo presente Código deve ser precedida de um dos seguintes procedimentos:
a) Concurso público;
b) Concurso público em duas fases;
c) Concurso limitado por prévia qualificação;
d) Concurso restrito; ou
e) Ajuste directo.
2. No concurso público qualquer interessado que reúna os requisitos previstos na lei e nos documentos do procedimento pode 
apresentar proposta.
3. No concurso público em duas fases os concorrentes apresentam, na primeira fase, proposta técnica inicial e, numa segunda 
fase, proposta técnica final e proposta financeira.
4. No concurso limitado por prévia qualificação apenas os candidatos qualificados, após a apresentação de candidatura, são 
convidados para apresentar proposta.
5. Os procedimentos podem ser nacionais ou internacionais:
a) São nacionais quando apenas são admitidos a apresentar candidatura e/ou proposta pessoas singulares ou colectivas com 
domicílio, sede ou estabelecimento principal em Cabo Verde.
b) São internacionais quando qualquer interessado pode apresentar candidatura e/ou proposta, desde que reúna as condições 
previstas na lei e nos documentos do procedimento.
6. No concurso restrito são convidados para apresentar proposta o número de operadores económicos necessários, por forma a 
que haja pelo menos três propostas para serem avaliadas.
7. No ajuste directo pode ser convidado a apresentar proposta apenas um operador económico.

CAPÍTULO II Escolha do procedimento
Secção I Escolha do procedimento em função do valor

Artigo 30.º Critério do valor do contrato

1. Salvo nos casos expressamente previstos no presente Código, a escolha do tipo de procedimento é feita em função do valor 
do contrato.
2. Deve adoptar-se o procedimento de concurso público, para a celebração dos seguintes contractos:
a) Contractos de empreitada de obras públicas cujo valor seja igual ou superior a 10.000.000$00 (dez milhões de escudos); e
b) Contractos de locação, de aquisição de bens móveis e serviços cujo valor seja igual ou superior a 5.000.000$00 (cinco milhões 
de escudos).
3. Deve adoptar-se o procedimento de concurso restrito para a celebração dos seguintes contractos:
a) Contractos de empreitada de obras públicas cujo valor seja igual ou superior a 3.500.000$00 (três milhões e quinhentos mil 
escudos) e inferior a 10.000.000$00 (dez milhões de escudos);e
b) Contractos de locação, de aquisição de bens móveis e serviços cujo valor seja igual ou superior a 2.000.000$00 (dois milhões 
de escudos) e inferior a 5.000.000$00 (cinco milhões de escudos).
4. A adopção do procedimento de ajuste directo apenas permite a celebração de contractos de empreitada de obras públicas, de 
locação, de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo valor seja inferior aos montantes indicados no número 
anterior.
5. Para formação de contractos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos, deve ser adoptado o con-
curso público de duas fases ou concurso limitado por prévia qualificação.
6. Os valores acima referidos podem ser actualizados por Decreto-Lei.

Artigo 31.º Valor do contrato

1. Para efeito do exposto no artigo anterior, o valor do contrato corresponde ao valor económico total de que o adjudicatário pode 
beneficiar, isento de quaisquer impostos.
2. O valor económico a que se refere o número anterior abrange o preço a pagar pela entidade contratante, durante o período de 
vigência do contrato, incluindo eventuais prorrogações, renovações ou opções, bem como quaisquer contraprestações ou vanta-
gens, ainda que sem carácter pecuniário, de que o adjudicatário beneficie em virtude da celebração do contrato.

Artigo 32.º Divisão em lotes

1. As prestações do mesmo tipo susceptíveis de integrarem um único contrato podem ser divididas em vários lotes, objecto de 
adjudicações separadas, quando o objecto do contrato tiver natureza divisível e não houver prejuízo para o conjunto a ser adqui-
rido.
2. Nos casos de divisão em lotes, por contractos celebrados ao longo do período de um ano, o valor a atender para efeitos da 
escolha do tipo de procedimento aplicável a cada lote é o resultante do somatório dos valores dos vários lotes.
3. Nenhuma aquisição pode ser dividida em lotes com o intuito de evitar a aplicação de um determinado tipo de procedimento e 
as regras do presente Código.
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Artigo 33.º Contractos mistos

1. Apenas é permitida a celebração de contractos cujo objecto abranja simultaneamente prestações típicas de vários dos con-
tractos enumerados nas alíneas a) a c) do artigo 3.º, se tais prestações forem técnica ou funcionalmente incindíveis ou, embora 
o não sejam, se se demonstrar que a sua separação causaria graves inconvenientes para a entidade adjudicante.
2. Na adjudicação de contractos que tenham, simultaneamente, como objecto a execução de prestações típicas de vários con-
tractos, nos termos referidos no número anterior, deve ser adoptado o procedimento aplicável à componente correspondente à 
prestação principal do contrato, ou, caso esta não possa ser determinada, à componente de maior expressão financeira.

Secção II Escolha do procedimento em função de critérios materiais

Artigo 34.º Fundamento da escolha

A escolha do procedimento em função de critérios materiais deve ser precedida de um despacho fundamentado, pela entidade 
adjudicante.

Artigo 35.º Dispensa da realização de concurso público

1. Independentemente do valor do contrato, a entidade adjudicante pode autorizar, a dispensa da realização de concurso público:
a) Quando tal for exigido por razões inerentes à segurança pública interna ou externa; e
b) Em caso de cessação antecipada de contrato celebrado na sequência de concurso público, concurso público em duas fases 
ou de concurso limitado por prévia qualificação, por razões imputáveis ao co-contratante, tendo ficado incompleta a execução 
do contrato.
2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, o contrato pode ser adjudicado por ajuste directo ao concorrente que apre-
sentou a proposta classificada em segundo lugar, desde que o preço desta proposta não exceda em mais de 10% o preço da 
proposta vencedora e sejam oferecidas as mesmas garantias.

Artigo 36.º Escolha do concurso público em duas fases

Independentemente do valor do contrato, deve adoptar-se o concurso público em duas fases quando:
a) Seja objetivamente impossível definir a solução técnica mais adequada para a satisfação das necessidades da entidade adju-
dicante; ou
b) A natureza ou a complexidade técnica das prestações objecto do contrato a celebrar não permitam a definição precisa das 
especificações técnicas mais adequadas às necessidades da entidade adjudicante.

Artigo 37.º Escolha do concurso limitado por prévia qualificação

Independentemente do valor do contrato, deve adoptar o concurso limitado por prévia qualificação, quando os trabalhos a reali-
zar, os equipamentos e serviços a fornecer, revistam um carácter especialmente complexo ou exijam uma técnica particular, ou 
quando seja muito elevado o montante envolvido.

Artigo 38.º Escolha do concurso restrito

Independentemente do valor do contrato, é possível adoptar o procedimento de concurso restrito quando no mercado nacional 
existe um número restrito de operadores capazes de oferecer o bem, serviço ou obra.

Artigo 39.º Escolha do ajuste directo

1. Independentemente do valor do contrato, é possível adoptar o procedimento de ajuste directo:
a) Quando por motivos de urgência imperiosa e imprevisível não possam ser cumpridos os prazos exigidos pelo concurso público, 
pelo concurso público em duas fases, pelo concurso limitado por prévia qualificação ou pelo concurso restrito, e desde que as 
circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis à entidade adjudicante;
b) Quando por motivos técnicos, artísticos ou relacionados com a protecção de direitos exclusivos, a execução do contrato apenas 
possa ser atribuída a um único operador económico;
c) Quando, em concurso público, concurso público em duas fases ou concurso limitado por prévia qualificação, não se haja apre-
sentado nenhum candidato ou concorrente, ou todas as propostas tenham sido excluídas, desde que o caderno de encargos não 
seja substancialmente alterado em relação ao caderno de encargos daquele concurso;
d) Quando, com prévia determinação dos órgãos competentes, se aceite a aquisição de bens móveis, a execução de obras ou a 
prestação de serviços a título de dação em pagamento, a favor do Estado cabo-verdiano;
e) Quando se trate de obras, prestações de serviços, aquisições ou locações de bens móveis a realizar ao abrigo de um acordo 
quadro celebrado com apenas uma entidade;
f) No âmbito de contractos de empreitada de obras públicas e de contractos de prestação de serviços, tendo em vista a adjudica-
ção de obras ou serviços complementares, não incluídos no contrato ou no projecto inicial, mas que, na sequência de circunstân-
cia imprevisível, se tornem necessários para a execução da empreitada ou para a prestação dos serviços, desde que não possam 
ser técnica ou economicamente separados do contrato inicial sem grave inconveniente para a entidade adjudicante;
g) No âmbito de contractos de aquisição de bens móveis, quando se trate de entregas complementares, a realizar pelo fornece-
dor inicial, destinadas à substituição parcial de bens móveis ou instalações de uso corrente ou à ampliação de fornecimento de 
bens móveis ou de instalações existentes, se a mudança de fornecedor obrigar a entidade adjudicante a adquirir material com 
perfil tecnicamente diverso, susceptível de gerar incompatibilidades ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização e 
manutenção;
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h) No caso de serviços novos que consistam na repetição de serviços similares contratados entre as mesmas entidades, desde que:
i) Esses serviços estejam em conformidade com um projecto base comum;
ii) O anterior contrato tenha sido adjudicado mediante concurso público, concurso público em duas fases ou concurso limitado por 
prévia qualificação; e
iii) Não tenham decorrido mais de três anos sobre a data da celebração do contrato inicial.
2. Apenas é admissível o recurso ao ajuste directo, no caso previsto nas alíneas f), g) e h) do número 1, se o valor total dos contractos 
relativos às obras, serviços ou bens complementares não ultrapassar 70% do valor do contrato inicial.
3. Nos casos previstos na alínea g) do número 1, a possibilidade de recurso ao ajuste directo deve ser indicada no anúncio ou no 
programa de concurso do concurso público, do concurso público em duas fases ou do concurso limitado por prévia qualificação.

CAPÍTULO III Documentos de procedimento

Artigo 40.º Tipos de documentos

1. Os documentos de procedimentos são os seguintes:
a) No concurso público – o programa do concurso e o caderno de encargos;
b) No concurso público em duas fases – o programa do concurso, o caderno de encargos, o convite para a apresentação da pro-
posta técnica final e da proposta financeira;
c) No concurso limitado por prévia qualificação – o programa do concurso, o caderno de encargos e o convite para a apresentação 
de propostas;
d) No concurso restrito – o convite para a apresentação de propostas e o caderno de encargos; e
e) No ajuste directo – o convite para a apresentação de propostas e o caderno de encargos.
2. No procedimento para a contratação de serviços de consultoria, o convite e os termos de referência, que substituem o progra-
ma do concurso e o caderno de encargos.
3. No procedimento de concurso restrito ou ajuste directo, a entidade responsável pela condução do procedimento pode optar por 
elaborar apenas o convite, nos casos que a natureza do produto ou serviço objecto do contrato o permitir.

Artigo 41.º Preparação e aprovação dos documentos

1. Os documentos de procedimentos são preparados pela entidade responsável pela condução do procedimento, nos termos 
previstos no artigo 66º, com a cooperação necessária da entidade adjudicante.
2. Os documentos de procedimento devem conter toda a informação necessária para preparação e apresentação da candidatura 
e/ou proposta, no estrito respeito pelos princípios e pelas regras aplicáveis, de modo a permitir condições de plena concorrência 
entre todos os operadores económicos.
3. Os documentos de procedimento podem ser colocados a consulta pública pelas entidades adjudicantes sempre que necessá-
rio.
4. Os documentos de procedimento são aprovados pela entidade adjudicantes inerente ao contrato a celebrar.
5. Os documentos de procedimento, cujo valor do contrato seja igual ou superior a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), 
devem ser submetidos à entidade competente pelo controlo dos procedimentos no ministério responsável pelas finanças, para 
efeitos de verificação.

Artigo 42.º Documentos estandardizados de procedimentos

1. Os documentos estandardizados de procedimentos devem ser aprovados pelo membro do governo competente em matéria 
das finanças ou das obras públicas, mediante proposta da ARAP, elaborados conjuntamente com as entidades competentes na 
matéria.
2. Nos casos em que haja documentos estandardizados de procedimento, estes são de uso obrigatório, podendo apenas ser 
introduzidas as regras especiais relativas ao concreto contrato a celebrar.

Artigo 43.º Convite

O convite contém as condições a que deve obedecer o procedimento de formação do contrato bem como os elementos necessá-
rios para a preparação das propostas.

Artigo 44.º Programa do concurso e caderno de encargos

1. O programa do concurso define os termos a que obedece o procedimento de formação do contrato.
2. O caderno de encargos é o documento que contém as cláusulas jurídicas, financeiras e técnicas a incluir no contrato a celebrar.
3. No caso de concurso público em duas fases, o caderno de encargos contém o objecto do contrato a adjudicar, os objectivos que 
se pretendem atingir com a celebração do mesmo, os termos do contrato que deverão ser respeitados nas propostas técnicas a 
apresentar, bem como os termos para a apresentação da mesma.

Artigo 45.º Especificações técnicas

1. As especificações técnicas definem as características exigidas de um produto, serviço ou obra, tais como os níveis de quali-
dade ou de propriedade de utilização, as características ambientais, a segurança, as dimensões, as prescrições aplicáveis, no 
que respeita, designadamente, ao sistema de garantia de qualidade, à terminologia, aos símbolos, aos ensaios e métodos de 
ensaio, à embalagem, à marcação e rotulagem, as quais permitem caracterizar objectivamente um material, um produto ou um 
bem a fornecer, um serviço a prestar ou uma obra a realizar, de maneira a que corresponda à utilização a que é destinado pela 
entidade adjudicante.
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2. As especificações técnicas podem ser completadas por um protótipo do material ou do elemento, devendo o mesmo ser ex-
pressamente identificado nos documentos do procedimento.
3. As especificações técnicas devem descrever, de forma clara, imparcial e precisa, a prestação a ser executada e/ou os bens a 
serem fornecidos, o local de execução da prestação ou de entrega ou instalação dos bens, os prazos de conclusão da prestação 
ou de entrega dos bens, as exigências mínimas aplicáveis, bem como quaisquer termos e condições pertinentes, incluindo a defi-
nição de quaisquer testes, padrões e métodos a serem utilizados para julgar a conformidade das prestações objecto do contrato.
4. As especificações técnicas são estabelecidas tomando como referência:
a) Especificações técnicas nacionais em matéria de concepção e de utilização de produtos; e
b) Outros documentos, tais como as normas nacionais que transponham normas aceites internacionalmente, ou, na falta destas, 
outras normas ou condições internas de homologação técnica.
5. Os desenhos que venham a integrar as especificações técnicas têm de ser consistentes com o texto das mesmas, devendo 
ser definido, nas especificações técnicas, a ordem de precedência entre os desenhos e textos, no caso de existirem divergências.
6. Não é permitido fixar especificações técnicas que mencionem produtos de uma dada marca ou proveniência ou mencionar 
processos de fabrico particulares, cujo efeito seja o de favorecer ou eliminar determinadas empresas ou produtos, sendo igual-
mente proibido utilizar marcas, patentes ou tipos de marca ou indicar uma origem ou produção determinada, salvo quando 
haja impossibilidade de descrição das especificações, caso em que é permitido o uso daquelas referências, acompanhadas da 
expressão “ou equivalente”.

Artigo 46.º Documentos do procedimento relativos a contractos
de empreitada de obras públicas e de concessão de obras públicas

1. Os elementos escritos e desenhados do projecto, bem como o caderno de encargos, relativos a contractos de empreitada de 
obras públicas e de concessão de obras públicas devem definir, com adequada suficiência, as características da obra e as con-
dições técnicas da sua execução, devendo designadamente indicar a qualidade dos materiais a aplicar, o volume dos trabalhos a 
executar, a natureza do terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos.
2. O caderno de encargos deve integrar, além de outros elementos reputados necessários:
a) O projecto;
b) A memória ou nota descritiva, bem como os cálculos justificativos;
c) Os mapas de medições discriminadas e referenciadas e respectivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos contendo, 
com o grau de decomposição adequado, a quantidade e qualidade dos trabalhos necessários para a execução da obra;e
d) O programa de trabalhos, quando este tiver carácter vinculativo.
3. Das peças desenhadas devem constar, além de outros elementos reputados necessários, a planta de localização, as plantas 
alçados, cortes e pormenores indispensáveis, para uma exacta e pormenorizada definição da obra e ainda, quando existirem, a 
planta de sondagens e os perfis geológicos.
4. Se não forem exibidos os estudos referidos no número anterior, a entidade adjudicante deve definir no caderno de encargos 
as características geológicas do terreno.
5. As peças do projecto patenteadas devem ser enumeradas no caderno de encargos.

Artigo 47.º Apresentação do projecto base pelos concorrentes

1. Quando se trate de obras de complexidade técnica e elevado grau de especialização e caiba aos concorrentes a apresentação 
do projecto base, a entidade adjudicante deve definir nos documentos do procedimento, de forma precisa, os objectivos que de-
seja atingir, especificando os aspectos que considera vinculativos.
2. Quando o projecto base deva ser elaborado pelo concorrente, o projecto e o caderno de encargos são substituídos, na fase 
inicial do concurso, pelos elementos escritos e desenhados necessários para definir com exactidão os objectivos e as caracterís-
ticas fundamentais da obra concursada, que integram os termos de referência.
3. Adjudicado um projecto base, deve ser este considerado pelo empreiteiro para a elaboração do projecto de execução.
4. O projecto base deve ser elaborado tendo em atenção as regras aplicáveis, nomeadamente as respeitantes à segurança da 
obra e à higiene, saúde e segurança no trabalho.
5. No caso de ser da responsabilidade do empreiteiro a elaboração do projecto base, o caderno de encargos pode impôr a rea-
lização de contrato de seguro que garanta a cobertura dos riscos e danos directa ou indirectamente emergentes de deficiente 
concepção do projecto e da execução da obra.
6. O dono da obra pode atribuir prémios aos concorrentes cujos projectos base tenham sido admitidos no âmbito do procedimen-
to, caso em que deve fixar, no programa de concurso, os critérios para atribuição de prémios.
7. Não pode ser atribuído qualquer prémio ao concorrente que venha a ser escolhido como adjudicatário.

Artigo 48.º Variantes do projecto

1. O dono da obra pode prever no programa do concurso a apresentação pelos concorrentes, de variantes relativas à totalidade 
ou a parte do projecto, sem prejuízo do dever de apresentação de proposta base para a execução da empreitada, tal como foi 
patenteada pela entidade adjudicante.
2. A variante do projecto aprovada substitui, para todos os efeitos, o projecto patenteado pela entidade adjudicante, na parte 
respectiva.
3. No caso de empreitada por série de preços, a variante deve prever as espécies e quantidades dos trabalhos necessários para 
a execução da obra e a respectiva lista de preços unitários.
4. No caso de empreitada por série de preços, os trabalhos correspondentes ao projecto ou variantes são executados em regime 
de preço global, se o empreiteiro o propuser e o dono da obra aceitar, devendo o empreiteiro apresentar um plano de pagamentos 
do preço global e calculando-se este pela aplicação dos preços unitários às quantidades previstas.
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Artigo 49.º Elementos e método de cálculo do projecto base e variantes
Os projectos base e as variantes da autoria do empreiteiro devem conter todos os documentos necessários para a sua perfeita 
apreciação e para a justificação do método de cálculo utilizado, podendo a entidade adjudicante solicitar quaisquer esclareci-
mentos, bem como a apresentação de pormenores, planos e desenhos explicativos adicionais.

Artigo 50.º Cadernos de encargos relativos a contractos de concessão

Os cadernos de encargos para os procedimentos de formação de contractos de concessão devem ser integrados por um código 
de exploração, contendo os direitos e obrigações das partes, bem como, nos casos justificados, as normas de exploração da obra 
ou do serviço público em causa, tendo em vista os interesses dos respectivos utentes.

Artigo 51.º Termos de referência

Os termos de referência contêm as condições dos serviços de consultoria a prestar, bem como os elementos necessários para a 
preparação das propostas, devendo nomeadamente:
a) Indicar as regras do procedimento, incluindo os critérios de avaliação das propostas e respectiva ponderação, por ordem de-
crescente de importância e da grelha de avaliação;
b) Descrever os serviços compreendidos no contrato de consultoria a celebrar;
c) Definir o perfil dos consultores;
d) Definir, com precisão, os objectivos, produtos e extensão dos trabalhos a executar;
e) Indicar o período de prestação dos serviços e eventuais prazos/ metas parcelares;
f) Indicar os deveres dos consultores; e
g) Indicar os meios que serão disponibilizados pela entidade contratante para a prestação dos serviços.

Artigo 52.º Esclarecimentos sobre os documentos do procedimento

1. A entidade responsável pela condução do procedimento, por iniciativa própria ou mediante requerimento dos interessados, 
desde que apresentado até o fim do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, presta os esclarecimentos 
necessários à boa compreensão e interpretação dos documentos do procedimento.
2. Os esclarecimentos são prestados até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, sem iden-
tificação de quem os solicitou, devendo ser comunicados a todos os interessados podendo estes apresentar pedidos de esclare-
cimentos relacionados até ao fim do segundo terço do prazo fixado.
3. Os esclarecimentos devem também ser divulgados através de aviso publicitado no portal de contratação pública, conforme 
previsto no título I do capítulo IV.

Artigo 53.º Rectificação dos documentos do procedimento

1. Os documentos do procedimento podem ser rectificados pela entidade adjudicante, até ao prazo fixado para apresentação das 
propostas, mediante devida fundamentação.
2. Qualquer rectificação dos documentos do procedimento deve ser comunicada imediatamente a todos os interessados, bem 
como divulgada nos termos do número 3 do artigo anterior.
3. Caso as rectificações envolvam a modificação de aspectos fundamentais dos documentos do procedimento, o prazo para a 
apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, pelo período decorrido desde o início do prazo para a apresentação 
das propostas até à data da comunicação das rectificações.

TÍTULO III Formação dos contractos
CAPÍTULO I Diligências administrativas prévias
Secção I Decisão de contratar e autorização de despesas

Artigo 54.º Início do procedimento

Os procedimentos de contratação pública iniciam-se com o envio do anúncio do procedimento para publicação, ou, quando este 
não exista, com o envio do convite para apresentação de propostas.

Artigo 55.º Competência para a decisão de contratar

1. A decisão de contratar, na qual vai revelada a necessidade ou oportunidade de contratar com um operador económico, cabe a 
entidade adjudicante sob proposta da entidade responsável pela condução do procedimento.
2. Nos casos de aquisição de veículos para a Administração Pública Central, a decisão de contratar deve ser precedida de uma 
aprovação da entidade responsável pela gestão patrimonial do Estado.

Artigo 56.º Despesa autorizada

1. A despesa autorizada é referente ao valor do contrato a celebrar apurado nos termos dos artigos 30.º e 31.º, tendo em atenção 
os limites de competência para a autorização de despesa previstos por lei, e nos demais diplomas aplicáveis.
2. Se o valor da despesa autorizada for inferior ao limite da sua competência, o concreto montante da despesa autorizada pode 
constar do caderno de encargos ou de documento procedimental adequado quando não houver caderno de encargos, como limite 
do preço contratual.
3. As despesas inerentes a acréscimos de preço, nos termos previstos na lei ou nos documentos do procedimento, devem ser 
autorizadas pelo órgão competente para autorizar a despesa global, incluindo o acréscimo do preço contratual.



210

Artigo 57.º Conformidade orçamental

1. A despesa inerente ao contrato a celebrar deve conformar-se com:
a) As previsões e políticas para a aplicação de recursos inscritos nos respectivos orçamentos da entidade adjudicante.
b) O cronograma de recursos orçamentais, tendo em conta a sua efectiva disponibilidade de acordo com o respectivo plano de 
tesouraria.
2. Quando aplicável, a entidade adjudicante apenas se pode comprometer ao pagamento dos montantes inscritos no seu orça-
mento, ou em lei ou resolução adotada para o efeito, e desde que haja saldo disponível na correspondente categoria orçamental, 
salvo o regime de excepções constante da lei de bases do orçamento, devendo neste caso constar do anúncio do procedimento, 
ou dos documentos do procedimento quando não haja lugar a anúncio, que a adjudicação estará dependente da aprovação da 
corresponde categoria orçamental.
3. Quando o previsto no número anterior é aplicável às entidadas adjudicantes indicadas nas alíneas c), d) e e) do número 1 do 
artigo 5.º devem estas autorizar as despesas, nos termos dos seus estatutos.
4. Se por alguma razão superveniente os fundos ou o financiamento obtido para satisfazer as despesas inerentes ao contrato a 
celebrar deixarem de estar disponíveis, o procedimento de formação do contrato deverá ser imediatamente interrompido, não 
havendo lugar a adjudicação, nos termos previstos no artigo 102.º.

Artigo 58.º Competência para autorizar despesas no âmbito de contractos de concessão de serviços públicos

1. Na outorga de contractos de concessão de serviços públicos, a entidade adjudicante deve, previamente ao início do procedi-
mento de formação do contrato, obter a aprovação do membro do Governo responsável pela área das finanças relativamente:
a) À viabilidade técnica e financeira do projecto;
b) À estrutura do projecto e condições do caderno de encargos e dos restantes documentos do procedimento relevantes; e
c) Às garantias a serem prestadas pela adjudicatária e/ou pelo Estado.
2. A aprovação do membro do governo responsável pela área das finanças deve também ser solicitada para todas as aquisições 
que envolvam a transferência de fundos públicos, o apoio financeiro ou o pagamento de qualquer natureza, da entidade adjudi-
cante para o co-contratante.

Artigo 59.º Delegação de competências

As competências previstas no presente Código podem ser delegadas, nos termos previstos na lei.

Artigo 60.º Fraccionamento da despesa

1. Para efeitos do presente Código, a despesa a considerar é a do preço total do contrato.
2. É proibido o fraccionamento da despesa com a intenção de a subtrair ao regime previsto no presente Código.

Secção II Programação das aquisições

Artigo 61.º Preparação e execução do plano anual de aquisições

1. As entidades adjudicantes devem concentrar num plano anual, a indicação dos bens móveis e serviços a adquirir ou a alugar 
no ano seguinte, bem como as empreitadas de obras públicas a realizar devidamente aprovado pela entidade competente para 
autorizar as despesas.
2. A execução do plano anual de aquisição é assegurada pela entidade responsável pela condução de procedimento, em confor-
midade com o previsto no presente Código e com as indicações constantes no plano, nomeadamente:
a) Tipo;
b) Categoria;
c) Bem, serviço ou empreitada de obra pública, devidamente especificado;
d) Data e local estimada de entrega;
e) Unidade medida;
f) Tipo de procedimento.
3. Os planos anuais de aquisição devem ser publicados no portal de contratação pública, após o visto da entidade competente 
pela execução das políticas de contratação pública e pelo controlo de procedimentos do ministério responsável pela área das 
finanças.

Artigo 62.º Recurso às aquisições agrupadas

1. As entidades adjudicantes devem concentrar num único procedimento de formação de contrato, designado por aquisição agru-
pada, a contratação de empreitadas de obras públicas, de locações ou aquisições de bens móveis ou de aquisições de serviços, 
desde que os mesmos tenham a mesma natureza e fim.
2. As aquisições agrupadas regem-se pelo disposto neste diploma, designadamente no que respeita às regras de escolha do 
procedimento e sua tramitação, com as especificidades previstas nesta seção.
3. A decisão do recurso às aquisições agrupadas deve ser feita no âmbito da Directivas Orçamental, mediante proposta do mem-
bro do governo responsável pela área das finanças.
4. O recurso às aquisições agrupadas pode ser adoptado pelas entidades adjudicantes indicadas nas alíneas c), d) e e) do artigo 
5.º do presente Código, com as devidas adequações, em conformidade com o seu estatuto.
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Artigo 63.º Preparação das aquisições agrupadas

1. As entidades adjudicantes que integram a Administração Pública Central devem submeter à entidade responsável pela con-
dução do procedimento agrupado, no prazo definido na Directivas Orçamental do Conselho de Ministros conforme previsto no 
número 3 do artigo anterior, a indicação dos bens móveis e os serviços a adquirir ou alugar, bem como as empreitadas de obras 
públicas, previsto para o ano seguinte, devidamente aprovado pela entidade competente para autorizar as despesas, e em con-
formidade com o artigo anterior.
2. O período de execução de contractos para aquisição de bens e serviços de uso comum não deverá ser superior a um ano, não 
obstante a possibilidade de renovação por um período igual até o máximo de três anos.
3. O plano anual agrupado deve detalhar para cada categoria de bens a agrupar:
a) As características essenciais;
b) A quantidade;
c) O local e a data pretendida de entrega dos bens ou prestação dos serviços consoante o caso; e
d) O valor estimado da aquisição.
4. As aquisições agrupadas podem também ser organizadas ao abrigo do Regime do Acordo Quadro, previsto no presente Código.

Artigo 64º Elaboração dos planos anuais das aquisições agrupadas

1. A entidade responsável pela preparação do plano anual agrupado e pela condução do procedimento agrupado, deve identificar 
para além do previsto no número 3 do artigo anterior, o seguinte:
a) As entidades adjudicantes;
b) O valor total de cada aquisição agrupada; e
c) A data estimada de início do procedimento.
2. Os planos anuais de aquisições agrupados são remetidos aos representantes das entidades adjudicantes para efeitos de 
conhecimento e publicados no portal de contratação pública, após aprovação do membro do governo responsável pela área das 
finanças.

Artigo 65.º Condução dos procedimentos de aquisições agrupadas

Para efeitos de preparação dos documentos de procedimento agrupado, a entidade responsável pela condução do mesmo, deve 
recolher junto das entidades adjudicantes que beneficiarão das aquisições agrupadas, todos os elementos necessários desig-
nadamente, as suas necessidades específicas relativamente às obras, bens ou serviços a adquirir ao abrigo das aquisições 
agrupadas, incluindo as cláusulas essenciais do contrato a celebrar.

Secção III Preparação e condução dos procedimentos

Artigo 66.º Condução dos procedimentos

1. A condução dos procedimentos de contratação pública cabe às entidades responsáveis pela condução de procedimentos cons-
tituídas junto das entidades adjudicantes.
2. Na Administração Pública Central as entidades responsáveis pela condução de procedimento são denominadas de Unidades 
de Gestão de Aquisições - UGA, e a entidade responsável pela condução de procedimentos agrupado é denominada de Unidades 
de Gestão de Aquisições Centralizada - UGAC.
3. As entidades adjudicantes da Administração Pública Central devem constituir uma UGA, nos termos do disposto na legislação 
aplicável e as demais entidades adjudicantes podem constituir uma UGA, com as devidas adequações ao seu estatuto.
4. Sem prejuízo de quaisquer outras competências expressamente previstas neste diploma e na lei aplicável, compete às entida-
des responsáveis pela condução de procedimento:
a) Escolher o procedimento;
b) Designar os membros do júri;
c) Preparar os documentos do procedimento; e
d) Prestar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos documentos do procedimento.
5. O exercício das competências das entidades responsáveis pela condução de procedimento, deve ser desenvolvido de acordo 
com as regras do presente diploma.
6. As entidades responsáveis pela condução de procedimento podem requerer a nomeação de peritos que integrem os quadros 
de entidades públicas, ou de quaisquer outras entidades, e podem recorrer a outras fontes de aconselhamento especializado, 
para as auxiliar nas tarefas referidas no número 4.
7. As entidades responsáveis pela condução de procedimento desenvolvem todo o seu trabalho, desde a fase administrativa de 
formação dos contractos até à celebração dos mesmos, em estreita articulação com as entidades adjudicantes junto das quais 
funcionam, devendo estas disponibilizar às entidades responsáveis pela condução de procedimento os elementos necessários 
para a preparação dos documentos do procedimento e para o lançamento do mesmo.
8. Toda a matéria referente as entidades responsáveis pela condução do procedimento são reguladas por diploma próprio.

Artigo 67.º Composição e funcionamento do júri

1. O júri é composto, em número ímpar por, pelo menos, três membros efectivos, um dos quais preside, dois vogais e dois su-
plentes.
2. Os membros do júri são nomeados, para cada procedimento, pela entidade responsável pela condução de procedimento.
3. O júri do procedimento inicia o exercício das suas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para publicação ou 
do convite.
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4. O júri só pode funcionar quando o número de membros presentes na reunião corresponda ao número de membros efectivos.
5. As deliberações do júri, que devem ser sempre fundamentadas, são tomadas por maioria de votos, não sendo admitida a 
abstenção.
6. Nas deliberações em que haja voto de vencido de algum membro do júri, devem constar da respectiva acta os motivos da sua 
discordância.
7. Os membros do júri podem ser apoiados por peritos, nomeados pela entidade responsável pela condução do procedimento 
ou, quando esta não exista, pela entidade adjudicante, sem direito a voto, para a emissão de pareceres em áreas especializadas.

Artigo 68.º Competência do júri

Sem prejuízo de quaisquer outras competências expressamente previstas neste Código, compete ao júri do procedimento:
a) Presidir ao acto público;
b) Decidir sobre as reclamações apresentadas no acto público;
c) Proceder à análise e avaliação das candidaturas e à elaboração dos respectivos relatórios; e
d) Proceder à análise e avaliação das propostas e à elaboração dos respectivos relatórios.

CAPÍTULO II Regras de participação nos procedimentos
Secção I Disposições gerais

Artigo 69.º Agrupamentos

1. É permitida a apresentação de candidaturas ou propostas por um agrupamento de candidatos ou concorrentes, o qual, após a 
adjudicação e antes da celebração do contrato, deve assumir a forma jurídica exigida nos documentos do procedimento.
2. Os membros de um agrupamento candidato ou concorrente não podem apresentar candidatura ou proposta no mesmo proce-
dimento, nem fazer parte de outro agrupamento candidato ou concorrente.
3. Os membros do agrupamento são solidariamente responsáveis perante a entidade adjudicante pela manutenção da candida-
tura e/ou da proposta.
4. As entidades que constituem o agrupamento devem designar um representante comum com poder amplo e suficiente para 
representar os membros do agrupamento durante a formação e execução do contrato e constituem um domicílio único.

Artigo 70.º Impedimentos dos candidatos e concorrentes

1. Não pode apresentar candidatura ou proposta ou integrar agrupamento candidato ou concorrente quem:
a) Se encontre em estado de insolvência ou situação de falência, de liquidação, de cessação de actividade, sujeita a qualquer meio 
preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem ter o respectivo processo pendente;
b) Tenha sido condenado, ou, no caso de pessoas colectivas, tenham sido condenados os membros dos órgãos de gerência ou 
de administração em efectividade de funções, por sentença transitada em julgado, por crime ou ofensa relativa à sua conduta 
profissional;
c) Se encontre impedido de participar em procedimentos de contratação, nos termos da lei;
d) Tenha a sua situação irregular relativamente às contribuições para a segurança social em Cabo Verde ou no Estado de que 
sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
e) Tenha a sua situação irregular relativamente a impostos devidos ao Estado cabo-verdiano ou ao Estado de que seja nacional 
ou no qual se situe ou estabelecimento principal; ou
f) Tenha sido condenado, ou, no caso de pessoas colectivas, tenham sido condenados os membros dos órgãos de gerência ou de 
administração em efectividade de funções, por sentença transitada em julgado, pelo crime de participação em actividades de 
uma organização criminosa, de corrupção, de fraude ou de branqueamento de capitais, ou, no caso de o procedimento visar a 
celebração de um contrato de empreitada de obras ou de um contrato de concessão de obras públicas, pela prática de crimes 
que, nos termos do regime jurídico de acesso e permanência na actividade de construção, impeçam o acesso a essa actividade.
2. Não podem participar no procedimento, as pessoas singulares ou colectivas, bem como qualquer representante, funcionário 
dessa pessoa colectiva, que tenham participado, ou venham a participar, directa ou indirectamente, e por qualquer meio, na 
preparação do procedimento.
3. Estão igualmente impedidas de participar em procedimentos para a contratação de serviços de consultoria as pessoas singu-
lares ou colectivas, bem como qualquer representante, funcionário dessa pessoa colectiva, que tenham participado, ou venham 
a participar, directa ou indirectamente, em contrato que se encontre abrangido pelos serviços de consultoria objecto do proce-
dimento.
4. Para efeitos do disposto nas alíneas d) e e) do número 1, considera-se a situação regular desde que a entidade gestora do 
sistema de previdência social ou o serviço de finanças competente, respectivamente, assim o declare, mesmo nas circunstâncias 
em que exista um acordo entre aquela entidade e o candidato ou concorrente para liquidação em prestações de pagamentos 
atrasados, ou desde que tenha sido apresentada reclamação, recurso ou qualquer outra forma de impugnação legalmente 
admitida à luz do regime jurídico de Cabo-Verde ou do Estado de que o concorrente seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal que seja dotada de efeito suspensivo.
5. No caso do número anterior bastará uma comunicação posterior da entidade gestora do sistema de previdência social ou do 
serviço de finanças, respectivamente, à entidade responsável pela condução do procedimento de que foi incumprida qualquer 
prestação ou de que a situação do candidato ou concorrente é irregular para que o mesmo seja de imediato excluído do proce-
dimento.
6. O Ministério Público deve dar conhecimento à entidade legalmente competente para a inspecção de obras públicas e à ARAP, 
das sentenças transitadas em julgado que ponham termo aos processos-crime a que se refere a parte final da alínea f) do núme-
ro 1, relativamente a indivíduos ou empresas cuja actividade inclua a realização de obras públicas ou aos respectivos gerentes 
ou administradores.
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7. As entidades a quem os candidatos ou concorrentes que sejam empreiteiros de obras públicas tenham apresentado documen-
tos devem, quando existam suspeitas de falsificação, comunicar o fato à entidade legalmente competente para a inspecção de 
obras públicas e à ARAP, fazendo acompanhar essa comunicação dos elementos de prova de que disponham, incluindo cópia da 
denúncia que tenham dirigido ao Ministério Público.

Artigo 71.º Comprovação da inexistência de impedimentos

1. Os interessados em participar no procedimento devem apresentar, juntamente com a respectiva candidatura ou proposta, de-
claração conforme modelo constante do anexo IV ao presente diploma, em como não se encontram em nenhuma das situações 
referidas no artigo anterior.
2. O adjudicatário deve ainda apresentar, no prazo de dez dias após a notificação da decisão de adjudicação, nova declaração con-
forme modelo constante do anexo IV e documentos comprovativos de que não se encontra nas situações indicadas nas alíneas b), 
d), e) e f) do número 1 do artigo anterior.
3. Quando comprovado, em qualquer momento, que num determinado procedimento, um concorrente ou candidato encontrava-
-se impedido, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 70º, é participado ao Ministério Público para efeitos de instauração 
de procedimento criminal, caso couber, sem prejuízo da aplicação do regime de contra-ordenação, prevista no presente Código.
4. Sem prejuízo do previsto no número anterior, pode ser declarada a caducidade da adjudicação caso lhe tenha sido adjudicado 
e/ou ser rescindido o contrato já celebrado, sem que o mesmo tenha direito a qualquer compensação ou indemnização, confor-
me prevista no presente Código no regime das contra-ordenações.

Artigo 72.º Lista de entidades não elegíveis

1. A ARAP deve manter uma lista de entidades impossibilitadas de concorrer nos termos do artigo 70º e que se saiba estarem 
em alguma das situações referidas nas alíneas do número 1 do mesmo artigo, a qual será disponibilizada no site da ARAP e no 
portal de contratação pública.
2. A lista referida no número anterior deve referir os motivos da inclusão de cada entidade na mesma e o período de inelegibili-
dade, se for o caso, bem como qualquer outra informação considerada pertinente, devendo ser actualizada pelo menos uma vez 
por mês.

Artigo 73.º Habilitações e autorizações profissionais

1. Quando legalmente exigido, os candidatos ou concorrentes devem ser titulares de habilitações ou autorizações profissionais 
específicas ou membros de determinadas organizações profissionais.
2. Para os procedimentos que tenham por objecto a celebração de um contrato de empreitada ou de concessão de obras públi-
cas, os candidatos ou concorrentes devem ser titulares de título de registo, certificado de classificação ou alvará de empreiteiro 
de obras de construção civil, emitido pela entidade legalmente competente, contendo as autorizações da natureza indicada no 
anúncio e no programa do concurso e da classe correspondente ao valor da proposta e desde que reúnam as condições exigidas 
nos artigos seguintes.
3. O título de registo, alvará de empreiteiro de construção civil, bem como o certificado de classificação de empreiteiro de cons-
trução civil, constituem uma presunção da idoneidade comercial, capacidade financeira, económica e técnica apenas no que 
respeita aos elementos abrangidos pelos documentos exigidos para a concessão do alvará ou do certificado.
4. Salvo disposição em sentido diverso nos documentos do procedimento, os documentos comprovativos das habilitações ou 
autorizações profissionais apenas carecem de ser apresentados pelo adjudicatário após a notificação da decisão de adjudicação, 
em conformidade com o disposto na alínea a) do número 2 do artigo 100.º.

Secção II Capacidade técnica e capacidade financeira

Artigo 74.º Apreciação da capacidade técnica e financeira

1. Nos concursos limitados por prévia qualificação, bem como nos demais procedimentos em que a entidade adjudicante pre-
tenda avaliar a capacidade técnica e/ou financeira dos candidatos ou concorrentes, a entidade adjudicante deve estabelecer nos 
documentos do procedimento os requisitos mínimos de capacidade técnica e/ ou financeira que os mesmos devem satisfazer.
2. Os requisitos técnicos e/ou financeiros, bem como os meios a apresentar para a comprovação dos mesmos, devem estar 
claramente identificados no anúncio, quando exista, bem como nos documentos do procedimento, devendo dizer respeito, de-
signadamente:
a) À experiência na execução de prestações similares às do contrato a celebrar;
b) Aos recursos humanos, equipamento técnico ou outros meios ao dispor do candidato ou concorrente;
c) À situação financeira do candidato ou concorrente; ou
d) As medidas de gestão ambiental que o proponente tenha implementado.

Artigo 75.º Capacidade técnica

1. A capacidade técnica dos candidatos ou concorrentes poderá ser apreciada mediante a apresentação, designadamente, dos 
seguintes documentos:
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, acompa-
nhada de certificado de declaração dos destinatários dos bens ou serviços ou, por simples declaração do candidato ou concor-
rente, no caso de os destinatários serem particulares;
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b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo candidato ou concorrente, ou, em caso de procedimentos para a celebração 
de contractos de empreitada, descrição do equipamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou com 
direito de uso a qualquer outro título legítimo;
c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não no candidato e, mais especificamente, daqueles que têm a 
seu cargo o controlo de qualidade, bem como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente daqueles 
que se encontram afectos ao fornecimento dos bens ou serviços ou à realização da obra;
d) Indicação do pessoal efectivo médio anual do proponente nos últimos três anos;
e) Descrição dos métodos adoptados pelo proponente para garantia da qualidade e dos meios de estudo e investigação que 
utiliza;
f) Certificado emitido por instituto ou serviço social incumbido do controlo da qualidade, com competência reconhecida e que 
ateste a conformidade dos bens devidamente identificados, mediante referência a certas especificações ou normas; e
g) Certificado emitido por organismos independentes para a certificação da conformidade do proponente com determinadas 
normas de garantia da qualidade.
2. No caso de procedimentos para a celebração de contractos de empreitada de obras públicas, a capacidade técnica dos can-
didatos ou concorrentes poderá ainda ser apreciada mediante a apresentação dos seguintes documentos, não se aplicando o 
disposto na alínea a) do número anterior:
a) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais 
importantes;
os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com 
as regras da arte e regularmente concluídas;
b) Lista das obras com a mesma natureza que a obra posta a concurso, executadas nos últimos três anos, acompanhada de 
certificados de boa execução, nos termos previstos na alínea anterior.
3. Se as prestações objecto do contrato a celebrar forem complexas ou se, a título excepcional, se destinarem a um fim específi-
co, pode ser exigido que se proceda a um controlo efectuado pela entidade adjudicante ou, em seu nome, por um organismo ofi-
cial competente do país onde o proponente estiver estabelecido, desde que obtido o acordo prévio desse organismo para o efeito.
4. O controlo referido no número anterior deve ter por objecto a capacidade de produção ou a capacidade técnica do candidato ou 
concorrente, bem como, caso necessário, deve versar sobre os meios de estudo e de investigação de que o candidato ou concor-
rente dispõe ou das medidas por si implementadas de controlo da qualidade.
5. Podem ser exigidos ainda outros elementos probatórios, para além dos identificados nos números anteriores desde que os 
mesmos relevem especialmente à finalidade do contrato.
6. Quando o candidato ou concorrente, justificadamente, não estiver em condições de apresentar os documentos exigidos, pode 
provar a sua capacidade através de outros documentos, nos termos e condições permitidas nos documentos do procedimento, 
cuja idoneidade será apreciada pelo júri.

Artigo 76.º Capacidade financeira

1. Para avaliação da capacidade financeira dos candidatos ou concorrentes, poderá ser exigida a apresentação, designadamente, 
de um ou mais dos seguintes documentos:
a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de riscos profissionais ou seguro de responsabilidade 
civil;
b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos 
desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;
c) No caso de pessoas singulares, declarações do imposto único sobre os rendimentos apresentadas nos três últimos anos, ou 
desde início de exercício da profissão, caso este tenha ocorrido há menos de três anos; e
d) Indicação, em relação aos três últimos anos, do volume global dos negócios do candidato ou concorrente e, eventualmente, do 
volume de negócios referente às actividades objecto do contrato a celebrar, relativamente aos últimos três exercícios findos ou 
dos exercícios findos desde o início da respectiva actividade se inferior a três anos.
2. No caso de procedimentos para a celebração de contractos de empreitada de obras públicas, de concessão de obras públicas 
ou de concessão de serviços públicos, poderá ainda ser exigido documento emitido pelo Banco de Cabo Verde ou por entidade 
competente, no mês em que o procedimento tenha sido aberto ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da em-
presa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo Banco Central ou por entidade competente do 
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal.
3. É aplicável à comprovação da capacidade financeira o disposto nos números 5 e 6 do artigo anterior.

Artigo 77.º Avaliação da capacidade dos agrupamentos de candidatos

Salvo disposição diversa no programa de concurso, em caso de apresentação de candidatura ou proposta por um agrupamento, 
os requisitos de capacidade técnica e/ou financeira exigidos podem ser preenchidos por apenas um dos membros do agrupa-
mento ou por todos os membros do agrupamento em conjunto.

Artigo 78º Recurso à capacidade de terceiros

O candidato ou concorrente pode recorrer à capacidade técnica de outras entidades, independentemente da natureza jurídica 
do vínculo que tenha com elas, devendo nesse caso demonstrar à entidade adjudicante que disporá efectivamente dos recursos 
necessários, através da apresentação de declaração de compromisso subscrita pelas referidas entidades.
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CAPÍTULO III Candidaturas
Secção I Disposições gerais

Artigo 79.º Documentos que acompanham a candidatura

1. A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Declaração subscrita pelo candidato da qual conste, no caso das pessoas singulares, o nome, número de contribuinte, estado 
civil e domicílio, e, no caso das pessoas colectivas, a denominação, a sede social, as filiais relevantes para a execução do contra-
to, se aplicável, bem como os nomes dos titulares dos órgãos de gerência, administração ou direcção, e a identificação de outras 
pessoas com poderes para vincular o concorrente no âmbito do procedimento;
b) Declaração do candidato de aceitação dos termos e condições constantes do caderno de encargos, em conformidade com o 
modelo constante do anexo V ao presente Código; e
c) Documentos comprovativos da capacidade técnica e/ou financeira do candidato exigidos no programa do concurso, de acordo 
com o disposto nos artigos 75.º e 76.º.
2. As declarações referidas nas alíneas a) e b) do número 1 devem ser assinadas pelo candidato ou por representante que tenha 
poderes para o obrigar.
3. Os demais documentos que acompanham as candidaturas devem ser assinados pelas entidades que os emitem.

Artigo 80.º Apresentação de candidatura por agrupamento

Para além dos elementos referidos no artigo anterior, as candidaturas apresentadas por agrupamento devem ser, igualmente, 
acompanhadas dos seguintes elementos:
a) Identificação dos membros do agrupamento, e respectivos domicílios ou sedes, bem como, no caso de pessoas colectivas, a 
identificação dos representantes legais;
b) Documentos comprovativos dos poderes de representação dos representantes de cada um dos membros do agrupamento e/
ou do representante comum do agrupamento e identificação deste último;
c) Referência a que cada um dos membros do agrupamento fica obrigado de forma solidária com os demais membros do agru-
pamento, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da candidatura e pelo cumprimento das obrigações das mesmas 
decorrentes; e
d) Quaisquer outros elementos expressamente previstos nos documentos do procedimento.
Secção II Sistema de pré-qualificações conjuntas

Artigo 81.º Instituição do sistema de pré-qualificações conjuntas

1. O sistema de pré-qualificações conjuntas tem como objecto a apreciação das capacidades técnicas e financeiras dos interes-
sados e seleccionar entidades qualificadas para futura apresentação de propostas em concursos restritos.
2. A instituição do sistema de pré-qualificações conjuntas, as regras aplicáveis à pré-qualificação, os critérios de pré-qualifica-
ção, bem como as regras de selecção dos pré-qualificados para a apresentação de proposta nos termos previstos no artigo 92.º, 
são publicitados pelos meios previstos no capítulo IV do título I.
3. Quando o sistema de pré-qualificações conjuntas tiver uma duração superior a três anos, a publicação a que se refere no nú-
mero 2, deve ser realizada anualmente.
4. Os interessados no sistema de pré-qualificações conjuntas devem submeter pedido de pré-qualificação, nos termos e condi-
ções previstos no anúncio.

Artigo 82.º Regras para as pré-qualificações conjuntas

1. As regras e os critérios do sistema de pré-qualificações conjuntas devem ser adequados aos tipos e características dos con-
tractos a celebrar, tendo em atenção as regras e princípios subjacentes ao presente Código.
2. No sistema de pré-qualificações conjuntas deve haver o cumprimento dos requisitos de capacidade técnica e/ou financeira 
fixados no anúncio, aos quais se aplica o regime da secção II, do capítulo II, do presente título.
3. O sistema das pré-qualificações conjuntas pode compreender várias fases de qualificação, devendo basear-se em regras e 
critérios objectivos e não discriminatórios, nomeadamente relativos ao preenchimento de requisitos de capacidade técnica ou de 
capacidade financeira dos interessados, devendo ser aplicados em condições de igualdade.
4. O incumprimento do disposto no presente artigo determina a revogação e/ou caducidade da decisão de pré-qualificação e 
consequente remoção da lista de interessados pré-seleccionados.

Artigo 83.º Decisão de pré-qualificação

1. Qualquer entidade interessada pode submeter um pedido de pré-qualificação a qualquer momento durante a vigência do 
sistema de pré-qualificação conjuntas.
2. O órgão da entidade adjudicante competente para o efeito deve pronunciar-se sobre o pedido de pré-qualificação, no prazo de 
quinze dias a contar da data da respectiva solicitação, desde que o mesmo contenha todos os elementos necessários à decisão 
de pré-qualificação.
3. A decisão de pré-qualificação deve ser fundamentada com base nas regras e nos critérios aplicáveis e notificada aos interes-
sados.
4. O órgão referido no número 2 apenas pode revogar a decisão de pré-qualificação com fundamento no incumprimento super-
veniente das regras ou critérios aplicáveis.
5. A entidade responsável pela condução de procedimento, que lançou a pré-qualificação deve criar uma lista com os interessa-
dos pré-seleccionados.
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6. Os interessados pré-qualificados são seleccionados, pela entidade responsável pela condução do procedimento referida no 
número anterior, em conformidade com as regras previstas no anúncio da pré-qualificação, para apresentarem proposta em 
concurso restrito.

CAPÍTULO IV Proposta

Artigo 84.º Documentos que acompanham e instruem a proposta

1. A proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Declaração do concorrente a que se refere a alínea a) do número1 do artigo 79.º, excepto no caso de concurso limitado por 
prévia qualificação em que os mesmos foram apresentados na fase de candidatura;
b) Declaração a que se refere a alínea b) do número 1 do artigo 79.º; e
c) Documentos a que se refere a alínea c) do número 1 do artigo 79.º, excepto no caso de concurso limitado por prévia qualifica-
ção em que os mesmos foram apresentados na fase de candidatura.
2. São os seguintes os documentos que instruem as propostas:
a) Os documentos exigidos no programa de concurso que, em função do objecto do contrato a celebrar e do teor do caderno de 
encargos, contenham os termos e condições em que o concorrente se dispõe a contratar;
b) Comprovativo da prestação da caução para garantia da manutenção das propostas, quando exigida; e,
c) Documento contendo a justificação da apresentação de preço anormalmente baixo, em conformidade com o disposto no artigo 88.º.
3. Caso o procedimento tenha em vista a celebração de um contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas, a proposta 
deve ainda ser instruída com os seguintes elementos:
a) Declaração de compromisso subscrita pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros, se houver lugar a subempreita-
das, da qual conste:
i. A identificação das autorizações necessárias para o exercício da actividade de empreiteiro de construção 
ii. A especificação técnica da obra que será objecto do contrato de subempreitada.
b) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamento;
c) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, com especificação dos aspectos técnicos essenciais; e
d) Projecto de execução, quando este tiver sido submetido à concorrência.
4. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis.
5. As declarações referidas no artigo 79.º, nas alíneas a) e b) e na alínea a) do número 3 do artigo 84.º, devem ser assinadas pelo 
concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, e, no caso da declaração da alínea a) do número 3, deve 
ainda ser assinada pelo subempreiteiro ou pelo respectivo representante legal, se houver lugar a subempreitada.
6. Os demais documentos que acompanham ou instruem as propostas devem ser assinados pelas entidades que os emitem.

Artigo 85.º Propostas variantes

1. Propostas variantes são aquelas que apresentam condições distintas em relação a uma proposta base apresentada pelo mes-
mo concorrente.
2. No anúncio do procedimento ou no programa de concurso deve ser indicado se pode ou não haver lugar à apresentação de 
propostas variantes e, em caso afirmativo, sobre que aspectos da execução do contrato a celebrar, sendo que na falta de tal 
indicação se entende que não poderão ser apresentadas propostas variantes.
3. Caso haja lugar à apresentação de variantes, devem ser indicados no caderno de encargos os requisitos mínimos aplicáveis, 
bem como as regras de apresentação das propostas variantes.
4. Nos procedimentos destinados à celebração de contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas, os projectos base 
e as variantes da autoria do concorrente devem conter todos os documentos necessários para a sua perfeita apreciação e para 
a justificação do método do cálculo.

Artigo 86.º Apresentação de proposta por agrupamento

Para além dos elementos referidos no artigo anterior, as propostas apresentadas por agrupamento devem ser igualmente 
acompanhadas dos seguintes elementos:
a) Identificação dos membros do agrupamento, e respectivos domicílios ou sedes, bem como, no caso de pessoas colectivas, a 
identificação dos representantes legais, excepto no caso de concurso limitado por prévia qualificação, em que os mesmos foram 
apresentados na fase de candidatura;
b) Documentos comprovativos dos poderes de representação dos representantes de cada um dos membros do agrupamento e/
ou do representante comum do agrupamento e identificação deste último, excepto no caso de concurso limitado por prévia qua-
lificação, em que os mesmos foram apresentados na fase de candidatura;
c) Descrição das prestações e obrigações que caberão a cada membro do agrupamento;
d) Referência a que cada um dos membros do agrupamento fica obrigado de forma solidária com os demais membros do agru-
pamento, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta e pelo cumprimento das obrigações das mesmas de-
correntes; e
e) Quaisquer outros elementos expressamente previstos nos documentos do procedimento.

Artigo 87.º Preço

1. O preço total da proposta deve ser indicado em algarismos e por extenso, e não inclui qualquer imposto.
2. Em caso de divergência entre os preços indicados em algarismos e por extenso deve atender-se a estes últimos.
3. Salvo disposição em contrário nos documentos do procedimento, o preço proposto abrange todos os custos relativos à execu-
ção do contrato, incluindo custos incidentais ou acessórios, como taxas, seguros e transporte.
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4. Os documentos do procedimento podem fixar preço base, o qual corresponderá ao preço máximo que a entidade adjudicante 
está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que integram o contrato.
5. Quando os documentos do procedimento não prevejam preço base, o preço proposto não poderá exceder os seguintes valores:
a) O valor máximo do contrato a celebrar permitido pelo tipo de procedimento adoptado;
b) O valor máximo do órgão competente para autorizar a despesa relativa ao contrato objecto do procedimento; ou
c) O concreto valor da despesa autorizada, quando inferior ao valor máximo até ao qual o órgão competente pode autorizar a 
despesa.

Artigo 88.º Preço anormalmente baixo

1. Nos casos em que tenha sido fixado preço base, considera-se que o preço total da proposta é anormalmente baixo quando 
seja:
a) Inferior ao preço base em 40% ou mais no caso de contractos de empreitada;
b) Inferior ao preço base em 50% ou mais, no caso de quaisquer outros contractos.
2. Quando não tiver sido fixado preço base, a entidade adjudicante, no seguimento de parecer do júri, deve fundamentar por que 
motivo considera que o preço proposto é anormalmente baixo.
3. Uma proposta pode ser excluída, com fundamento na natureza anormalmente baixa do preço proposto, salvo se o concorrente, 
mediante o devido pedido de esclarecimento, o justificar cabalmente.

Artigo 89.º Confidencialidade dos documentos da candidatura e da proposta

1. Durante o primeiro terço do prazo para a apresentação das candidaturas e das propostas, o interessado em concorrer pode 
requerer à entidade responsável pela condução do procedimento a confidencialidade, na medida do estritamente necessário, dos 
documentos que integram a proposta, por os mesmos conterem segredos técnicos, de indústria, comerciais, militares ou outros 
juridicamente atendíveis.
2. A entidade responsável pela condução do procedimento, decide sobre o pedido de confidencialidade, notificando essa decisão 
a todos os interessados no procedimento ao fim do segundo terço do prazo para a apresentação das propostas.
3. No caso da entidade responsável pela condução do procedimento não autorizar expressamente a confidencialidade da propos-
ta no prazo referido no número anterior, considera-se não declarada a confidencialidade dos documentos da proposta.
4. A confidencialidade da proposta pode ser levantada a qualquer momento no decurso do procedimento, caso os motivos que 
conduziram a tal confidencialidade deixem de se verificar.

Artigo 90.º Prazos de manutenção das propostas

1. Sem prejuízo de poder ser fixado prazo superior nos documentos do procedimento em relação aos procedimentos que revis-
tam maior complexidade, os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante um período de sessenta dias 
contados da data limite para a sua entrega.
2. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requere-
rem em contrário, conforme estabelecidos nos documentos de procedimento.

CAPÍTULO V Apresentação das candidaturas e das propostas

Artigo 91.º Idioma das candidaturas e das propostas

1. Os documentos que acompanham ou instruem a candidatura e a proposta devem ser redigidos em língua portuguesa, ou, caso 
estejam redigidos em língua estrangeira, devem ser acompanhados de tradução legalizada ou acompanhada de declaração do 
candidato ou do concorrente de aceitação da prevalência da tradução sobre os originais.
2. Excepcionalmente pode admitir-se que determinados documentos da candidatura ou da proposta sejam redigidos em língua 
estrangeira, desde que no programa de concurso se especifique os documentos em causa e os idiomas admitidos.

Artigo 92.º Entrega das candidaturas e propostas

1. As candidaturas e as propostas podem ser apresentadas presencialmente, contra a entrega de recibo pelos serviços da enti-
dade responsável pela condução do procedimento, com indicação da data e hora de recepção, ou por correio registado com aviso 
de recepção.
2. Nos casos previstos no número 1, para o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação:
a) As candidaturas e os documentos que a acompanham devem ser encerrados em sobrescrito opaco, fechado e lacrado, no 
rosto do qual deve ser escrita a palavra “Candidatura”, indicando-se no seu rosto o nome ou denominação social do concorrente, 
a designação do procedimento e o nome da entidade adjudicante;
b) Caso a entidade responsável pela condução do procedimento tenha deferido o pedido de reserva de confidencialidade de do-
cumentos da candidatura, os documentos com a informação confidencial devem ser encerrados em sobrescrito opaco, fechado 
e lacrado, com a menção no respectivo rosto “Candidatura – Documentos Confidenciais”, o qual deverá ficar encerrado no subs-
crito referido em a) supra; e
c) Às propostas aplica-se o disposto nas alíneas b) a e) do número 3 do presente artigo, com as necessárias adaptações.
3. Nos casos previstos no número 1, para os demais tipos de procedimento:
a) Os documentos que acompanham a proposta a que se refere o número 1 do artigo 84.º devem ser encerrados noutro sobres-
crito opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra “Documentos”;
b) A proposta e os documentos que a instruem referidos nos números 2 a 4 do artigo 84.º devem ser encerrados em sobrescrito 
opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra “Proposta”, indicando-se o nome ou denominação social do 
concorrente, a designação do procedimento e a identificação da entidade adjudicante;
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c) Caso a entidade responsável pela condução do procedimento tenha deferido o pedido de reserva de confidencialidade de do-
cumentos da proposta, os documentos com a informação confidencial devem ser encerrados em sobrescrito opaco, fechado e 
lacrado, com a menção no respectivo rosto “Proposta – Documentos Confidenciais”;
d) Caso haja lugar à apresentação de uma ou mais propostas variantes, esta (s) e os elementos que a acompanham devem ser 
encerrados em sobrescrito opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra “Proposta Variante”, ou “Propos-
ta Variante 1”, “Proposta Variante 2” e assim por diante, consoante o número de propostas variantes apresentadas; e
e) Os sobrescritos referidos nas alíneas anteriores deverão ser encerrados num sobrescrito que se denominará “Invólucro Ex-
terior”, indicando-se no seu rosto o nome ou denominação social do concorrente, a designação do procedimento e o nome da 
entidade adjudicante.
4. O programa do concurso ou o convite, consoante o caso, podem prever que os documentos da candidatura e da proposta, 
quando formados por mais de uma folha, devem integrar um fascículo ou fascículos indecomponíveis, com todas as páginas 
numeradas através de processo que impeça a separação ou acréscimo de folhas, devendo a primeira página de cada fascículo 
mencionar o número total de folhas que o integram.

Artigo 93.º Recepção das candidaturas e das propostas

1. Após a recepção das candidaturas e das propostas pela entidade responsável pela condução do procedimento, deve este man-
tê-las guardadas em local fechado até à data da respectiva abertura no acto público, pelo júri do procedimento.
2. A entidade responsável pela condução do procedimento deve manter um registo das propostas apresentadas e do dia e hora 
em que as mesmas foram recebidas.

Artigo 94.º Prazos para a apresentação das candidaturas e das propostas

1. O prazo da apresentação das candidaturas e das propostas deve estar claramente fixado no anúncio e nos documentos do pro-
cedimento, tendo em atenção a complexidade do contrato e o tempo necessário à elaboração das candidaturas e das propostas, 
sem prejuízo dos prazos mínimos fixados no presente diploma para cada tipo de procedimento.
2. As candidaturas e as propostas consideram-se apresentadas, para efeitos de aferição da sua tempestividade:
a) Na data da respectiva recepção pelos serviços da entidade responsável pela condução do procedimento, quando apresentada 
presencialmente; ou
b) Na data da assinatura do aviso de recepção, quando apresentada por correio registado com aviso de recepção.

CAPÍTULO VI Avaliação e exclusão das propostas e adjudicação

Artigo 95.º Processo de avaliação das propostas

1. As propostas são analisadas e avaliadas em função do critério de adjudicação definido nos documentos do procedimento e a 
respectiva ponderação.
2. No processo de avaliação das propostas, o júri pode ser assessorado por entidades externas à entidade adjudicante ou ao júri, 
quando estes não disponham de pessoal com os conhecimentos e experiência necessários.

Artigo 96.º Lapsos das propostas

1. O júri pode diligenciar pela correção de lapsos manifestos detectados na análise das propostas, designadamente, aritméticos, 
que não afectem a validade das mesmas.
2. O júri deve registar a diligência referida no número anterior no relatório de avaliação.

Artigo 97.º Esclarecimentos sobre as propostas

1. O júri pode solicitar aos concorrentes esclarecimentos sobre as propostas, para efeito da sua análise e avaliação.
2. Os esclarecimentos referidos no número anterior fazem parte integrante da proposta, desde que não contrariem os documen-
tos do procedimento, não alterem ou completem os aspectos objecto de avaliação, nem visem suprir omissões que determinam 
a exclusão da proposta nos termos previstos neste Código ou nos documentos do procedimento.

Artigo 98.º Causas de exclusão das propostas

1. São excluídas as propostas:
a) Que tenham sido entregues depois do termo do prazo fixado para a sua apresentação;
b) Que não estiverem instruídas com todos os documentos exigidos pelo presente diploma, ou pelos documentos do procedi-
mento;
c) Cujos documentos não estejam redigidos em língua portuguesa ou não sejam acompanhados de tradução legalizada e de 
declaração do concorrente de aceitação da prevalência da tradução sobre os originais;
d) Cujos documentos tenham sido falsificados ou contenham falsas declarações;
e) Que não sejam acompanhadas de documento comprovativo da prestação de caução de manutenção da proposta, quando 
exigido;
f) Que sejam apresentadas por concorrentes que estejam em conluio no âmbito do procedimento;
g) Cujo preço total proposto exceda o preço base, caso tenha sido fixado;
h) Que apresentem um preço total anormalmente baixo cujas notas justificativas não tenham sido apresentadas ou não sejam 
consideradas esclarecedoras;
i) Que violem condições imperativas do Caderno de Encargos ou quaisquer disposições legais ou regulamentares aplicáveis;
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j) Que não apresentem algum dos aspectos que são objecto de avaliação nos termos do critério de adjudicação;
k) Que sejam propostas variantes, quando a apresentação das mesmas não seja permitida pelos documentos do procedimento, 
ou que sejam apresentadas como variantes em número superior ao número de propostas variantes admitido pelos documentos 
do procedimento; ou
l) Que sejam apresentadas com variantes quando, apesar de permitido pelos documentos do procedimento, não tenha sido tam-
bém apresentada proposta base, ou caso se verifique em relação a esta alguma causa de exclusão.
2. Os documentos do procedimento podem prever quaisquer outras causas de exclusão das propostas.

Artigo 99.º Critérios de adjudicação

1. A avaliação das propostas e a adjudicação é feita de acordo com um dos referidos critérios:
a) O do preço mais baixo; ou
b) O da proposta economicamente mais vantajosa.
2. O critério do preço mais baixo apenas pode ser adoptado se os documentos do procedimento, contiverem todas as especifica-
ções do objecto da prestação a adquirir, deixando-se apenas aberto à concorrência o preço.
3. A adjudicação com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa deve ter por base factores objectivos, tais 
como o preço, o prazo de execução das prestações que integram o contrato a celebrar, a valia técnica da proposta, o serviço 
pós-venda e de assistência técnica, as garantias oferecidas ou as suas características ambientais.
4. Na proposta economicamente mais vantajosa podem ainda ser previstos factores que estabeleçam uma maior ponderação às 
propostas que apresentem bens produzidos, extraídos ou cultivados em Cabo Verde, ou relativamente a serviços prestados ou 
prestações efectuadas por entidades com nacionalidade cabo-verdiana ou com sede em território cabo-verdiano.

Artigo 100.º Decisão de adjudicação

1. A decisão de adjudicação é tomada pela entidade adjudicante, devendo ser notificada ao adjudicatário e a todos os concor-
rentes pela entidade responsável pela condução do procedimento, juntamente com o relatório final de avaliação das propostas.
2. Com a notificação da decisão de adjudicação, o adjudicatário é também notificado para, no prazo máximo de dez dias, apre-
sentar:
a) A declaração e os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações de impedimento, a que se refere o artigo 
70.º;
b) Os documentos comprovativos da titularidade das habilitações ou autorizações necessárias para a execução das prestações 
do contrato, previstos nos documentos do procedimento, designadamente, de alvará no caso de contractos de empreitada de 
obras públicas;
c) O documento comprovativo da prestação da caução de garantia de boa execução do contrato; ou
d) Quaisquer outros documentos exigidos pelos documentos do procedimento.
3. Nos casos em que tenham sido apresentados, juntamente com a proposta, documentos para comprovação da capacidade 
técnica e/ou financeira ou tenha sido adoptado o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, o adjudicatário deve 
ainda apresentar, dentro do mesmo prazo previsto no número anterior, declaração sob compromisso de honra na qual confirme 
que mantém as condições de capacidade técnica e/ou financeira anteriormente evidenciadas no procedimento.
4. Em caso de fundada dúvida a respeito da manutenção do cumprimento dos requisitos de capacidade técnica e/ou financeira 
do adjudicatário para a boa execução do contrato, o adjudicatário é ainda notificado para, dentro do mesmo prazo previsto no 
número anterior, apresentar novamente os documentos solicitados no âmbito do procedimento para efeitos de demonstração 
dos referidos requisitos.

Artigo 101.º Caducidade da adjudicação

1. A decisão de adjudicação caduca quando:
a) O adjudicatário não apresentar os documentos previstos no artigo anterior dentro do prazo previsto;
b) O adjudicatário for um agrupamento, e os respectivos membros não se constituírem, antes da data designada para assinatura 
do contrato, na modalidade jurídica exigida nos documentos do procedimento, sem apresentar motivo justificativo julgado aten-
dível pela entidade que conduz o procedimento.
2. Em caso de caducidade da adjudicação, a mesma pode ser feita a favor do concorrente cuja proposta ficou ordenada em 
segundo lugar, desde que o respectivo preço não ultrapasse em mais de 10% o preço da proposta ordenada em primeiro lugar.

Artigo 102.º Causas de cancelamento do procedimento

1. Após o início do procedimento a entidade adjudicante está constituída no dever de tomar a decisão de adjudicação.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, não há lugar a adjudicação, sendo cancelado o procedimento, quando:
a) Não tenha sido apresentada qualquer proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluídas;
c) Por circunstância imprevista, seja necessário modificar aspectos fundamentais dos documentos do procedimento, após o 
termo do prazo de apresentação das propostas;
d) Ocorram circunstâncias supervenientes que alterem os pressupostos em que assentou a decisão de contratar, incluindo se, 
por circunstâncias supervenientes, a entidade adjudicante perder o interesse no contrato ou deixar de ter disponíveis os fundos 
ou financiamentos obtidos ou que se estimava obter para satisfazer as despesas inerentes ao contrato a celebrar;
e) No caso de procedimento por ajuste directo, seja apresentada apenas uma proposta e, não tendo sido indicado preço base do 
contrato, o preço apresentado seja considerado pela entidade adjudicante manifestamente desproporcionado; ou
f) No caso previsto no número 4 do artigo 57.º.
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3. Para além dos motivos previstos no número anterior, nos procedimentos para a celebração de contrato de empreitada de 
obras públicas ou de concessão de obras públicas, não há também lugar a adjudicação:
a) Quando por circunstâncias supervenientes, a entidade adjudicante resolva adiar a execução da obra pelo prazo mínimo de um 
ano; ou
b) Quando, tratando-se de projectos ou variantes da autoria dos concorrentes, os projectos e variantes apresentados não sejam 
convenientes para a entidade adjudicante.
4. A decisão do cancelamento do procedimento e os respectivos fundamentos devem ser notificados aos concorrentes.
5. No caso da alínea c) do número 2 deve ser lançado novo procedimento no prazo máximo de seis meses a contar da data da 
notificação da decisão de não adjudicação.
6. No caso de estar em causa a celebração de contrato de empreitada de obras públicas ou de concessão de obras públicas, a 
decisão de não adjudicação com fundamento nas alíneas indicadas no número 3 do presente artigo deve ser comunicada à enti-
dade legalmente competente para a inspecção de obras públicas.

CAPÍTULO VII Caução

Artigo 103.º Prestação da caução de manutenção da proposta

1. Nos procedimentos para a formação dos contractos a seguir identificados pode ser exigido aos concorrentes que juntamente 
com a proposta procedam à prestação de caução para garantia da manutenção das propostas:
a) Contractos de empreitada ou de concessão de obras ou de serviços públicos cujo valor seja superior a 5.000.000$00 (cinco 
milhões de escudos);
b) Contractos de locação, de aquisição de bens móveis e serviços cujo valor seja superior a 2.000.000$00 (dois milhões de escu-
dos).
2. A caução deve ser prestada por alguma das formas previstas no artigo 107º, devendo ser apresentado com a proposta, docu-
mento que comprove sua prestação.
3. Os concorrentes têm direito à restituição da caução:
a) Decorrido o prazo de manutenção das propostas, se o concorrente se tiver oposto expressamente à prorrogação do referido 
prazo;
b) Em caso de exclusão da proposta por si apresentada; ou
c) Após notificação da decisão de adjudicação a favor de outro concorrente.
4. A entidade adjudicante deve diligenciar, independentemente de requerimento do interessado, pela liberação da caução no 
prazo de dez dias a contar de ocorrência de qualquer das situações referidas no número anterior.
5. A caução prestada pelo adjudicatário apenas poderá ser restituída contra a prestação de caução para garantia de boa execução 
do contrato.

Artigo 104.º Prestação da caução de boa execução do contrato

1. Deve ser exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exacto 
e pontual cumprimento das obrigações, legais e contratuais, assumidas com a celebração do contrato.
2. Nos contractos em que sejam efectuados adiantamentos de preço, deve ser prestada caução de valor igual ao dos adianta-
mentos prestados.
3. A entidade adjudicante pode acionar de imediato, e sem prévia interpelação do adjudicatário, parte ou a totalidade da caução 
prestada, independentemente de decisão judicial:
a) Em caso de não comparência injustificada no dia, hora e local estabelecidos para a celebração do contrato;ou
b) Em caso de incumprimento do contrato.

Artigo 105.º Casos de dispensa de caução de boa execução do contrato

1.Não é exigível a prestação de caução, para os efeitos previstos, nos seguintes casos:
a) Contractos de valor inferior a 2.000.000$00 (dois milhões de escudos);
b) Contractos para a prestação de serviços de consultoria, desde que não haja lugar a adiantamentos; ou
c) Contractos de aquisição de bens móveis ou de prestação dos serviços quando a prestação a cargo do adjudicatário seja reali-
zada dentro de dez dias após a celebração do contrato.
2. É dispensada a prestação de caução ao adjudicatário que apresente contrato de seguro adequado da execução da obra com 
base no preço total do respectivo contrato, e também do respectivo projecto, se for o caso.
3. Nos contractos de empreitada de valor inferior a 2.500.000$00 (dois milhões e quinhentos mil escudos) a caução pode ser 
substituída pela retenção de 10% dos pagamentos a efectuar.

Artigo 106.º Valor da caução

1. O valor da caução de boa execução do contrato a prestar é de 5% do preço contratual.
2. Nos casos em que o adjudicatário tenha proposto um preço considerado anormalmente baixo, nos termos deste diploma, deve 
ser exigido ao adjudicatário que preste caução no valor de 10% do preço contratual.
3. Nos contractos de empreitadas de obras públicas e de concessões de obras públicas e de serviços públicos, a entidade adju-
dicante pode excepcionalmente e devidamente justificado e publicitado, estipular um valor mínimo mais elevado para a caução, 
não podendo este, contudo, exceder 30% do preço total do respectivo contrato, mediante prévia autorização das entidades tute-
lar, quando existir.
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Artigo 107.º Modo de prestação da caução

1. O adjudicatário deve demonstrar a prestação da caução junto da entidade responsável pela condução do procedimento no 
prazo previsto no número 2 do artigo 100.º.
2. As cauções exigidas no presente diploma podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos 
pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
3. O depósito de dinheiro ou em títulos é efectuado numa instituição de crédito, à ordem da entidade indicada nos documentos do 
procedimento, devendo ser especificado o fim a que se destina.
4. Em caso de prestação de caução mediante garantia bancária, o adjudicatário deve apresentar um documento pelo qual um 
estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer 
importâncias exigidas pela entidade adjudicante, por simples alegação de incumprimento das obrigações.
5. Tratando-se de seguro-caução, o adjudicatário deve apresentar apólice pela qual uma entidade legalmente autorizada a rea-
lizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas 
pela entidade adjudicante, por simples alegação de incumprimento das obrigações.
6. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar uma diminuição das 
garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução, 
mesmo que, no que respeita ao seguro-caução, não tenha sido pago o respectivo prémio.
7. O adjudicatário é responsável por quaisquer despesas inerentes à prestação e manutenção da caução.

Artigo 108.º Falta de prestação da caução

A falta de prestação da caução de boa execução do contrato no prazo devido, por fato imputável ao adjudicatário, determina a 
caducidade da adjudicação nos termos previstos no artigo 101.º.

Artigo 109.º Liberação da caução de boa execução do contrato

1. A entidade adjudicante deve promover a liberação da caução:
a) Após o cumprimento de todas as obrigações contratuais que impendem sobre o adjudicatário; ou
b) Se, por fato que lhe seja imputável, a entidade adjudicante não celebrar o contrato no prazo fixado.
2. No caso dos contractos de empreitada de obra pública, consideram-se cumpridas todas as obrigações contratuais quando 
ocorra a recepção definitiva da obra, nos termos estipulados no regime jurídico das empreitadas de obras públicas.
3. Nos casos previstos no número 2, a caução deve ser liberada no prazo de trinta dias.
4. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de, ao abrigo de outros diplomas legais aplicáveis, se proce-
der a liberações parciais da caução, de forma faseada, em função dos níveis de cumprimento das prestações contratuais.
5. No caso previsto na alínea b) do número 1 o adjudicatário pode exigir o reembolso de todas as despesas e encargos compro-
vadamente incorridos com a prestação da caução, sem prejuízo de direito a justa indemnização.
6. Em caso de delonga na liberação da caução, por fato imputável à entidade adjudicante, o adjudicatário pode exigir à entidade 
adjudicante o pagamento de juros de mora, sobre o valor da caução, calculados sobre o tempo decorrido desde o dia seguinte ao 
termo do prazo referido no número anterior.

CAPÍTULO VIII Celebração do contrato

Artigo 110.º Forma do contrato

1. Salvo nos casos previstos no número seguinte, o contrato deve adoptar a forma escrita.
2. É dispensada a forma escrita do contrato quando se trate de contractos cujo preço ou valor estimado não exceda 300.000$00 
(trezentos mil escudos), nos termos do artigo 154.º.

Artigo 111.º Conteúdo do contrato

1. O contrato, quando revista a forma escrita, deve integrar as cláusulas técnicas, jurídicas e financeiras do caderno de encargos, 
e ainda, sob pena de nulidade, os seguintes elementos:
a) A identificação das partes e dos respectivos representantes, bem como do título em que intervêm;
b) A indicação da decisão de adjudicação e do acto de aprovação da minuta do contrato;
c) A referência à caução prestada pelo adjudicatário;
d) A descrição do objecto do contrato;
e) O preço, ou na impossibilidade da sua indicação, os elementos necessários para o seu apuramento; e
f) O prazo de execução das prestações principais do contrato.
2. Os contractos de empreitada e de concessão de obras públicas devem também conter, sob pena de nulidade:
a) A indicação do número de alvará de empreiteiro, bem como de eventuais subempreiteiros que intervenham na empreitada;
b) A especificação dos trabalhos que constituem objecto do contrato, com referência ao projecto, quando exista;
c) A identificação da lista contratual dos preços unitários;
d) O prazo de execução da obra, com as datas previstas de início e termo;
e) As condições vinculativas do programa de trabalhos;
f) A forma, os prazos e demais condições sobre o regime de pagamento e de revisão de preços.
3. Caso não conste do contrato de empreitada ou de concessão de obra pública a especificação exigida na alínea e), considera-se 
para todos os efeitos neles integradas as condições vinculativas da memória descritiva e justificativa do programa de trabalhos.
4. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito:
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a) Os esclarecimentos e as rectificações aos documentos do procedimento;
b) O caderno de encargos ou convite nos casos de tramitação simplificada;
c) A proposta adjudicada; e
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a prevalência é determinada pela ordem pela qual 
são indicados.
6. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 4 e o contrato, prevalecem os primeiros.

Artigo 112.º Aprovação da minuta do contrato

1. Nos casos em que o contrato deva ser reduzido a escrito, a minuta é aprovada pelo órgão competente para autorizar a despesa, 
após a decisão de adjudicação ou em simultâneo com esta.
2. Nos casos de aquisições agrupadas a minuta do contrato é aprovada pelo órgão competente para autorizar a despesa e pelas 
entidades adjudicantes abrangidas.
3. Nos casos em que deva ser prestada caução, nos termos previstos neste Código, a minuta do contrato apenas deve ser apro-
vada depois de comprovada, pelo adjudicatário, a prestação da caução.

Artigo 113.º Notificação da minuta ao adjudicatário

1. Após a aprovação da minuta nos termos do artigo anterior, a minuta do contrato é notificada ao adjudicatário.
2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos cinco dias 
subsequentes à respectiva notificação.

Artigo 114.º Reclamações relativamente à minuta do contrato

1. O adjudicatário apenas pode reclamar do teor da minuta do contrato quando dela constem obrigações não contidas na propos-
ta ou nos documentos que serviram de base ao procedimento.
2. A reclamação é dirigida à entidade que aprovou a minuta do contrato, a qual decidirá da reclamação apresentada no prazo de 
dez dias, correspondendo o silêncio ao deferimento da reclamação.
3. O prazo referido no número anterior é alargado para até trinta dias, no caso de a entidade competente ser o Conselho de 
Ministros.
4. Aplica-se com as devidas adequações o número anterior as entidades adjudicantes indicadas nas alíneas c), d) e e) do artigo 5.º.

Artigo 115.º Celebração do contrato

1. O contrato deve ser celebrado no prazo máximo de trinta dias a contar da data da aceitação da minuta do contrato ou da deci-
são sobre a reclamação relativamente à minuta.
2. A entidade adjudicante comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de cinco dias, o dia, hora e local da celebração 
do contrato.
3. Se a entidade adjudicante não celebrar o contrato no prazo fixado, o adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo, 
nesse caso, ser liberada a caução de garantia de boa execução do contrato, prestada no prazo máximo de dez dias, sem prejuízo 
de o adjudicatário poder ser ressarcido das despesas e encargos comprovadamente incorridos com a apresentação da proposta 
e com a prestação da caução.
4. No caso de o adjudicatário não comparecer, injustificadamente, à celebração do contrato, a adjudicação caduca, seguindo o 
disposto no artigo 101.º.
5. O contrato apenas pode ser celebrado passados que sejam dez dias úteis decorridos da data da notificação da decisão de ad-
judicação e desde que o adjudicatário tenha apresentado os documentos de habilitação e comprovativo da prestação da caução 
de garantia de boa execução do contrato.

Artigo 116.º Representação na celebração do contrato

1. A representação das entidades adjudicantes na celebração do contrato cabe ao órgão competente para a decisão de contratar.
2. No caso de o órgão competente para a decisão de contratar ser um órgão colegial, a representação cabe ao respectivo presi-
dente.
3. Noutros casos a representação cabe à entidade competente, em conformidade com o estatuto da instituição.
4. Nos contractos de aquisições agrupadas, a representação e execução cabe a cada uma das entidades adjudicantes abrangidas.
5. A competência para a celebração do contrato pode ser delegada nos termos gerais.

TÍTULO IV Tramitação do procedimento
CAPÍTULO I Concurso público

Secção I Disposições gerais

Artigo 117.º Anúncio do concurso

O anúncio do concurso deve ser publicado nos termos previstos no capítulo IV do título I.
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Artigo 118.º Programa do concurso

1. O programa do concurso define os termos a que obedece o concurso, devendo integrar designadamente:
a) A identificação do concurso;
b) A identificação da entidade adjudicante e a entidade que autorizou a despesa;
c) O nome, morada, endereço de e-mail e número de fax da entidade responsável pela condução do procedimento;
d) Os impedimentos à participação no procedimento, nos termos previstos no artigo 70.º;
e) O modo e local de apresentação das propostas;
f) O prazo de apresentação das propostas;
g) Os documentos que devem acompanhar e integrar a proposta;
h) Os documentos que acompanham e integram a proposta que podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do artigo 91.º;
i) Indicação da forma jurídica que deve revestir o agrupamento adjudicatário;
j) A moeda ou moedas em que deve ser indicado o preço, bem como, se aplicável, o procedimento para a conversão dos preços 
expressos em diferentes moedas numa única moeda, com o propósito de comparar propostas e a moeda na qual deve ser pago 
o preço do contrato;
k) Indicação de profissões específicas e/ou habilitações ou autorizações profissionais específicas exigidas para a execução das 
prestações do contrato a celebrar, nos termos previstos no artigo 73.º;
l) A possibilidade de apresentação de propostas variantes e, em caso afirmativo, o número máximo de variantes admitidos e as 
condições para a sua aceitação;
m) O critério de adjudicação, com explicitação, no caso de o mesmo ser o da proposta economicamente mais vantajosa, dos 
factores de avaliação das propostas e respectiva ponderação e da grelha de avaliação;
n) A possibilidade de haver lugar a adjudicações de propostas por lotes, devendo, nesse caso, serem indicadas as regras aplicá-
veis a cada lote;
o) O prazo durante o qual os concorrentes ficam obrigados a manter as propostas, se superior ao prazo legal;
p) O valor e o modo de prestação da caução de garantia da manutenção da proposta, quando exigida;
q) O modo de prestação da caução de garantia da boa execução do contrato, quando exigida;e
r) A data, hora e local do ato público de abertura das propostas.
2. As normas do programa do concurso prevalecem sobre as disposições do anúncio com elas desconformes.

Artigo 119.º Prazo para a apresentação das propostas

1. O prazo para apresentação das propostas é o fixado no anúncio e no programa do concurso, e começa a correr a partir da data 
da publicação do anúncio, devendo ser respeitados os seguintes prazos mínimos:
a) No caso de concurso público nacional:
i. Trinta e cinco dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de empreitada de obras públicas, de concessão 
de obras públicas ou de serviços públicos;
ou ii. Vinte dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de aqui-
sição de serviços; e
b) No caso de concurso público internacional:
i. Quarenta e cinco dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de empreitada de obras públicas, de conces-
são de obras públicas ou de serviços públicos;
ii. Trinta dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição 
de serviços.
2. Em caso de excepcional urgência, devidamente fundamentada pela entidade adjudicante, o prazo para apresentação das pro-
postas pode ser reduzido para dez dias, independentemente do tipo e valor do contrato.
3. Caso haja lugar à publicação de mais do que um anúncio, o prazo para apresentação das propostas apenas começa a correr a 
partir da data da publicação do último anúncio.

Secção II Acto público

Artigo 120.º Realização de acto público

1. As propostas apresentadas devem ser abertas, em acto público, no local, data e hora designados no anúncio e no programa 
de concurso, devendo ser designada a sua realização imediatamente após o termo do prazo para a apresentação das propostas.
2. A sessão do acto público consiste na leitura e constatação dos documentos entregues e/ou em falta em conformidade com o 
previsto no anúncio ou nos documentos de procedimento.

Artigo 121.º Sessão do acto público

1. A sessão do acto público é contínua, compreendendo o número de reuniões necessárias ao cumprimento de todas as suas 
formalidades.
2. O Procurador-Geral da República, ou um seu representante, assistem ao acto público dos procedimentos para a celebração de 
contrato de empreitada de obras públicas cujo valor estimado ou preço base seja igual ou superior a 10.000.000$00 (dez milhões 
de escudos).
3. O júri pode reunir em sessão reservada, interrompendo, para esse efeito, o ato público do concurso.
4. Durante o acto público o júri verifica a tempestividade da apresentação das propostas e se foram cumpridas as formalidades 
de apresentação das propostas previstas no artigo 92.º.
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5. À sessão de acto público pode assistir qualquer interessado, contudo apenas podem nela intervir os concorrentes, e seus 
representantes, devidamente credenciados.
6. Nos momentos fixados pelo júri, durante a sessão pública, os concorrentes ou seus representantes credenciados podem:
a) Solicitar o exame de documentos apresentados pelos outros concorrentes; ou
b) Apresentar reclamação relativamente a qualquer constatação feita pelo júri no âmbito do ato público.

Artigo 122.º Abertura das propostas

1. O júri inicia o acto público identificando o procedimento, as datas de publicação dos anúncios, os esclarecimentos e as rectifi-
cações dos documentos do procedimento.
2. De seguida o júri constata sobre as propostas que tenham sido apresentadas fora do prazo fixado para o efeito.
3. De seguida são abertos os sobrescritos “Invólucro Exterior” e, logo a seguir, os sobrescritos designados “Documentos”, todos 
pela ordem da respectiva recepção.
4. Após a abertura dos sobrescritos “Documentos”, procede-se à leitura da lista dos concorrentes, solicitando de seguida o júri 
a apresentação das credenciais aos representantes dos concorrentes.
5. A lista dos concorrentes é obrigatoriamente anexa à acta, dela fazendo parte integrante.
6. Os sobrescritos designados “Propostas” entregues dentro do prazo fixado para o efeito, são abertos pela ordem da respectiva 
recepção.
7. Os documentos contidos em cada um dos sobrescritos serão rubricados pelos membros do júri.
8. Caso os documentos da proposta sejam apresentados pela forma prevista no número 4 do artigo 92.º, as rubricas são postas 
apenas na primeira página escrita de cada fascículo.
9. À excepção dos documentos classificados nos termos do artigo 89.º, os documentos e as propostas podem ser livremente exa-
minados pelos concorrentes ou seus representantes credenciados, ficando disponíveis, após o acto público, para consulta pelos 
mesmos, nas instalações da entidade responsável pela condução do procedimento ou da entidade adjudicante.
10. Todas as intervenções do júri devem ser feitas em voz alta, nomeadamente o nome dos candidatos ou concorrentes e os 
preços propostos.
11. É lavrada a acta do acto público, devendo a mesma ser assinada pelos membros do júri, e pelos representantes dos concor-
rentes.

Artigo 123.º Apresentação de reclamação

1. Os interessados podem apresentar reclamação, no acto público, com fundamento:
a) Na sua não inclusão na lista dos concorrentes;
b) Na violação dos preceitos deste diploma ou demais legislação aplicável ou do programa do concurso.
2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, o interessado deve em simultâneo com a reclamação apresentar documento 
comprovativo da tempestiva apresentação da proposta.
3. No seguimento da reclamação com o fundamento na alínea a) do número 1, o júri deve diligenciar o apuramento do destino 
do subscrito, sem interromper a sessão.
4. Se o sobrescrito não for encontrado, a reclamação é considerada improcedente e prossegue o ato público, sem prejuízo de 
interposição de reclamação junto da entidade adjudicante e de ressarcimento dos eventuais danos causados.
5. Se o sobrescrito for encontrado, procede a abertura do sobrescrito, nos termos dos artigos 121.º e 122.º.
6. As reclamações devem ser decididas no próprio acto público, podendo o júri reunir, para o efeito, em sessão reservada, de cujo 
resultado dará imediato conhecimento.
7. As deliberações sobre as reclamações são sempre fundamentadas e registadas na acta com expressa menção da fundamen-
tação e da votação.

Artigo 124.º Encerramento do acto público

Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o júri procede à leitura da acta da sessão do ato público e comunica 
a decisão sobre quaisquer reclamações apresentadas, dando de seguida por encerrado o acto público.

Artigo 125.º Certidões da acta

Os concorrentes ou quaisquer interessados podem requerer certidão da acta das sessões do acto público, a qual deve ser emitida 
no prazo máximo de cinco dias.

Secção III Admissão e qualificação dos concorrentes e avaliação das propostas

Artigo 126.º Admissão dos concorrentes

1. Podem ser admitidos condicionalmente os concorrentes que não tenham cumprido alguma das regras relativas ao modo de 
apresentação das propostas constantes do artigo 92.º, desde que a falta não seja considerada essencial.
2. Os concorrentes que tenham sido admitidos condicionalmente devem, no prazo de dois ou quatro dias suprir as situações que 
ditaram a sua admissão condicional, para contratação de bens e serviços e empreitadas respectivamente, sob pena de serem 
excluídos do procedimento.
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Artigo 127.º Apreciação da capacidade técnica e/ou financeira dos concorrentes

1. Antes da avaliação das propostas, quando no programa de concurso esteja prevista a qualificação dos concorrentes, o júri, 
procede à verificação dos requisitos de capacidade técnica ou financeiros exigidos pelo programa de concurso em conformidade 
com o disposto na secção II, do capítulo II do título III.
2. Caso não tenham sido comprovados um ou mais dos requisitos de capacidade técnica ou financeira, o júri deve propor, no 
relatório preliminar de avaliação das propostas, a exclusão dos concorrentes.
3. As propostas apresentadas pelos concorrentes excluídos nos termos do número anterior não são objectos de avaliação.

Artigo 128.º Análise das propostas

Após verificar se existe alguma causa de exclusão das propostas nos termos do artigo 98.º, o júri procede à análise das propostas 
que não devam ser excluídas.

Artigo 129.º Relatório preliminar de avaliação

1. Após completar a análise e avaliação das propostas, o júri prepara relatório fundamentado com a avaliação das propostas, 
no qual propõe a ordenação das mesmas de acordo com o critério de adjudicação e com os factores e eventuais subfactores de 
apreciação das propostas e respectiva ponderação previstos no programa de concurso.
2. No relatório preliminar, o júri propõe a admissão, a admissão condicional e a exclusão das propostas, nos termos previstos 
no artigo 98.º.
3. O relatório preliminar é notificado aos concorrentes sendo fixado um prazo de cinco até dez dias, para que estes, querendo, se 
pronunciem em sede de audiência prévia, sobre todas as propostas do júri.

Artigo 130.º Relatório final de avaliação

1. Uma vez analisadas as pronúncias apresentadas pelos concorrentes em sede de audiência prévia, o júri elabora o relatório 
final de avaliação das propostas fundamentado, mantendo ou modificando as conclusões do relatório preliminar, podendo ser 
ainda proposta a exclusão de alguma proposta caso se verifique, nesta fase, a existência de causa de exclusão.
2. Na situação da parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte a modificação da ordenação das 
propostas, há lugar a nova audiência prévia nos termos previstos no número 3 do artigo anterior, sendo, subsequentemente, 
observado o disposto neste artigo.
3. O júri envia o relatório final de avaliação à entidade responsável pela condução do procedimento que submete à entidade 
adjudicante, para efeito de adjudicação.

CAPÍTULO II Concurso público em duas fases

Artigo 131.º Regime aplicável

O concurso público em duas fases segue, com as necessárias adaptações, as disposições que regulam o concurso público, com 
as especificidades previstas no presente capítulo.

Artigo 132.º Etapas do procedimento

O concurso público em duas fases integra, necessariamente, as seguintes etapas:
a) Apresentação e análise das propostas técnicas iniciais, com as quais se apresentarão os documentos a que se refere o número 
1 do artigo 84.º;
b) Elaboração e notificação do relatório de análise das propostas iniciais;
c) Convite para a apresentação das propostas técnicas finais e das propostas financeiras; e
d) Apresentação e avaliação das propostas técnicas finais e das propostas financeiras.

Artigo 133.º Programa de concurso

Para além dos elementos previstos no artigo 118.º, o programa do concurso deve indicar:
a) O prazo e modo de apresentação da proposta técnica inicial;
b) O prazo e modo de apresentação da proposta técnica final e da proposta financeira; e
c) Os documentos que devem acompanhar a proposta técnica inicial, a proposta técnica final e a proposta financeira.

Artigo 134.º Critério de adjudicação

O critério de adjudicação no concurso público em duas fases é sempre o da proposta economicamente mais vantajosa.

Artigo 135.º Relatório de análise das propostas técnicas iniciais

1. Após analisar as propostas técnicas iniciais, o júri prepara relatório onde propõe, fundamentadamente, a admissão ou exclu-
são das propostas iniciais, bem como analisa e formula recomendações relativamente às propostas técnicas iniciais admitidas, 
para efeitos de posterior apresentação das propostas técnicas finais.
2. Devem ser excluídas as propostas técnicas iniciais:
a) Relativamente às quais se verifique uma das causas de exclusão referidas nas alíneas a) a g) e j) a l) do artigo 98.º; ou
b) Que se revelem manifestamente desadequadas às necessidades ou fins estabelecidos no caderno de encargos.



3. O relatório é notificado aos concorrentes sendo fixado um prazo, não inferior a cinco dias, para que estes, querendo, se pro-
nunciem em sede de audiência prévia.
4. Aplica-se ao relatório de análise das propostas técnicas iniciais, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 129.º 
e 130.º.

Artigo 136.º Modificação do caderno de encargos

Em função do teor das propostas técnicas iniciais apresentadas, a entidade responsável pela condução do procedimento pode 
inserir as modificações consideradas pertinentes no caderno de encargos e/ou programa de concurso.
Artigo 137.º Convite para a apresentação das propostas técnicas finais e das propostas financeiras
1. Juntamente com o relatório final de análise das propostas técnicas iniciais, a entidade responsável pela condução do procedi-
mento envia convite, em simultâneo, aos concorrentes cujas propostas técnicas iniciais tenham sido admitidas, para a apresen-
tação da proposta técnica final e da proposta financeira.
2. O convite deve indicar o prazo e o modo de apresentação das propostas, os documentos que devem instruir a proposta técnica 
final e a proposta financeira, bem como deve ser acompanhado das correcções ao caderno de encargos e/ou programa de con-
curso ou da indicação de como poderão as mesmas ser obtidas.
Artigo 138.º Avaliação das propostas técnicas finais e das propostas financeiras
1. A avaliação das propostas técnicas finais e das propostas financeiras segue o disposto no concurso público, com as adaptações 
que se mostrem devidas.
2. As propostas que estejam desconformes com as recomendações são excluídas, não podendo ser avaliadas.

CAPÍTULO III Concurso limitado por prévia qualificação
Seção I Apresentação das candidaturas e qualificação

Artigo 139.º Regime aplicável

O concurso limitado por prévia qualificação segue, com as necessárias adaptações, as disposições que regulam o concurso pú-
blico, com as especificidades previstas no presente capítulo.

Artigo 140.º Programa de concurso

Para além das menções previstas no artigo 118.º, o programa do concurso deve indicar:
a) Os documentos necessários para a qualificação dos candidatos;
b) O modo de apresentação das candidaturas;
c) O prazo de apresentação das candidaturas; e
d) Os requisitos de capacidade técnica e/ou financeira exigidos para efeito de qualificação.

Artigo 141.º Prazo para a apresentação das candidaturas

O prazo de apresentação das candidaturas é fixado livremente no programa de concurso, tendo em conta a natureza, as caracte-
rísticas, o volume e a complexidade dos documentos que devem integrar as candidaturas, não devendo ser inferior a quinze dias.

Artigo 142.º Acto público para abertura das candidaturas

Após o termo do prazo de apresentação das candidaturas, proceder-se-á à abertura das mesmas em acto público, aplicando-se, 
com as necessárias adaptações, o disposto na Secção II, do capítulo I do título IV.

Artigo 143.º Análise das candidaturas e qualificação

1. Após o encerramento do acto público, o júri procede, em sessão privada, à análise e qualificação das candidaturas em função 
dos requisitos e condições estabelecidos no programa de concurso.
2. O júri deve propor a exclusão das candidaturas:
a) Relativamente às quais se verifique uma das causas de exclusão referidas nas alíneas a) a d), f), e i) do artigo 98.º;
b) Que incluam qualquer referência indiciadora da proposta a apresentar; ou
c) Que não permitam comprovar o cumprimento, pelo candidato, dos requisitos técnicos e/ou financeiros exigidos.

Artigo 144.º Relatório preliminar de análise das candidaturas

1. Após completar a análise das candidaturas, o júri prepara relatório fundamentado com a referida análise, no qual propõe a 
admissão ou exclusão dos candidatos, de acordo com o disposto no artigo anterior.
2. O relatório preliminar é notificado aos candidatos sendo fixado um prazo, não inferior a cinco dias, para que estes, querendo, 
se pronunciem em sede de audiência prévia.

Artigo 145.º Relatório final de análise das candidaturas

1. Uma vez analisadas as pronúncias apresentadas pelos candidatos em sede de audiência prévia, o júri elabora o relatório final 
de análise das candidaturas fundamentado, mantendo ou modificando as conclusões do relatório preliminar, podendo ser ainda 
proposta a exclusão de alguma candidatura caso se verifique, nesta fase, a existência de causa de exclusão.
2. Na situação da parte final do número anterior, há lugar a nova audiência prévia nos termos previstos no número 2 do artigo 
anterior, sendo, subsequentemente, observado o disposto neste artigo.
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3. O júri envia o relatório final de avaliação à entidade adjudicante, para efeito de aprovação, através da entidade responsável pelo 
procedimento em referência.

Secção II Apresentação das propostas

Artigo 146.º Convite para a apresentação das propostas

1. Com a decisão de qualificação, a entidade responsável pela condução do procedimento remete aos candidatos qualificados, 
em simultâneo, convite para a apresentação das propostas.
2. O convite para a apresentação das propostas deve conter, nomeadamente:
a) A identificação do concurso;
b) A referência ao anúncio do concurso;
c) Os documentos que devem integrar as propostas;
d) O prazo de apresentação das propostas;
e) O modo de apresentação das propostas;
f) A data, hora e local do ato público de abertura das propostas;
g) O critério de adjudicação, com explicitação, no caso de o mesmo ser o da proposta economicamente mais vantajosa, dos fac-
tores de avaliação das propostas e respectiva ponderação e da grelha de avaliação;
h) O prazo durante o qual os concorrentes ficam vinculados a manter as propostas, se diferente do previsto no artigo 90.º;
i) O modo de prestação da caução de garantia da manutenção da proposta, quando exigida, e o respectivo valor; e
j) O modo de prestação da caução de boa execução do contrato, quando exigida, e o respectivo valor.

Artigo 147.º Prazo para a apresentação das propostas

1. O prazo para apresentação das propostas é o fixado no convite e no programa do concurso, e começa a correr a partir da data 
de envio do convite para apresentação da proposta, devendo ser respeitados os seguintes prazos mínimos:
a) No caso de concurso público nacional:
i. Trinta dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de empreitada de obras públicas, de concessão de obras 
públicas ou de concessão de serviços públicos;
ou ii. Quinze dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de aqui-
sição de serviços;
b) No caso de concurso público internacional:
i. Quarenta dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de empreitada de obras públicas, de concessão de 
obras públicas ou de serviços públicos;
ou ii. Vinte e cinco dias, se o concurso tiver como objecto a celebração de contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de 
aquisição de serviços.
2. Em caso de excepcional urgência, devidamente fundamentada pela entidade adjudicante, o prazo para apresentação das pro-
postas pode ser reduzido para dez dias, independentemente do tipo e valor do contrato.

Artigo 148.º Procedimentos subsequentes

Ao acto público de abertura das propostas e aos procedimentos subsequentes aplica-se o disposto na Secção II, do Capítulo I, do 
Título IV deste Código.

CAPÍTULO IV Concurso restrito

Artigo 149.º Regime aplicável

O concurso restrito segue, com as necessárias adaptações, as disposições que regulam o concurso público, em tudo o que não 
seja contrariado pelo disposto nos artigos seguintes.

Artigo 150.º Convite para a apresentação das propostas

1. O convite para a apresentação das propostas é enviado, em simultâneo, às entidades a convidar, juntamente com o caderno de 
encargos, por correio registado com aviso de recepção ou por correio electrónico.
2. O convite dever conter os seguintes elementos:
a) A entidade adjudicante e a entidade que autorizou a despesa;
b) O fundamento de escolha do concurso restrito, quando escolhido com base em critério material;
c) O prazo de apresentação das propostas;
d) O modo de apresentação das propostas;
e) Os documentos que devem integrar a proposta;
f) A data, hora e local do ato público de abertura das propostas;
g) O critério de adjudicação, com explicitação, no caso de o mesmo ser o da proposta economicamente mais vantajosa, dos 
factores de avaliação das propostas e respectiva ponderação, por ordem decrescente de importância e da grelha de avaliação;
h) O prazo durante o qual os concorrentes ficam vinculados a manter as propostas, quando diferente do previsto no artigo 90.º; e
i) O modo de prestação da caução de manutenção da proposta, quando exigido.
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Artigo 151.º Escolha das entidades a convidar

1. A entidade adjudicante escolhe as entidades a convidar para a apresentação da proposta, de acordo com o conhecimento e 
experiência que delas tenha, sob proposta da entidade responsável pela condução do procedimento.
2. A entidade adjudicante indica à entidade responsável pela condução do procedimento a identidade e contactos das entidades 
a convidar.

Artigo 152.º Prazo para a entrega das propostas

O prazo para a entrega das propostas não pode ser inferior a dez dias a contar da data do envio do convite.

CAPÍTULO V Ajuste directo

Artigo 153.º Regime aplicável

O ajuste directo segue, com as necessárias adaptações, as disposições que regulam o concurso restrito.

Artigo 154.º Tramitação simplificada

1. No caso de o procedimento ter em vista a formação de contractos de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de 
serviços de valor igual ou inferior a 300.000$00 (trezentos mil escudos), o órgão competente para a decisão de contratar pode 
adjudicar o contrato directamente sobre convite apresentado pela pessoa singular ou colectiva convidada.
2. À decisão de adjudicação prevista no número anterior está subjacente a decisão de contratar e a decisão de escolha do pro-
cedimento.

CAPÍTULO VI Contratação de serviços de consultoria
Secção I

Artigo 155.º Regime aplicável à contratação de serviços de consultoria

1. Ao procedimento para a contratação de serviços de consultoria de valor superior a 5.000.000$00 (cinco milhões de escudos) 
deve ser precedido de uma prévia qualificação. Na redacção dada pela Lei n.º 69/IX/2019, de 31 de Dezembro
2. No procedimento devem ser qualificadas no mínimo três e no máximo de seis concorrentes para a devida avaliação.
3. A qualificação dos concorrentes deve ter por base, entre outros, os seguintes requisitos, em função do objecto e dos fins do 
contrato a celebrar:
a) A experiência curricular; e
b) As qualificações dos consultores individuais ou, dos recursos humanos propostos para a prestação dos serviços.
4. Para a contratação de serviços de consultoria de valor igual ou superior a 2.000.000$00 (dois milhões de escudos), até o valor 
igual ou inferior a 5.000.000$00(cinco milhões de escudos), a entidade adjudicante deve elaborar uma lista curta de convidados, 
de não menos de três, sem necessidade de realização de uma prévia qualificação. Na redacção dada pela Lei n.º 69/IX/2019, de 
31 de Dezembro
5. Para os casos previstos no número anterior, a qualificação dos consultores deve ter por base alguns requisitos, em função do 
objecto e dos fins do contrato a celebrar, nomeadamente a experiência e competência dos consultores em relação ao serviço 
que será prestado.
6. Os contractos celebrados com quadro qualificados, para a execução de trabalho de carácter intelectual e continuado, estão 
dispensados de observar o regime deste Código, devendo entretanto respeitar os princípios gerais da contratação pública, con-
forme o capítulo II do titulo I, e demais leis aplicáveis.
7. Pode ser adoptado o procedimento de ajuste directo na contratação de serviços de consultoria de valor até 2.000.000$00 
(dois milhões de escudos), mediante despacho fundamentado da entidade adjudicante. Aditado pela Lei n.º 69/IX/2019, de 31 de 
Dezembro

Artigo 156.º Recurso a firmas de consultoria ou a consultores individuais

1. Os serviços de consultoria podem ser prestados por pessoas colectivas, que se designarão por firmas de consultoria ou por 
pessoas singulares, que se designarão por consultores individuais.
2. Os serviços de consultoria devem ser prestados com recurso a firmas de consultoria quando os trabalhos a desenvolver 
envolvam o recurso a conhecimentos multidisciplinares ou quando o volume ou a complexidade dos trabalhos exija o apoio de 
uma organização com pessoal com determinado perfil técnico e/ou académico e dotada de uma estrutura logística mais ampla 
e sofisticada.
3. Os serviços de consultoria devem ser prestados com recurso a consultores individuais nos casos em que seja mais adequada 
a contratação de uma pessoa singular, com experiência e conhecimentos aprofundados numa determinada área.
4. Tanto as firmas de consultoria como os consultores individuais a contratar nos termos deste diploma não podem estar integra-
dos na estrutura orgânica da entidade adjudicante ou da entidade à qual serão prestados os serviços, nem estar numa relação 
de dependência jurídica com estas.
5. As regras de contratação de firmas de consultoria aplicam-se com as devidas adaptações à contratação de consultores indi-
viduais.
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Artigo 157.º Anúncio do procedimento

1. O procedimento para a contratação de serviços de consultoria, quando precedido de uma prévia-qualificação, é publicitado 
através de anúncio, nos termos previstos no capítulo IV, do título I.
2. O anúncio deve conter:
a) A indicação do prazo para a manifestação de interesses em participar no procedimento de prévia-qualificação, não inferior a 
dez dias; e
b) A descrição sucinta do alcance da consultoria.

Artigo 158.º Termos de referência

Para além dos elementos previstos nos artigos 51.º e 118.º, e havendo prévia-qualificação, os termos de referência devem indi-
car ainda:
a) Os requisitos de capacidade técnica e/ou financeira exigidos;
b) O modelo de avaliação da qualificação técnica e/ou financeira dos candidatos;
c) Os documentos que devem instruir a candidatura; e
d) O prazo limite para a sua apresentação.

Secção II Apresentação das propostas

Artigo 159.º Prazo de apresentação das propostas

As propostas devem ser apresentadas no prazo indicado nos documentos do procedimento, o qual deve ser fixado tendo em 
atenção a natureza e a complexidade dos serviços a prestar, não podendo ser inferior a quinze dias.

Artigo 160.º Documentos e modo de apresentação das propostas

1. A apresentação das propostas segue o disposto no artigo 92.º, devendo as mesmas ser instruídas com os elementos previstos 
nos documentos do procedimento.
2. Quando haja lugar à apresentação de proposta técnica e proposta financeira, as propostas devem ser apresentadas em so-
brescritos selados e separados, devidamente identificados, sendo aplicáveis, com as necessárias adaptações ao disposto no 
artigo 92.º.

Secção III Critérios de adjudicação e avaliação das propostas

Artigo 161.º Métodos de selecção das propostas

Para a selecção das propostas devem ser utilizados os seguintes métodos:
a) Selecção baseada em qualidade e preço;
b) Selecção baseada em qualidade;
c) Selecção baseada em orçamento fixo;
d) Selecção baseada em preço; e
e) Selecção baseada nos antecedentes dos consultores.

Artigo 162.º Selecção baseada em qualidade e preço

1. Na contratação de serviços de consultoria deve ser utilizado preferencialmente o método de selecção baseada em qualidade 
e preço.
2. Este método consiste num processo competitivo em que a ponderação que se atribua à qualidade e ao preço se detalha no 
documento de procedimento e se determina em cada caso de acordo com a natureza do trabalho a realizar, sendo que normal-
mente a ponderação a atribuir à qualidade e ao preço é de 70% a 80% e de 30% a 20%, respectivamente.
3. Os documentos de procedimento devem conter as seguintes informações:
a) Definição precisa dos objectivos, produtos e extensão dos trabalhos a encomendar;
b) Informação básica que facilite à consultoria a preparação das suas propostas, incluindo elementos de descrição do projecto, 
se houver, a organização da entidade adjudicante, contactos com a entidade adjudicante, apoio logístico a fornecer à consultoria.
4. Quando um dos objectivos da consultoria é o treino ou a transferência de conhecimento, é preciso descreve-lo especificada-
mente e dar detalhe sobre o número de funcionários que vão receber o treino e outros aspectos similares.
5. As propostas técnicas e financeiras devem ser apresentadas ao mesmo tempo, em envelopes fechados, separados e devida-
mente identificados, não se aceitando emendas após o prazo para a sua apresentação.
6. A avaliação das propostas é feita por duas etapas, sendo primeiro a qualidade e depois o preço, e o júri não deve ter acesso as 
proposta de preço até ter concluída a avaliação das propostas de qualidade.

Artigo 163.º Avaliação da qualidade

1. O júri avalia a proposta técnica tendo em conta os seguintes critérios:
a) A experiência específica da consultoria em relação à tarefa a atribuir;
b) A qualidade da metodologia proposta e/ou plano de trabalho proposto;
c) As qualificações profissionais do pessoal chave proposto;
d) A transferência de conhecimentos, se for aplicável.
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2. Cada critério é qualificado conforme uma escala de um a cem e depois pondera-se cada qualificação, o que dará uma pon-
tuação. Para salvaguardar a qualidade técnica proposta, deve ser estabelecida uma pontuação mínima necessária para que a 
proposta seja considerada na comparação final, não inferior a setenta sobre cem pontos.

Artigo 164.º Avaliação do preço

1. Uma vez concluída a avaliação da proposta técnica, a entidade adjudicante notifica os concorrentes do resultado da avaliação, 
indicando expressamente os que não tenham obtido pontuação mínima, e que as suas propostas de preço lhes serão devolvidas 
sem abrir, depois de concluído o procedimento.
2. Na notificação referida no número anterior, deve ser também informado a data, hora e local para aberturas das propostas de 
preço, das que tenham sido qualificadas tecnicamente.
3. A data da abertura das propostas não pode exceder dez dias a contar da notificação referida no número anterior.
4. As propostas de preço são abertas em acto público.
5. Pode-se atribuir uma pontuação de cem à proposta de preço mais baixo, e pontuações inversamente proporcionais a seus 
respectivos preços às demais propostas, ou seguir uma metodologia que reflita adequadamente a proporção entre os preços, 
devendo em qualquer caso, descrever nos documentos de procedimento a metodologia a utilizar e os factores de ponderação.

Artigo 165.º Avaliação combinada da qualidade e do preço

1. A pontuação total obtém-se somando as pontuações ponderadas relativas à qualidade e ao preço, devendo o factor de ponde-
ração do preço ser escolhido em conformidade com a complexidade do trabalho e a importância relativa da qualidade.
2. Deve ser adjudicado ao concorrente cuja proposta obtenha a pontuação mais elevada.
3. Pode ser permitido ao concorrente seleccionado efectuar substituições de pessoal chave, se às partes convierem que o atraso 
indevido do procedimento de selecção torna tal substituição inevitável, ou em tais alterações sejam fundamentais para alcançar 
os objectivos do trabalho, desde que o substituto tenha qualificações profissionais iguais ou melhores que as do pessoal chave 
proposto inicialmente.
4. Sem prejuízo do previsto no número anterior, apurando-se que na proposta ofereceram serviços de pessoal chave sem ter 
confirmado a disponibilidade deste, a proposta pode ser desqualificada do procedimento.
5. A desqualificação prevista no número anterior pode constituir numa contra-ordenação, nos termos previsto no presente Código.

Artigo 166.º Selecção baseada na qualidade

1. A selecção baseada na qualidade deve ser utilizada para os seguintes casos:
a) Quando os trabalhos são complexos, altamente especializados nos quais seja difícil precisar os produtos pretendidos e em que 
a entidade adjudicante espera que as consultorias apresentem soluções novas e criativas nas suas propostas;
b) Quando a entidade adjudicante estima que a qualidade do trabalho e o produto possam ter repercussões futuras;
c) Quando seja indispensável trabalho de especialistas;
d) Quando os trabalhos possam ser executados de forma substancialmente distintas, de maneira que as propostas não sejam 
comparáveis.
2. Na selecção baseada na qualidade, pode-se solicitar apenas a apresentação de propostas técnicas, ou a apresentação simul-
tânea de propostas técnicas e de preço, mas em envelopes separados.
3. Nos documentos de procedimento podem ser fornecidos uma estimativa do tempo de trabalho do pessoal chave.
4. Caso somente se convide a apresentar propostas técnicas, depois destas serem avaliadas com utilização da metodologia de 
selecção baseada em qualidade e preço, a entidade adjudicante pode solicitar à concorrente cuja proposta tenha sido classificada 
em primeiro lugar, que apresente a proposta de preço detalhada.

Artigo 167.º Selecção baseada no orçamento fixo

1. A selecção baseada no orçamento fixo deve ser utilizada quando é possível definir com precisão o orçamento de serviço de 
consultoria.
2. O orçamento fixo deve constar do convite, e os concorrentes devem apresentar a proposta em separado.
3. O orçamento fixo deve assegurar a realização de todas actividades previstas no serviço de consultoria.

Artigo 168.º Selecção baseada no preço

1. A selecção baseada no preço é utilizada quando os serviços de consultoria a serem prestados são do tipo estandardizados ou 
de rotina, para os quais existem normas bem estabelecidas.
2. Nesse método é estabelecido um requisito de qualificação para a qualidade elevada, preferencialmente não inferior a oitenta 
pontos por cem.
3. Os concorrentes devem apresentar as propostas em envelopes separados, devendo ser primeiro abertos e avaliados as pro-
postas técnicas. As que obtiverem menos que a pontuação mínima serão rejeitadas e os envelopes das restantes propostas 
devem ser abertos no acto público sendo seleccionado o concorrente que oferecer o menor preço.
4. No método previsto neste artigo a qualificação mínima é estabelecida no documento de procedimento, tendo presente que 
todas as propostas que excedam o mínimo, concorrem apenas em relação ao preço.
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Artigo 169.º Selecção baseada nos antecedentes dos consultores

Para contractos de valor até 300.000$00 (trezentos mil escudos), pode ser adoptado o critério de avaliação das propostas basea-
da nos antecedentes do consultor.

Artigo 170.º Negociação do contrato

1. Os termos de referência podem prever a realização de uma fase de negociação do contrato, exclusivamente para o concorrente 
cuja proposta tenha sido classificada no primeiro lugar, devendo ocorrer antes da assinatura do contrato.
2. Os termos de referência podem igualmente estabelecer os aspectos da execução do contrato que não poderão ser objecto de 
negociação.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são apenas objecto de negociação os elementos do contrato que não foram 
objecto de avaliação ao abrigo do critério de avaliação adoptado, nomeadamente:
a) Pequenas alterações às especificações técnicas ao objecto dos trabalhos ou aos requisitos previstos;
b) Pequenas alterações aos termos e condições de contrato proposto;
c) Acordos quanto ao pagamento final;
d) Acordo para a mobilização de pessoal;
e) Clarificação de aspectos que não puderem ser considerados no procedimento.

Artigo 171.º Representação nas sessões de negociação

O concorrente deve estar representado nas sessões de negociação pelos respectivos representantes legais ou representantes 
devidamente credenciados para o efeito.

Artigo 172.º Sessão de negociação

1. A entidade adjudicante notifica o concorrente, com antecedência mínima de três dias, do local, dia e hora da primeira sessão 
de negociação, sendo marcadas as sessões seguintes nos termos que tiver por convenientes.
2. Na notificação referida no número anterior, deve ser indicado o formato das negociações.
3. É lavrada acta das sessões de negociação, a qual deve ser assinada pela entidade adjudicante e pelo representante do adju-
dicatário.
4. O teor das actas, bem como quaisquer informações ou documentos disponibilizados durante as sessões de negociação são 
confidenciais, podendo ser divulgados após a aprovação da versão final do contrato.

Artigo 173.º Fim da negociação

1. Finda a sessão de negociação, a entidade adjudicante deve apresentar a versão final do contrato.
2. As modificações resultantes da negociação são introduzidas nos registos das contratações, nos termos do artigo 27.º do pre-
sente Código.
3. O resultado da negociação do contrato não deve alterar a classificação final dos concorrentes.

CAPÍTULO VII Acordo-quadro

Artigo 174.º Modalidades de acordos-quadro

As entidades adjudicantes podem celebrar acordos-quadro com uma ou mais entidades.

Artigo 175.º Procedimento de formação de acordos-quadro

1. Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente capítulo, à escolha do procedimento para a formação de um 
acordo-quadro e à respectiva tramitação são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as normas previstas neste Código.
2. A escolha do procedimento de formação do acordo-quadro nos termos do disposto no artigo 30.º só permite a celebração 
de contractos ao seu abrigo quando o somatório dos respectivos preços contratuais seja inferior aos valores referidos naquele 
artigo, consoante o caso.
3. O programa do procedimento de formação de acordos-quadro deve indicar o número de propostas a adjudicar.

Artigo 176.º Obrigação de celebração de contractos ao abrigo de acordos-quadro

1. O co-contratante, no acordo-quadro, obriga-se a celebrar contractos nas condições previstas no acordo-quadro à medida que 
a entidade adjudicante parte no acordo-quadro o requeira.
2. As entidades adjudicantes não são obrigadas a celebrar contractos ao abrigo do regime relativo ao acordo-quadro.

Artigo 177.º Prazo máximo de vigência dos acordos-quadro

1. O prazo de vigência dos acordos-quadro não pode ser superior a quatro anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou 
tácitas, salvo em casos excepcionais, nomeadamente em função do objecto do acordo-quadro.
2. A fixação de prazo de vigência superior a quatro anos, nos termos disposto na parte final do número anterior, deve ser funda-
mentada pela entidade adjudicante.
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Artigo 178.º Regras gerais aplicáveis à celebração de contractos ao abrigo de acordos-quadro

1. Apenas as partes num acordo-quadro podem celebrar contractos ao abrigo do mesmo.
2. Na celebração de contractos ao abrigo de acordos-quadro, as partes não podem introduzir alterações substanciais nos termos 
fixados nos acordos-quadro.
3. Nos casos expressamente previstos no caderno de encargos relativo ao acordo-quadro, a entidade adjudicante pode actuali-
zar as características dos bens ou dos serviços a adquirir ao abrigo do acordo-quadro, modificando-as ou substituindo-as por 
outras, desde que se mantenha o tipo de prestação e os objectivos das especificações fixadas no procedimento de formação do 
acordo-quadro e desde que tal se justifique em função da ocorrência de inovações tecnológicas.

Artigo 179.º Celebração de contractos ao abrigo de acordos-quadro celebrados com um único co-contratante

1. Para a formação de contractos a celebrar ao abrigo de acordos-quadro celebrados com apenas uma entidade deve ser adop-
tado o procedimento de ajuste directo.
2. O conteúdo dos contractos a que se refere o número anterior deve corresponder às condições contratuais estabelecidas no 
acordo-quadro, não sendo necessária a elaboração de um caderno de encargos.
3. Caso tal se revele necessário, a entidade adjudicante pode solicitar, por escrito, ao co-contratante do acordo-quadro, que 
pormenorize, igualmente por escrito, aspectos constantes da sua proposta.

Artigo 180.º Celebração de contractos ao abrigo de acordos-quadro celebrados com vários co-contratantes

1. Para a formação de contractos a celebrar ao abrigo de acordos-quadro celebrados com vários co-contratantes, a entidade 
adjudicante deve dirigir a todos co-contraentes do acordo-quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das 
prestações objecto desses contractos um convite à apresentação de propostas contendo os aspectos que serão objecto de ava-
liação para efeitos de adjudicação do contrato.
2. O convite deve indicar o prazo e o modo de apresentação das propostas, bem como os aspectos referidos no número anterior, 
o critério de adjudicação e o modelo de avaliação das propostas consagrados nos documentos do procedimento de formação do 
acordo-quadro.

TÍTULO V Impugnações administrativas

Artigo 181.º Regime

1. As decisões administrativas tomadas no âmbito dos procedimentos de formação dos contractos tramitados ao abrigo deste 
diploma podem ser impugnadas nos termos previstos neste título.
2. Os documentos do procedimento são igualmente susceptíveis de impugnação.

Artigo 182.º Tipos e natureza das impugnações

1. As impugnações podem ser exercidas:
a) Mediante reclamação para o autor do acto; ou
b) Mediante recurso para a Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP.
2. As impugnações administrativas referidas no número anterior, são facultativas, não constituindo um pressuposto necessário 
e prévio à impugnação judicial.
3. As decisões da CRC são susceptíveis de impugnação judicial.

Artigo 183.º Apresentação das reclamações e recursos

1. As reclamações e os recursos administrativos devem conter todos os fundamentos, de facto e de direito, considerados rele-
vantes, podendo ser juntos os documentos que se entenda convenientes.
2. Os recursos para a Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP devem ser apresentados em suporte papel e/ou em suporte 
informático e implicam pagamento de custas nos termos da lei.
3. No caso de o reclamante ou recorrente entender que a sua reclamação ou recurso contém informação confidencial deve fazer 
disso advertência na primeira e últimas páginas, bem como apresentar cópia dactilografada expurgada da informação conside-
rada confidencial.
4. O órgão a quem é dirigida a reclamação ou o recurso decide sobre o pedido de confidencialidade no prazo máximo de dois dias, 
notificando de imediato o reclamante ou recorrente dessa decisão.

Artigo 184.º Prazos de apresentação das reclamações e recursos

1. As reclamações das deliberações do júri, no acto público, devem ser apresentadas no próprio acto em que sejam proferidas, 
podendo consistir em declaração ditada para a ata ou em requerimento escrito.
2. As reclamações dos restantes actos devem ser apresentadas no prazo de cinco dias a contar da respectiva notificação.
3. Os recursos para a Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP devem ser interpostos dentro do prazo de dez dias, a contar 
da notificação dos actos, com excepção dos recursos das decisões do júri tomadas no acto público, que devem ser interpostos 
no prazo de cinco dias.

Artigo 185.º Desistência

É possível desistir da reclamação ou do recurso a todo o tempo, mediante requerimento dirigido ao órgão competente para de-
cidir a reclamação ou o recurso.
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Artigo 186.º Efeitos das reclamações e recursos

As reclamações e recursos administrativos suspendem a eficácia do acto:
a) De negociação do contrato;
b) Da decisão de adjudicação; ou
c) De celebração do contrato.

Artigo 187.º Audiência de contra-interessados

1. Com excepção do disposto no número seguinte, os candidatos ou concorrentes que possam ser prejudicados pela procedência 
de uma reclamação ou recurso, devem ser notificados para alegarem, no prazo de cinco dias, o que tiverem por conveniente 
sobre o pedido e os seus fundamentos.
2. Nos casos em que a reclamação seja apresentada no acto público, nos termos previstos no número 1 do artigo 184º, os con-
tra-interessados presentes são convidados a apresentarem, de seguida, a sua alegação, mediante declaração ditada para a acta 
ou em requerimento escrito.

Artigo 188.º Decisão das reclamações e dos recursos

1. À excepção das reclamações das deliberações do júri no ato público, que devem ser decididas na própria sessão do ato público, 
as reclamações são decididas no prazo de cinco dias a contar da data da sua apresentação ou, nos casos aplicáveis, do termo do 
prazo para os contra-interessados se pronunciarem.
2. No caso previsto na parte inicial do número anterior, o júri deve interromper a sessão para deliberar sobre a reclamação, 
podendo, caso o considere conveniente, marcar nova sessão do ato público para comunicar a sua decisão e seguir o ulterior 
procedimento do ato público, a realizar nos cinco dias seguintes.
3. Os recursos são decididos no prazo de dez dias a contar da data da sua apresentação ou, nos casos aplicáveis, do termo do 
prazo para os contra-interessados se pronunciarem.
4. O reclamante ou recorrente e os contra-interessados devem ser notificados das decisões das reclamações ou recursos, de-
vendo, no caso de recurso para a Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP ser enviado pelos serviços desta entidade cópia 
das decisões do recurso à respectiva entidade adjudicante.

TÍTULO VI Contra-ordenações

Artigo 189.º Contra-ordenações praticadas por candidatos ou concorrentes

1. Constitui contra-ordenação muito grave, punível com coima de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) a 75.000$00 (setenta e 
cinco mil escudos) ou de 100.000$00 (cem mil escudos) a 300.000$00 (trezentos mil escudos), consoante seja aplicada a pessoa 
singular ou a pessoa colectiva:
a) A participação de candidato ou de concorrente que se encontre em alguma das situações previstas no artigo 70.º no momento 
da apresentação da respectiva candidatura ou proposta, da adjudicação ou da celebração do contrato;
b) A apresentação de documentos falsos de habilitação, de documentos que constituem a proposta e de documentos destinados 
à qualificação; ou
c) A prestação de falsas declarações no decurso da fase de formação do contrato.
2. Constitui contra-ordenação grave punível com coima de 25.000$00 (vinte e cinco mil escudos) a 65.000$00 (sessenta e cinco 
mil escudos) ou de 75.000$00 (setenta e cinco mil escudos) a 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos), consoante seja apli-
cada a pessoa singular ou a pessoa colectiva:
a) A não prestação da caução de boa execução do contrato no tempo e nos termos previstos no presente Código;
b) No caso de o candidato ou de o concorrente ser um agrupamento, o fato dos seus membros não se associarem, antes da ce-
lebração do contrato, na forma jurídica prevista no programa de concurso.
3. Constitui contra-ordenação simples punível com coima de 5.000$00 (cinco mil escudos) a 15.000$00 (quinze mil escudos) ou 
de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) a 75.000$00 (setenta e cinco mil escudos), consoante seja aplicada a pessoa singular ou 
a pessoa colectiva:
a) A violação do disposto no número 2 do artigo 69.º;
b) A não comparência no dia, na hora e no local, fixados para a outorga do contrato.

Artigo 190.º Sanções acessórias

1. Em simultâneo com a coima prevista no artigo anterior, pode ser aplicada ao infractor a sanção acessória de privação do direito 
de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer pro-
cedimento adoptado para a formação de contractos públicos, quando a gravidade da  infracção e a culpa do agente o justifiquem.
2. Ficam sujeitos à aplicação da sanção assessória os adjudicatários que na execução do contrato tenham praticado acto que, 
comprovadamente, consubstancia causa da rescisão imputável aos mesmos.
3. A sanção acessória a que se refere o número anterior deve ser fixada segundo a gravidade da  infracção e a culpa do agente, 
determinado por regulamento da entidade competente para a aplicar.

Artigo 191.º Publicidade da sanção acessória

As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo anterior são publicitadas no portal de contratação 
pública e no site de ARAP durante todo o período da respectiva inabilidade, nos termos do artigo 190.º.
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Artigo 192.º Responsabilidade Criminal

O desrespeito pelo infractor da decisão de aplicação definitiva da sanção acessória prevista no artigo 190.º constitui crime de 
desobediência nos termos do Código Penal.

Artigo 193.º Contra-ordenações praticadas pelos representantes das entidades responsáveis
pela condução do procedimento ou por funcionários da Administração Pública

1. Constitui contra-ordenação muito grave, punível com coima de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) a 75.000$00 (setenta e cinco 
mil escudos):
a) A adopção do concurso restrito e do ajuste direto em manifesta e notória violação das regras do presente Código; Na redacção 
dada pela Lei n.º 44/IX/2018 de 31 de Dezembro
b) A adopção de regras discriminatórias e falseadoras da concorrência nos documentos do procedimento, com vista a beneficiar 
ou prejudicar um certo operador económico ou uma categoria de operadores económicos; ou
c) O incumprimento da deliberação da Comissão de Resolução de Conflitos, sem prejuízo de recursos aos tribunais.
d) A falta de exigência, quando legalmente exigida, do comprovativo de habilitações ou autorizações profissionais específicas ou 
de membros de determinadas organizações profissionais;
e) A falta de exigência ao adjudicatário da prestação de caução destinada a garantir a manutenção da proposta e a boa execução 
do contrato, quando tal caução seja legalmente devida.
f) A falta de elaboração, aprovação e publicação do Plano Anual de Aquisições, nos termos legalmente previstos; Na redacção 
dada pela Lei n.º 44/IX/2018 de 31 de Dezembro
g) A violação do dever de publicitação da ficha de contrato, conforme disposto no artigo 25.º do CCP. Na redacção dada pela Lei 
n.º 44/IX/2018 de 31 de Dezembro
2. Constitui contra-ordenação grave, punível com coima de 25.000$00 (vinte e cinco mil escudos) a 65.000$00 (sessenta e cinco 
mil escudos):
a) A violação do dever de confidencialidade previsto no artigo 21.º;
b) A prestação de falsas declarações.
3. Constitui contra-ordenação simples punível com coima de 5.000$00 (cinco mil escudos) a 15.000$00 (quinze mil escudos), 
aplicável aos membros dos órgãos responsáveis pela condução do procedimento, a não comparência no dia, na hora e no local, 
fixados para a outorga do contrato.
4. As entidades adjudicantes têm responsabilidades objectivas pelos actos praticados pelos seus representantes ou funcionários 
intervenientes na condução de procedimentos nos termos do presente artigo.

Artigo 194.º Sanções por actuação antiética

1. Os intervervenientes no Sistema Nacional de Contratação Pública, nomeadamente, interessados no procedimento, os res-
ponsáveis pela condução do procedimento, o júri, e funcionários da administração pública, e os operadores económicos, não 
podem cometer actos de corrupção, fraude, colusão, coerção e obstrução, sob pena de exclusão da proposta, ou caducidade da 
adjudicação.
2. A prática dos actos previstos no número anterior pode ainda ser punida nos termos previstos no número 1 dos artigos 189.º e 
193.º e no artigo 190.º.
3. A violação do dever de actuação ética pode ainda levar à revogação da acreditação da UGA e desqualificação do membro inte-
grante, pela ARAP.
4. As sanções e medidas previstas no número 3 podem ser tomadas a título cautelar, devendo, nesse caso, ter carácter reserva-
do, enquanto não decorrer processo com audiência prévia do interessado, em que este possa produzir prova e enquanto não for 
proferida a decisão.

Artigo 195.º Sanção por violação do dever de confidencialidade

A violação do dever de confidencialidade fará incorrer o infractor em responsabilidade civil, criminal e disciplinar, nos termos 
legais.

Artigo 196.º Tentativa e negligência

1. A tentativa e a negligência são puníveis.
2. Em caso de negligência, os limites mínimos e máximos das coimas previstas nos artigos anteriores são reduzidos para me-
tade.

Artigo 197.º Regime aplicável

Às contra-ordenações previstas neste Código aplica-se o disposto no regime geral das contra-ordenações.

TÍTULO VII Disposições finais

Artigo 198.º Notificações e comunicações

1. Quaisquer notificações ou comunicações entre a entidade adjudicante, o júri ou a entidade responsável pela condução do 
procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatário devem ser efectuadas por escrito e em por-
tuguês, e enviadas por correio electrónico, por fax, por via postal mediante registo com aviso de recepção, ou entregues directa-
mente junto da entidade responsável pela condução do procedimento, contra a entrega de recibo.
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2. As notificações ou comunicações consideram-se efectuadas:
a) Na data da respectiva recepção pelos serviços do órgão responsável pela condução do procedimento, quando apresentada 
presencialmente;
b) Na data constante do relatório de entrega, quando enviada por email;
c) Na data da assinatura do aviso de recepção, quando apresentada por via postal mediante registo com aviso de recepção; ou
d) Na data constante de relatório de transmissão bem-sucedido, quando apresentada por fax.
3. As comunicações que tenham como destinatário a entidade adjudicante, o júri ou a entidade responsável pela condução do 
procedimento e que sejam efectuadas por correio electrónico ou por fax após as 17 horas do local de recepção, presumem-se 
feitas às 10 horas do dia útil seguinte.

Artigo 199.º Tramitação electrónica do procedimento

1. É objectivo do Estado implementar um sistema electrónico de contratação pública, tendo em vista a tramitação dos procedi-
mentos de formação dos contractos sujeitos a este Código através de plataforma electrónica.
2. A tramitação electrónica do procedimento de formação dos contractos e a implementação e funcionamento da plataforma 
electrónica serão regulados por diploma próprio.
3. A utilização da plataforma será obrigatória, para todos os intervenientes do Sistema Nacional de Contratação Pública – SNCP, 
devendo ser fixado um prazo para o efeito, no diploma que se refere o número anterior.

Artigo 200.º Contagem de prazos

1. À contagem dos prazos são aplicáveis as seguintes regras:
a) Não se inclui na contagem o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a correr;
b) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades e suspende-se nos sábados, domingos e feriados 
nacionais; e
c) O termo do prazo que caia em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto não esteja aberto ao público, 
transfere-se para o primeiro dia útil seguinte.
2. Os prazos fixados para apresentação de propostas, de candidaturas, eventuais prorrogações dos referidos prazos, bem como 
o prazo durante o qual o concorrente fica vinculado a manter a proposta ou candidatura, são contínuos ou corridos, não se sus-
pendendo nos sábados, domingos e feriados.

Artigo 201.º Impostos

As quantias indicadas no presente Código, bem como o valor do contrato, o preço base e o preço contratual não incluem quais-
quer impostos, designadamente o imposto sobre o valor acrescentado, ficando sujeitos a legislação própria.

Artigo 202.º Auditorias realizadas pela ARAP

1. Sem prejuízo das auditorias realizadas pelas entidades competentes, dentro das suas atribuições, a ARAP realiza auditorias 
periódicas aos procedimentos de contratação pública realizados pelas entidades sujeitas à aplicação do presente diploma.
2. Os relatórios das auditorias efectuadas pela ARAP devem ser publicitados no seu website.
Aprovada em 27 de Fevereiro de 2015.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso Ramos

ANEXO I
Modelo de anúncio do concurso público

Anúncio de concurso público nº [identificar]
(a que se refere o número 1 do artigo 24.º do Código da Contratação Pública)

1. Entidade Adjudicante [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e número de fax]
2. Órgão competente para a decisão de contratar e órgão competente para autorizar despesa
3. Entidade responsável pela condução do procedimento [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e nú-
mero de fax]
4. Financiamento: As despesas inerentes à celebração do contrato são financiadas por [indicar fonte do financiamento]
5. Objecto do Concurso: O presente concurso destina-se a [especificar sucintamente o objecto do contrato]
6. Local da execução do contrato: [explicitar local]
7. Prazo de execução do contrato:
[Prazo contratual de [indicar] dias/ meses a contar da data da celebração do contrato]
[No caso de empreitada de obras públicas: […]
8. Preço máximo a pagar pela entidade adjudicante (facultativo)
9. Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente concurso podem ser obtidos através de [espe-
cificar]
[Indicar o serviço, com menção do respectivo endereço e horário de funcionamento onde podem ser consultados os documentos 
do concurso e obtidas cópias dos mesmos]
10. Custo dos documentos de concurso (se aplicável): [O custo dos documentos é de [especificar custo]. O pagamento deve ser 
efectuado através de [especificar modo de pagamento - por exemplo cheque, numerário, transferência bancária] a favor de [es-
pecificar a entidade a favor de quem o pagamento é feito]. O pagamento deve ser efectuado até [especificar prazo]
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11. Não são admitidas propostas com variantes /são admitidas propostas com variantes, nas condições definidas no Programa do 
Concurso e Caderno de Encargos (indicar consoante o caso). Caso sejam admitidas propostas com variantes, indicar o número 
de variantes admitidas.
12. Divisão em lotes (se for o caso), com identificação para cada lote do respectivo objecto e valor estimado. Indicação da possi-
bilidade de concorrer a um, a vários ou a todos os lotes.
13. Requisitos de admissão: Podem ser admitidos os interessados com nacionalidade, sede ou estabelecimento principal na Re-
pública de Cabo Verde (1) que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] do Código da Contratação 
Pública/Podem ser admitidos todos os interessados que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] 
do Código da Contratação Pública (2).
Só podem ser admitidos os concorrentes que tenham as habilitações profissionais requeridas para execução das prestações do 
contrato [especificar habilitações e base legal, se aplicável]
Só podem ser admitidos os concorrentes que satisfaçam os seguintes requisitos técnicos e/ou financeiros [indicar], a comprovar 
pelos seguintes meios [indicar].
14. Modo de apresentação das propostas: [indicar]
15. Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os documentos que as acompanham;
16. Data de apresentação de propostas: Os interessados devem entregar as propostas até [especificar data, hora e local, meios 
e endereços ou contactos]
17. Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes ficam vinculados à manutenção das propostas pelo prazo de [indicar], 
[devendo ser prestada caução de garantia de manutenção das propostas no valor de [especificar percentagem] do valor estimado 
do contrato (se aplicável)]
18. Critério de adjudicação: O critério de adjudicação é [o do preço mais baixo/ proposta economicamente mais vantajosa]
[No caso do critério da proposta economicamente mais vantajosa, devem ser indicados os factores de avaliação das propostas e 
respectiva ponderação, por ordem decrescente de importância]
19. Ato público: O ato público de abertura das propostas tem lugar em [especificar local, data e hora], podendo no mesmo intervir 
todos os concorrentes e os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito.
20. Se há ou não lugar a negociação e, em caso afirmativo, os aspectos que não podem ser objecto de negociação
21. Cauções e garantias eventualmente exigidas
22. Outras informações
23. Identificação do autor do anúncio: [nome/ cargo]
24. Lei aplicável ao procedimento:
Data do envio do anúncio
. . . (local), . . . (data), . . ., assinatura …
(1)Em caso de publicidade nacional.
(2)Em caso de publicidade internacional.

ANEXO II
Modelo de anúncio do concurso público em duas fases

Anúncio de concurso público em duas fases nº [identificar]
(a que se refere o número 1 do artigo 24.º do Código da Contratação Pública)
1. Entidade Adjudicante [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e número de fax]
2. Órgão competente para a decisão de contratar e órgão competente para autorizar despesa
3. Entidade responsável pela condução do procedimento [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e nú-
mero de fax]
4. Financiamento: As despesas inerentes à celebração do contrato são financiadas por [indicar fonte do financiamento]
5. Objecto do Concurso: O presente concurso destina-se a [especificar sucintamente o objecto do contrato]
[No caso de empreitada de obras públicas, deve ser indicado o tipo de empreitada, nos termos do disposto no artigo [•] do [•] e 
as modalidades de pagamento do preço]
6. Local da execução do contrato: [explicitar local]
7. Prazo de execução do contrato:
[Prazo contratual de [indicar] dias/ meses a contar da data da celebração do contrato]
[No caso de empreitada de obras públicas: […]
8. Preço máximo a pagar pela entidade adjudicante (facultativo)
9. Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente concurso podem ser obtidos através de [espe-
cificar]
[Indicar o serviço, com menção do respectivo endereço e horário de funcionamento onde podem ser consultados os documentos 
do concurso e obtidas cópias dos mesmos]
10. Custo dos documentos de concurso (se aplicável): [O custo dos documentos é de [especificar custo]. O pagamento deve ser 
efectuado através de [especificar modo de pagamento - por exemplo cheque, numerário, transferência bancária] a favor de [es-
pecificar a entidade a favor de quem o pagamento é feito]. O pagamento deve ser efectuado até [especificar prazo]
11. Divisão em lotes (se for o caso), com identificação para cada lote do respectivo objecto e valor estimado. Indicação da possi-
bilidade de concorrer a um, a vários ou a todos os lotes
12. Requisitos de admissão: Podem ser admitidos os interessados com nacionalidade, sede ou estabelecimento principal na Re-
pública de Cabo Verde (1) que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] do Código da Contratação 
Pública/Podem ser admitidos todos os interessados que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] 
do Código da Contratação Pública (2).
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Só podem ser admitidos os concorrentes que tenham as habilitações profissionais requeridas para execução das prestações do 
contrato [especificar habilitações e base legal, se aplicável]
Só podem ser admitidos os concorrentes que satisfaçam os seguintes requisitos técnicos e/ou financeiros [indicar], a comprovar 
pelos seguintes meios [indicar].
13. Modo de apresentação das propostas técnicas iniciais, das propostas técnicas finais e das propostas financeiras: [indicar]
14. Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os documentos que as acompanham;
15. Data de apresentação de propostas técnicas iniciais: Os interessados devem entregar as propostas até [especificar data, hora 
e local, meios e endereços ou contactos]
16. Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes ficam vinculados à manutenção das propostas pelo prazo de [indicar], 
[devendo ser prestada caução de garantia de manutenção das propostas no valor de [especificar percentagem] do valor estimado 
do contrato (se aplicável)
17. Ato público de abertura das propostas técnicas iniciais: O acto público de abertura das propostas técnicas iniciais tem lugar 
em [especificar local, data e hora], podendo no mesmo intervir todos os concorrentes e os representantes dos concorrentes devi-
damente credenciados para o efeito.
18. Prazo de apresentação de propostas técnicas finais e das propostas financeiras: Os interessados devem entregar as propostas 
técnicas finais e as propostas financeiras no prazo de [indicar] dias a contar da data do envio do convite
19. Critério de adjudicação: Indicar os factores de avaliação das propostas e respectiva ponderação, por ordem decrescente de 
importância
20. Ato público de abertura das propostas técnicas finais e das propostas financeiras: O ato público de abertura das propostas 
técnicas finais e das propostas financeiras tem lugar em [especificar local, data e hora], podendo no mesmo intervir todos os 
concorrentes e os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito
21. Cauções e garantias eventualmente exigidas
22. Outras informações
23. Identificação do autor do anúncio: [nome/ cargo]
24. Lei aplicável ao procedimento:
Data do envio do anúncio
. . . (local), . . . (data), . . ., assinatura …
(1) Em caso de publicidade nacional.
(2) Em caso de publicidade internacional.

ANEXO III
Modelo de anúncio do concurso limitado por prévia qualificação

Anúncio de concurso limitado por prévia qualificação nº [identificar]
(a que se refere o número 1 do artigo 24.º do Código da Contratação Pública)
1. Entidade Adjudicante [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e número de fax]
2. Órgão competente para a decisão de contratar e órgão competente para autorizar a despesa
3. Entidade responsável pela condução do procedimento [indicar nome, endereço postal, endereço de correio electrónico e número 
de fax]
4. Financiamento: As despesas inerentes à celebração do contrato são financiadas por [indicar fonte do financiamento]
5. Objecto do Concurso: O presente concurso destina-se a [especificar sucintamente o objecto do contrato]
6. Local da execução do contrato: [explicitar local]
7. Prazo de execução do contrato:
[Prazo contratual de [indicar] dias/ meses a contar da data da celebração do contrato]
[No caso de empreitada de obras públicas: […]
8. Preço máximo a pagar pela entidade adjudicante (facultativo)
9. Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente concurso podem ser obtidos através de [especi-
ficar]
[Indicar o serviço, com menção do respectivo endereço e horário de funcionamento onde podem ser consultados os documentos 
do concurso e obtidas cópias dos mesmos]
10. Custo dos documentos de concurso (se aplicável): [O custo dos documentos é de [especificar custo]. O pagamento deve ser 
efectuado através de [especificar modo de pagamento - por exemplo cheque, numerário, transferência bancária] a favor de [espe-
cificar a entidade a favor de quem o pagamento é feito]. O pagamento deve ser efectuado até [especificar prazo]
11. São/ não são admitidas propostas com variantes /são admitidas propostas com variantes, nas condições definidas no Progra-
ma do Concurso e Caderno de Encargos (indicar consoante o caso)
12. Divisão em lotes (se for o caso), com identificação para cada lote do respectivo objecto e valor estimado. Indicação da possibi-
lidade de concorrer a um, a vários ou a todos os lotes
13. Requisitos de admissão: Podem ser admitidos os interessados com nacionalidade, sede ou estabelecimento principal na Re-
pública de Cabo Verde que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] do Código da Contratação Pú-
blica (1) /Podem ser admitidos todos os interessados que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo [70.º] 
do Código da Contratação Pública (2).
Só podem ser admitidos os candidatos/ concorrentes que tenham as habilitações profissionais requeridas para execução das 
prestações do contrato [especificar habilitações e base legal, se aplicável]
14. Modo de apresentação das candidaturas/ propostas: [indicar]
15. Língua em que devem ser redigidas as candidaturas/ propostas, bem como os documentos que as acompanham;
16. Data de apresentação de candidaturas: Os interessados devem entregar as candidaturas até [especificar data, hora e local, 
meios e endereços ou contactos]
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17. Requisitos e critérios para a qualificação [indicar]
18. Número mínimo e máximo de candidatos a qualificar (se aplicável)
19. Ato público de abertura das candidaturas: O acto público de abertura das candidaturas tem lugar em [especificar local, data 
e hora], podendo no mesmo intervir todos os candidatos e os representantes dos candidatos devidamente credenciados para o 
efeito;
20. Prazo de apresentação de propostas: Os interessados devem entregar as propostas no prazo de [indicar] dias a contar da 
data do envio do convite
21. Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes ficam vinculados à manutenção das propostas pelo prazo de [indicar], 
[devendo ser prestada caução de garantia de manutenção das propostas no valor de [especificar percentagem] do valor estimado 
do contrato (se aplicável]]
22. Critério de adjudicação: O critério de adjudicação é [o do preço mais baixo/ proposta economicamente mais vantajosa]
[No caso do critério da proposta economicamente mais vantajosa, devem ser indicados os factores de avaliação das propostas e 
respectiva ponderação, por ordem decrescente de importância]
23. Ato público de abertura das propostas: O ato público de abertura das propostas tem lugar em [especificar local, data e hora], 
podendo no mesmo intervir todos os concorrentes e os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito
24. Se há ou não lugar a negociação e, em caso afirmativo, os aspectos que não podem ser objecto de negociação
25. Cauções e garantias eventualmente exigidas
26. Outras informações
27. Identificação do autor do anúncio: [nome/ cargo]
28. Lei aplicável ao procedimento:
Data do envio do anúncio
(1) Em caso de publicidade nacional.
(2) Em caso de publicidade internacional.
. . . (local), . . . (data), . . ., assinatura …

ANEXO IV
Modelo de declaração de inexistência de impedimentos

(a que se refere o artigo 71.º do Código da Contratação Pública)
1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) . . . (firma, número de 
identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), candidato/
concorrentes no procedimento de . . . (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, 
que a sua representada (2):
a) Não se encontra em estado de insolvência, ou em situação de falência, de liquidação, de cessação de actividade, sujeita a qual-
quer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;
b) Não foi condenado, ou no caso de pessoas colectivas, não foram condenados os membros dos órgãos de gerência ou de 
administração em efectividade de funções, por sentença transitada em julgado, por crime ou por ofensa relativa à sua conduta 
profissional (3);
c) Não se encontra impedido de participar em procedimentos de contratação por ter apresentado, em procedimento anterior, 
informação falsa;
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Cabo Verde ou no Estado de que 
sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos ao Estado cabo-verdiano ou ao Estado de que seja nacional 
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
f) Não foi condenado, ou, no caso de pessoas colectivas, não foram condenados os membros dos órgãos de gerência ou de 
administração em efectividade de funções, por sentença transitada em julgado, pelo crime de participação em actividades de 
uma organização criminosa, de corrupção, de fraude ou de branqueamento de capitais, ou, no caso de o procedimento visar a 
celebração de um contrato de empreitada de obras ou de um contrato de concessão de obras públicas, pela prática de crimes 
que, nos termos do regime jurídico de acesso e permanência na actividade de construção, impeçam o acesso a essa actividade;
g) Não participou, nem virá a participar, directa ou indirectamente, e por qualquer meio, na preparação do procedimento, bem 
como não se encontra nessa situação seu representante ou funcionário;
h) Não participou, ou nem virá a participar, directa ou indirectamente, em contrato que se encontre abrangido pelos serviços de 
consultoria objecto do procedimento, bem como não se encontra nessa situação seu representante ou funcionário.
2 - O declarante junta em anexo [ou indica . . . como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (5)] os documen-
tos comprovativos de que a sua representada (6) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e f) do número 1 
supra (7).
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da 
candidatura ou da proposta ou caducidade da adjudicação, bem como constitui contra-ordenação muito grave, a qual pode deter-
minar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro 
de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contractos públicos, sem 
prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
. . . (local), . . . (data), . . . [assinatura]
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(4) Aplicável apenas aos procedimentos para a formação de contrato para a prestação de serviços de consultoria;
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(5) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.
(6) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
(7) Apenas aplicável após a notificação da decisão de adjudicação, nos termos previstos no artigo 102.º do Código da Contratação 
Pública.

ANEXO V
Modelo de declaração de aceitação do caderno de encargos

(a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 79º do Código da Contratação Pública)
1 - . . . (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) . . . (firma, número 
de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo 
tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do 
procedimento de . . . (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua re-
presentada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3):
a) . . .
b) . . .
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto 
na legislação cabo-verdiana aplicável.
4 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da 
proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito 
grave, nos termos do Código da Contratação Pública, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do 
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qual-
quer procedimento adoptado para a formação de contractos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 
efeitos de procedimento criminal.
. . . (local), . . . (data), . . . [assinatura)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto no artigo 
[77º] do Código da Contratação Pública.

ANEXO VI
Modelo de fichas de contractos

Registo dos Contractos nº [identificar]
(a que se refere o artigo 25º do Código da Contratação Pública)
1. Objecto do Contrato – identificar o objecto definido no contrato
2. Valor do Contrato – indicar o custo total da contratação, sem imposto
3. Tipo de procedimento – indicar o tipo de procedimento escolhido
4. Publicação – indicar a data e o local da publicação do procedimento
5. Adjudicante - identificar a entidade adjudicante
6. Adjudicatário – identificar a entidade adjudicatária
7. Data de assinatura – indicar data em que o contrato foi assinado
8. Duração do contrato – indicar a duração tempo para execução do contrato
9. Cláusula de renovação – indicar se o contrato é renovável ou não
10. Financiamento - indicar o projecto e a rubrica económica na qual o contrato será executado

ANEXO VII
Modelo de ficha de registo de contratações

Registo da contratação nº [identificar o número do procedimento]
(a que se refere o número 2 do artigo 27º do Código da Contratação Pública)
1. Identificação das prestações objecto do procedimento – identificar o que objecto definido nos documentos de procedimento;
2. Decisão de contratar , decisão de aprovação da despesa e decisão de escolha do procedimento – informar o teor das decisões 
de contratar e de aprovar despesa com identificação do decisor e identificar o procedimento escolhido e o fundamento caso o 
critério da escolha tiver sido em função da matéria;
3. Rubrica económica – indicar o projecto e a rubrica orçamental em que despesa será cabimentada;
4.Documentos do procedimento – identificar os documentos de procedimentos produzidos;
5. Esclarecimentos relativamente aos documentos do procedimento – registar os pedidos de esclarecimentos e as respostas 
caso houverem, bem como as datas que ambos foram feitas;
6. Rectificações aos documentos do procedimento – registar as rectificações feitas pela entidade adjudicante ou UGA, aos docu-
mentos de procedimentos decorrente dos esclarecimentos;
7. Identificação dos candidatos e/ou dos concorrentes – identificar os candidatos e concorrentes para concurso limitado por 
prévia qualificação e de consultoria e os concorrentes, para os demais procedimentos;
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9. Candidaturas, caso aplicável, e propostas – registar que candidaturas foram apresentadas no concurso limitado por prévia 
qualificação e de consultoria e as propostas que foram entregues;
10. Esclarecimentos relativamente às candidaturas, quando aplicável, e às propostas - registar os pedidos de esclarecimentos às 
candidaturas e às propostas e as respostas caso houverem, bem como as datas que ambos foram feitas;
11. Actas do acto público , quando aplicável, bem como outras actas relevantes do procedimento – informar sobre a acta do acto 
público, se houve produção de outras actas com o devido registo da data, local e hora do ocorrido, bem como se foi extraído a 
certidão;
12. Relatórios de avaliação das candidaturas, quando aplicável, e de avaliação das propostas – registar se houve produção de 
relatórios de avaliação, preliminar e final e as respectivas datas;
13. Documentos das negociações, quando aplicável – identificar os documentos de negociação produzidos, nomeadamente, 
notificações, actas, relatórios e outros no âmbito de contratação de serviço de consultoria;
14. Decisão sobre a adjudicação – informar da decisão da adjudicação, a entidade que decidiu e a data;
15. Identificação do adjudicatário – identificar o adjudicatário;
16. Valor do contrato – registar o valor total do contrato sem impostos;
16. Minuta do contrato e contrato – informar se houve a produção de minuta de contrato e contrato e registar as partes que 
rubricaram o contrato bem como a data;
17. Outros documentos relevantes – registar outras informações ou documentos que entenda importante e que não estejam 
identificados nos números acima. 

Rectificação 29/11/1993 (Republicação da Lei da Droga)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento Rectificação ( Republicação da Lei da Droga)

Data de Publicação 29/11/1993  
Data de Entrada em Vigor 29/11/1993

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, Série I, Número 45

Rectificação

Por ter sido publicada de forma incompleta e inexacta a Lei nº 78/IV/93, publicada no Boletim Oficial nº 25/93, I série, de 12 de 
Julho, novamente se publica. 

Lei nº 78/IV/93 de 12 de Julho

Por mandato do povo a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 186º da Constituição, o seguinte:

TÍTULO I Disposições Gerais

Artigo 1º (Direito das convenções e tabelas)

1. As normas da presente lei são interpretadas de harmonia com as convenções relativas a estupefacientes, substâncias psico-
trópicas ou precursores, ratificadas por Cabo Verde.
2. As plantas, substâncias ou preparações sujeitas ao regime previsto nesta lei constam de quatro tabelas anexas ao presente 
diploma e dele fazem parte integrante.
3. Para efeito de aplicação das disposições da presente lei, estabelece-se uma distinção entre “drogas de alto risco”, represen-
tadas pelo conjunto das plantas e substâncias constantes das tabelas I e II, “drogas de risco”, representadas pelo conjunto das 
plantas e substâncias constantes da tabela III e precursores, representados pelas substâncias classificadas na tabela IV.

Artigo 2º (Definições)

Na presente lei:
a) As expressões “abuso de drogas” e “uso ilícito” significam, respectivamente, o uso de drogas proibidas e o uso sem receita 
médica de outras drogas colocadas sob controlo no território nacional;
b) O termo “toxicodependente” designa a pessoa em estado de dependência física e ou psíquica em face de uma droga colocada 
sob controlo no território nacional.
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TÍTULO II Repressão da produção e do tráfico ilícitos de substâncias sob controlo
CAPÍTULO I Incriminações e penas principais

Artigo 3º (Drogas de alto risco)

1. Quem, sem se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, 
comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar ou ilicita-
mente detiver, fora dos casos previstos no artigo 20º, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, é 
punido com pena de prisão de 4 a 12 anos.
2. Quem, agindo em contrário de autorização concedida nos termos do Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de Julho, ou da legislação que 
o substitua, ilicitamente ceder, introduzir ou diligenciar por que outrem introduza no comércio plantas, substâncias ou prepara-
ções referidas no número anterior, é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.
3. Nas penalidades previstas no número anterior incorre aquele que cultivar plantas, produzir ou fabricar substâncias ou prepa-
rações diversas das que constam do título de autorização.

Artigo 4º (Drogas de risco)

Quem, sem se encontrar autorizado, praticar alguma das acções referidas no número 1 do artigo 3º, respeitante a drogas incluí-
das no quadro III, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

Artigo 5º (Precursores)

1. Quem, sem se encontrar autorizado, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender distribuir, comprar, 
ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar equipamento, ma-
teriais ou substâncias inscritas na tabela IV, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é punido com a pena de prisão de 2 a 10 anos.
2. Quem, sem se encontrar autorizado, detiver, a qualquer título, equipamento, materiais ou substâncias inscritas na tabela IV, 
sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é 
punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
3. Se o agente beneficia de autorização nos termos do Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de Julho, ou da legislação que o substitua, é 
punido:
a) No caso do nº 1, com pena de prisão de 4 a 12 anos;
b) No caso do nº 2, com pena de prisão de 2 a 10 anos.

Artigo 6º (Tráfico de menor gravidade)

Se, nos casos previstos nos artigos 3º, 4º e 5°, a ilicitude do facto se mostrar consideravelmente diminuída, tendo em conta, 
nomeadamente, os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da acção, a qualidade ou a quantidade das plantas, 
substâncias ou preparações, a pena é de:
a) Prisão de 1 a 5 anos se se tratar de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I, II e IV;
b) Prisão até 2 anos e multa correspondente se se tratar de plantas, substâncias ou preparações compreendidas na tabela III.

Artigo 7º (Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos)

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de infracção 
prevista nos artigos 3º a 6º, 8º e 9º.
a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, no todo ou 
em parte, directa ou indirectamente, com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa implicada 
na prática de qualquer uma dessas infracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos, é punido com pena de 
prisão de 4 a 12 anos;
b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade desses bens ou 
produtos ou de direitos a eles relativos, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;
c) Os adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter ou conservar, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
2. A punição pelos crimes previstos no número anterior não excederá a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 3º 
a 6º e 8º a 10º.
3. A punição pelos crimes previstos no nº 1 tem lugar ainda que os factos referidos nos artigos 3º a 6º e 8º a 10º
hajam sido praticados fora do território nacional.

CAPÍTULO II Agravação das penas

Artigo 8º (Causa de agravação)

As penas previstas nos artigos 3º a 7º são aumentadas de um quarto nos seus limites mínimo e máximo se:
a) As substâncias ou preparações foram entregues ou se destinavam a menores ou diminuídos psíquicos;
b) As substâncias ou preparações foram distribuídas a grande número de pessoas;
c) O agente obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
d) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão dessas infracções;
e) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário dos serviços prisionais ou dos serviços 
de reinserção social, trabalhador dos correios, telégrafos, telefones ou telecomunicações, docente, educador ou trabalhador de 
serviços ou instituições de acção social, e o facto for praticado no exercício da sua função;
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f) O agente participar em outras actividades criminosas organizadas, de âmbito internacional;
g) O agente participar em outras actividades ilegais facilitadas pela prática da infracção;
h) A infracção tiver sido cometida em instalações de serviço de tratamento de consumidores de droga, de reinserção social, de 
serviços ou instituições de acção social, em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, ou em 
outros locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de actividades educativas, desportivas ou sociais, ou nas suas 
imediações;
i) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos psíquicos;
j) O agente actuar como membro do bando destinado à prática reiterada dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, com a colabo-
ração de, pelo menos, outro membro do bando;
l) As substâncias ou preparações foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por manipulação ou mistura, aumentando o 
perigo para a vida ou para a integridade física de outrem.

Artigo 9º (Traficante-consumidor)

1. Quando, pela prática de algum dos factos referidos no artigo 3º, e fora dos casos previstos no artigo 20º, o agente tiver por 
finalidade exclusiva conseguir plantas, substâncias ou preparações para uso pessoal, a pena é de prisão até 3 anos, se se tratar 
de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, ou de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias, no caso 
de substâncias ou preparações compreendidas na tabela III.
2. A tentativa é punível.
3. São aplicáveis as disposições deste diploma, e não o disposto no número 1, quando o agente detiver plantas, substâncias ou 
preparações em quantidade que exceda a necessária para o consumo médio individual durante o período de 7 dias ou de trinta 
dias se, neste último caso, se tratar de substâncias constantes da tabela III B.

Artigo 10º (Abuso do exercício de profissão)

1. As penas previstas no número 1 do artigo 3º e no artigo 4º são aplicadas ao médico que passe receitas, ministre ou entregue 
substâncias ou preparações aí indicadas, com fim não terapêutico.
2. As mesmas penas são aplicadas ao farmacêutico ou a quem o substitua na sua ausência ou impedimento que vender ou en-
tregar aquelas substâncias ou preparações para fim não terapêutico.
3. Em caso de condenação nos termos dos números anteriores, o tribunal comunicará as decisões às instituições com poder 
disciplinar sobre os infractores.
4. A tentativa é punível.

Artigo 11º (Associações criminosas)

1. Quem promover, fundar, chefiar, dirigir ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando 
concertadamente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos 3º a 7º, é punido com pena de prisão de 10 a 20 anos.
2. Quem prestar colaboração, directa ou indirecta, aderir ou apoiar o grupo, organização ou associação referidos no número 
anterior, é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.
3. Se o grupo, organização ou associação tiver como finalidade ou actividade a conversão, transferência,
dissimulação ou receptação de bens ou produtos dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, o agente é punido:
a) Nos casos do nº 1, com pena de prisão de 2 a 10 anos;
b) Nos casos do nº 2, com pena de prisão de 1 a 5 anos.

Artigo 12º (Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas)

1. Quem induzir, incitar ou instigar outra pessoa, em público ou em privado, ou por qualquer modo facilitar o uso ilícito de 
plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, é punido com pena de prisão até 2 anos ou de multa até 
duzentos e quarenta dias.
2. Se se tratar de substâncias ou preparações compreendidas na tabela III, a pena é de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias.
3. Os limites mínimo e máximo das penas são aumentados de um terço se:
a) Os factos foram praticados em prejuízo de menor, diminuído psíquico ou de pessoa que se encontrava ao cuidado do agente do 
crime para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda;
b) Ocorreu alguma das circunstâncias previstas nas alíneas d), e) ou h) do artigo 8º.

Artigo 13º (Tráfico e consumo em lugares públicos ou de reunião)

1. Quem, sendo proprietário, gerente, director ou, por qualquer título, explore hotel, restaurante, café, taberna, clube, “boite”, 
casa ou recinto de reunião, de espectáculo ou de diversão, consentir que esse lugar seja utilizado para o tráfico ou uso ilícito de 
plantas, substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos.
2. Quem, tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado ou veículo, consentir que seja habitualmente utilizado para o tráfico ou uso 
ilícito de plantas, substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o agente que, após notificação nos termos do nº 4, não tomar as medidas 
adequadas para evitar que os lugares neles mencionados sejam utilizados para o tráfico ou o uso ilícito de plantas, substâncias 
ou preparações incluídas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
4. O disposto no número anterior só é aplicável após duas apreensões de plantas, substâncias ou preparações incluídas nas ta-
belas I a III, realizadas por autoridade judiciária ou por órgão de polícia criminal, devidamente notificadas ao agente referido nos 
nºs 1 e 2, e não mediando entre elas período superior a um ano, ainda que sem identificação dos detentores.
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5. Verificadas as condições referidas nos nºs 3 e 4, a autoridade competente para a investigação dá conhecimento
dos factos à autoridade administrativa que concedeu a autorização de abertura do estabelecimento, que decidirá sobre o seu 
encerramento.

Artigo 14º (Desobediência qualificada)

1. Quem se opuser a actos de fiscalização ou se negar a exibir os documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de Julho, 
ou da legislação que o substitua, depois de advertido das consequências penais da sua conduta, é punido com a pena correspon-
dente ao crime de desobediência qualificada.
2. Incorre em igual pena quem não cumprir em tempo as obrigações de participação urgente de subtracção ou extravio de subs-
tâncias ou documentos referidos no Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de Julho, ou da legislação que o substitua.

CAPÍTULO III Atenção ou isenção de pena em situações especiais

Artigo 15º (Redução e dispensa de pena)

Se, nos casos previstos nos artigos 3º a 7º e 11º, o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir 
por forma considerável o perigo produzido pela conduta, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado que 
a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou 
a captura de outros responsáveis, particularmente tratando-se de grupos, organizações ou associações, pode a pena ser-lhe 
extraordinariamente atenuada ou ter a dispensa de pena.

CAPÍTULO IV Medidas e penas acessórias

Artigo 16º (Perda dos objectos utilizados no crime)

1. Serão declaradas, pelos tribunais, perdidas a favor do Estado as plantas e substâncias apreendidas em virtude da prática de 
infracção prevista no presente diploma, que não tiverem sido destruídas ou entregues a organismo autorizado para a sua utiliza-
ção lícita, ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.
2. Serão igualmente declarados, pelos tribunais, perdidos a favor do Estado as instalações, materiais, equipamentos e outros 
bens móveis utilizados ou destinados a ser utilizados para a prática da infracção, sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé, 
bem como as recompensas dadas ou prometidas aos agentes da infracção.

Artigo 17º (Bens transformados, convertidos ou misturados)

1. Nos casos previstos no presente diploma, serão declarados ainda, pelos tribunais, perdidos a favor do Estado os produtos 
provenientes da infracção, directamente adquiridos pelos agentes, para si ou para outrem, os bens móveis ou imóveis nos quais 
foram transformados ou convertidos e, até ao montante do valor estimado dos produtos em causa, os bens adquiridos legitima-
mente com os quais os ditos produtos foram misturados, bem como os rendimentos, juros, lucros e outras vantagens extraídas 
desses produtos, os bens nos quais estes foram transformados ou investidos, ou bens com que tenham sido misturados.
2. Se os direitos, objectos ou vantagens referidos no número anterior não puderem ser apropriados em espécie, a perda é subs-
tituída pelo pagamento ao Estado do respectivo valor.
3. O disposto nos números anteriores aplica-se aos direitos, objectos ou vantagens obtidos mediante transacção ou troca com os 
direitos, objectos ou vantagens directamente conseguidos por meio da infracção.

Artigo 18º (Destino dos bens perdidos a favor do Estado)

No montante e na forma que forem decididos pelo Governo uma parte dos rendimentos resultantes da alienação dos bens e 
produtos será afectada a programas de combate à droga e ao tratamento de toxicodependentes.

Artigo 19º (Expulsão de estrangeiros e encerramento de estabelecimento)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 23º, em caso de condenação por crime previsto no presente diploma, se o arguido for es-
trangeiro, o tribunal pode ordenar a sua expulsão do país, por período não superior a 15 anos.
2. Na sentença condenatória pela prática de crime previsto no artigo 12º, e independentemente da interdição de profissão ou ac-
tividade, pode ser decretado o encerramento do estabelecimento ou lugar público onde os factos tenham ocorrido, pelo período 
de 1 a 5 anos.
3. Tendo havido prévio encerramento ordenado judicial ou administrativamente, o período decorrido será levado em conta na 
sentença.
4. Se o réu for absolvido cessará imediatamente o encerramento ordenado administrativamente.

TÍTULO III Consumo de droga

Artigo 20º (Consumo)

1. Quem consumir ou, para o seu consumo, cultivar, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas 
tabelas I a III cuja pouca quantidade permita considerar que se destinavam ao seu consumo
pessoal, é punido com a pena de prisão até três meses ou multa até 30 dias.
2. O infractor pode ser dispensado de pena se preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Não tiver atingido a maioridade;
b) Não for reincidente;
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c) Se comprometer, mediante declaração solene perante o Magistrado, a não praticar de novo o acto previsto e punido nos ter-
mos deste artigo.

Artigo 21º (Tratamento espontâneo e atendimento de consumidores)

1. Quem utilizar ilicitamente, para consumo individual, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a III e 
solicitar a assistência de serviços de saúde do Estado ou particulares terá a garantia de anonimato.
2. Os médicos, técnicos e restante pessoal do estabelecimento que assista o paciente estão sujeitos ao dever de segredo profis-
sional, não sendo obrigados a depor em tribunal ou a prestar informações às entidades policiais sobre a natureza e evolução do 
processo terapêutico.
3. O Ministério da Saúde desenvolverá, através dos serviços respectivos, as acções necessárias à prestação de atendimento a to-
xicodependentes ou a outros consumidores que se apresentem espontaneamente e fiscalizará as condições em que as entidades 
privadas atendem os toxicodependentes.

Artigo 22º (Suspensão da pena e obrigação de tratamento)

1. Se o arguido tiver sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 20º ou de outro previsto neste diploma que com ele 
se encontre numa relação directa de conexão e tiver sido considerado toxicodependente, pode o tribunal suspender a execução 
da pena de acordo com a lei geral, sob condição, para além de outros deveres ou regras de conduta que se mostrarem adequa-
dos, de se sujeitar voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento apropriado, o que comprovará pela 
forma e no tempo que o tribunal determinar.
2. Se durante o período da suspensão da execução da pena o toxicodependente culposamente não se sujeitar ao tratamento ou 
ao internamento ou deixar de cumprir qualquer dos outros deveres ou regras de conduta impostos pelo tribunal, aplica-se o 
disposto na lei penal para a falta de cumprimento desses deveres ou regras de conduta.
3. Revogada a suspensão, o cumprimento da pena terá lugar, de preferência, em zona apropriada do estabelecimento prisional, 
sendo prestada a assistência médica necessária.
4. Pode, com as devidas adaptações, ser aplicado o regime de prova.

Artigo 23º (Tratamento no âmbito de processo pendente)

1. Sempre que o tratamento, em qualquer das modalidades seguidas, decorra no âmbito de um processo pendente em tribunal, o 
médico ou o estabelecimento devem enviar, de 3 em 3 meses, se outro período não for fixado, uma informação sobre a evolução 
da pessoa a ele sujeita, com respeito pela confidencialidade da relação terapêutica, podendo sugerir as medidas que entendam 
convenientes.
2. Após a recepção da informação referida no número anterior, o tribunal pronunciar-se-á, se o entender necessário, sobre a 
situação processual do visado.

TÍTULO IV Legislação subsidiária
CAPÍTULO I Legislação penal e processual

Artigo 24º (Legislação penal)

Na falta de disposição específica do presente diploma são aplicáveis, subsidiariamente, as disposições da parte geral do Código 
Penal e legislação complementar.

Artigo 25º (Aplicação da lei penal nacional)

Para efeitos do presente diploma, a lei penal cabo-verdiana é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional:
a) Quando praticados por caboverdianos ou estrangeiros, desde que o agente se encontre em Cabo Verde e, sendo estrangeiro, 
não seja extraditado;
b) Sob reserva de acordos concluídos entre Estados, quando praticados a bordo de navio em relação ao qual o Estado do pavilhão 
autorizou as autoridades caboverdianas a examinar, a visitar ou a tomar, em caso de descoberta de provas de participação em 
tráfico ilícito, as medidas apropriadas face ao navio, às pessoas a bordo e à carga.

Artigo 26º (Legislação processual penal)

Na falta de disposição específica do presente diploma, são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal 
e legislação complementar.

CAPÍTULO II Disposições especiais de processo

Artigo 27º (Apreensões)

Em casos das infracções previstas nos artigos 3º a 7º e 9º a 11º, as drogas e precursores são imediatamente apreendidos, o mes-
mo se fazendo quanto às instalações, materiais, equipamentos e outros bens móveis suspeitos de terem sido utilizados ou de se 
destinarem a ser utilizados para a prática do crime, somas e valores mobiliários suspeitos de proveniência directa ou indirecta 
da infracção, bem como de todos os documentos que facilitem a sua prova ou a culpabilidade dos seus autores.
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Artigo 28º (Revista e perícia)

1. Quando houver indícios sérios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas 
é ordenada revista e, se necessário, procede-se a perícia.
2. O visado pode ser conduzido à unidade hospitalar ou a outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo estrita-
mente necessário à realização da perícia.
3. Na falta de consentimento do visado, a realização da revista ou perícia depende de prévia autorização do juiz devendo este, 
sempre que possível, presidir à diligência.
4. Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido a revista ou a pe-
rícia autorizada nos termos do número anterior, é punido com pena de prisão até 2 anos ou multa até 240 dias.

Artigo 29º (Buscas e apreensões)

1. As visitas e buscas aos locais onde sejam fabricadas, transformadas ou armazenadas ilicitamente drogas de alto risco, drogas 
de risco ou precursores, bem como as apreensões de equipamentos e materiais destinados à cultura, produção ou fabrico ilícitos 
das mesmas, são permitidas a qualquer hora do dia ou da noite.
2. As diligências em casa habitada ou suas dependências fechadas, serão efectuadas de dia e mediante autorização escrita do 
juiz, e nos termos das leis de processo.

Artigo 30º (Controlo nos serviços postais)

1. As entidades habilitadas a verificar ou a reprimir as infracções previstas no presente diploma são autorizadas a efectuar con-
trolos, a qualquer hora do dia ou da noite, nos serviços postais, com vista a descobrir expedições ilícitas
de drogas e precursores.
2. Havendo indícios sérios de tal expedição, aquelas entidades podem proceder à abertura da encomenda, relatando os factos 
por escrito à autoridade judiciária competente.
3. No caso de se tratar de correspondência, a sua abertura e ou apreensão só poderão ser efectivadas mediante ordem escrita 
do juiz proferida em despacho fundamentado e nos termos das leis de processo.

Artigo 31º (Intercepção e gravação de conversações e comunicações)

1. O Juiz pode ordenar a intercepção e a gravação de conversações e comunicações, por período determinado, efectuadas por 
pessoas contra as quais existam indícios sérios de participação numa das infracções previstas nos artigos 3º a 7º e 9º a 11º, e 
que se apresentem de grande interesse para a descoberta da verdade para a produção de prova.
2. Da intercepção e gravação é lavrado auto, no qual se sumariam as partes relevantes, decidindo a autoridade judiciária com-
petente sobre a matéria pertinente a juntar ao processo, e ordenando a destruição dos elementos sem interesse para a causa.
3. Pode a autoridade judiciária sobrestar na junção dos elementos ao processo se tiver razões para crer que o conhecimento do 
auto pelas partes pode prejudicar as finalidades da investigação.

Artigo 32º (Informações sobre fortunas de arguidos de tráfico)

1. Podem ser pedidas informações sobre bens, depósitos ou quaisquer outros valores pertencentes a indivíduos arguidos da 
prática de crimes de tráfico ilícito de estupefacientes ou outras substâncias psicotrópicas e de precursores, com vista à sua 
apreensão e perda para o Estado, demonstrando que foram adquiridos com o produto da actividade criminosa.
2. A prestação de tais informações não pode ser recusada pelas instituições bancárias, financeiras ou equiparadas, bem como 
por quaisquer repartições de registo ou fiscais, desde que o pedido se mostre individualizado, suficientemente concretizado e 
com indicação das referências do processo respectivo.
3. O pedido a que se referem os números anteriores será formulado por ofício do agente do Ministério Público que tiver a seu 
cargo a instrução do processo, acompanhado de autorização escrita do juiz.

Artigo 33º (Entregas controladas)

1. Pode ser autorizada, caso a caso, pelo Ministério Público, a não actuação da Polícia Judiciária sobre os
portadores de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas em trânsito por Cabo Verde, com a finalidade de proporcionar, em 
colaboração com o país ou países destinatários e outros eventuais países de trânsito, a identificação e arguição do maior número 
de participantes nas diversas operações de tráfico e distribuição, mas sem prejuízo do exercício da acção penal pelos factos aos 
quais a lei nacional é aplicável.
2. A autorização só é concedida, a pedido do país destinatário, desde que:
a) Seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos portadores e a identificação suficiente destes;
b) Seja garantida pelas autoridades competentes dos países de destino e dos países de trânsito a segurança das substâncias 
contra riscos de fuga ou extravio;
c) As autoridades judiciárias competentes dos países de destino ou de trânsito se comprometam a comunicar, com urgência, 
informação pormenorizada sobre os resultados da operação e da acção desenvolvida por cada um dos agentes da prática dos 
crimes, especialmente dos que agiram em Cabo Verde.
3. Apesar de concedida a autorização mencionada anteriormente, as autoridades policiais competentes intervêm se as margens 
de segurança tiverem diminuído sensivelmente, se se verificar alteração imprevista de itinerário ou qualquer outra circunstância 
que dificulte a futura apreensão das substâncias e a captura dos agentes; se aquela intervenção não tiver sido comunicada pre-
viamente à entidade que concedeu a autorização, sê-lo-á nas 24 horas seguintes, mediante relato escrito.
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4. Por acordo com o país de destino, as substâncias em trânsito podem ser substituídas parcialmente por outras inócuas, de tal 
se lavrando o respectivo auto.
5. Os contactos internacionais podem ser efectuados através do Gabinete Nacional da Interpol.
6. Qualquer entidade que receba pedidos de entregas controladas deve canalizá-los imediatamente para a autoridade policial 
competente para a sua execução.

Artigo 34º (Prisão preventiva)

1. Sempre que o crime imputado for de tráfico de droga, desvio de precursores, conversão, transferência ou dissimulação de 
bens ou produtos ou ainda de associação criminosa, e o arguido se encontrar preso
preventivamente, ao ponderar a sua libertação, o juiz tomará especialmente em conta os recursos económicos do arguido utili-
záveis para suportar a quebra da caução e o perigo de continuação da actividade criminosa, no país ou fora do território nacional.
2. Antes de se pronunciar sobre a subsistência dos pressupostos da prisão preventiva o juiz recolherá informação actualizada que 
possa interessar ao reexame daqueles pressupostos.

CAPÍTULO III Disposição de natureza investigatória

Artigo 35º (Investigação criminal)

A investigação dos crimes previstos neste diploma é da competência exclusiva da Polícia Judiciária, sem prejuízo do disposto na 
lei orgânica respectiva, na parte respeitante à função complementar, subsidiária e auxiliar da Polícia de Ordem Pública.

Artigo 36º (Conduta não punível)

1. Não é punível a conduta do funcionário de investigação criminal que, para fins estritos de inquérito e sem revelação da sua 
qualidade e identidade, aceitar directamente ou por intermédio de um terceiro a entrega de estupefacientes ou substâncias 
psicotrópicas.
2. O relato de tais factos é junto ao processo no prazo máximo de 24 horas.

Artigo 37º (Protecção das fontes de informação)

1. Nenhum funcionário de investigação criminal, declarante ou testemunha, é obrigado a revelar ao tribunal a identificação ou 
qualquer elemento que leve à identificação da pessoa que tenha colaborado com a polícia na descoberta de infracção prevista 
no presente diploma.
2. Se, no decurso da audiência de julgamento, o tribunal se convencer que a pessoa que colaborou com a polícia transmitiu dados 
ou informações que, seguramente, sabia ou devia saber serem falsos, pode ordenar a revelação da sua identidade e a inquirição 
em audiência.
3. Na situação prevista na parte final do número anterior, o tribunal pode decidir da exclusão ou restrição da publicidade da 
audiência.

CAPÍTULO IV Destruição de droga e recolha de amostra

Artigo 38º (Exame e destruição das substâncias)

1. As plantas, substâncias e preparações apreendidas são examinadas, por ordem da autoridade judiciária
competente, no mais curto prazo de tempo possível.
2. Após o exame laboratorial, o perito procede a recolha, identificação, pesagem bruta e líquida, acondicionamento e selagem de 
uma amostra, no caso de a quantidade de droga o permitir, e do remanescente, se o houver.
3. A amostra fica guardada em cofre do organismo que procede à investigação até decisão final.
4. No prazo de 5 dias após a junção do relatório do exame laboratorial, a autoridade judiciária competente ordena a destruição 
da droga remanescente, despacho que é cumprido em período não superior a 30 dias, ficando a droga,
até à destruição, guardada em cofre forte.
5. A destruição da droga faz-se por incineração, na presença de um magistrado, de um funcionário designado para o efeito e de 
um técnico de laboratório, lavrando-se o auto respectivo;
numa mesma operação de incineração podem realizar-se destruições de droga apreendida em vários processos.
6. Proferida decisão definitiva, o tribunal ordena a destruição da amostra guardada em cofre, o que se fará com observância do 
disposto no nº 5, sendo remetida cópia do auto respectivo.

Artigo 39º (Amostras pedidas por entidades estrangeiras)

1. Podem ser enviadas amostras de substâncias e preparações que tenham sido apreendidas, a solicitação de serviços públicos 
estrangeiros, para fins científicos ou de investigação, mesmo na pendência do processo.
2. Para o efeito, o pedido é transmitido à autoridade judiciária competente, que decidirá sobre a sua satisfação.
3. O pedido pode ser apresentado através do Gabinete Nacional da Interpol.

Artigo 40º (Comunicação de decisões)

1. Serão comunicadas à comissão de luta contra o tráfico ilícito de estupefacientes e outras substâncias
psicotrópicas todas as apreensões de plantas, substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV.
2. Os tribunais enviarão à mesma entidade cópia das decisões proferidas em processo crime por infracções previstas no pre-
sente diploma.
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TÍTULO V Coordenação nacional e cooperação internacional na luta contra o tráfico ilícito

Artigo 41º (Comissão de Coordenação)

1. A comissão de luta contra o tráfico ilícito, referida no nº 1 do artigo antecedente, centraliza todas as informações que possam 
facilitar a investigação e a prevenção do tráfico ilícito e coordena, tanto no plano nacional como internacional, todas as operações 
tendentes à repressão desse tráfico.
2. Por diploma do Governo determinar-se-á a composição e as atribuições da comissão.

Artigo 42º (Cooperação internacional)

No tocante a extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão de processos crimi-
nais, aplicam-se os tratados, convenções e acordos a que Cabo Verde se vinculou e, subsidiariamente, o disposto na Convenção 
das Nações Unidas contra o tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas de 1988.

TÍTULO VI Disposições finais

Artigo 43º (Equivalência das penas)

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando para qualquer efeito jurídico se deva fazer equivalência entre a duração 
das penas previstas neste diploma e as da legislação vigente, fazer-se-á corresponder:
a) As penas de prisão cujo limite máximo não seja superior a três anos, as penas de prisão correccional;
b) As penas de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos, as penas de prisão maior;
2. Para efeitos da aplicação das penas, designadamente para os casos em que haja circunstâncias agravantes ou atenuantes, 
reincidência, sucessão, acumulação de crimes, cumplicidade, delito frustrado e tentativa, as penas previstas na alínea b) do nú-
mero antecedente têm a seguinte correspondência com as penas de prisão maior estabelecidas na lei penal geral:
a) Pena de 10 a 20 anos à pena do número 1º do artigo 55º do Código Penal;
b) Pena de 5 a 15 anos à pena do número 2º do artigo 55º do Código Penal;
c) Pena de 4 a 12 anos à pena do número 3º do artigo 55º do Código Penal;
d) Pena de 2 a 10 anos à pena do número 4º do artigo 55º do Código Penal;
e) Pena de 1 a 5 anos à pena do número 5º do artigo 55º do Código Penal.

Artigo 44º (Norma revogatória)

Ficam revogados o Decreto-Lei nº 102/84, de 27 de Outubro e a Lei nº 27/IV/91, de 30 de Dezembro.

Artigo 45º (Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a sua publicação.
Aprovada em 27 de Maio de 1993.
O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício, António Espírito Santo Fonseca.
Promulgada em 23 de Junho de 1993.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MONTEIRO.
Assinada em 25 de Junho de 1993.
O Presidente da Assembleia Nacional, Amílcar Fernandes Spencêr Lopes.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
Classificação de estupefacientes e substâncias nas legislações mencionadas
Estupefacientes incluídos no quadro I da Convenção de 1961 e/ou no grupo I da Convenção de 1931
Lista dos estupefacientes incluídos no quadro II da Convenção de 1961 e/ou no grupo I da Convenção de 1931
Lista das preparações incluídas no Quadro III
Listas dos estupefacientes incluídos no Quadro IV
Substâncias psicotrópicas colocadas sob controle Internacional
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Decreto-Lei n.º 92/92

Tipo de Documento Decreto-Lei
N.º Documento 92/92

Data de Publicação 20/07/1992  
Data de Entrada em Vigor 30/07/1992

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim Oficial, Série I, Número 3

Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de Julho

CONTROLO DO MERCADO LÍCITO DOS ESTUPEFACIENTES, SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E PRECURSORES

CAPÍTULO I Disposições gerais

Artigo 1.º (Direito das Convenções)

As normas da presente lei serão interpretadas de harmonia com as convenções relativas a estupefacientes e substâncias psico-
trópicas, ratificadas por Cabo Verde.

Artigo 2.º (Substâncias e preparados sujeitos a disciplina do presente diploma)

1. As substâncias e preparados sujeitos ao regime previsto nesta lei constarão de quatro quadros, elaborados em conformidade 
com os critérios estabelecidos nos artigos seguintes, e anexos ao presente diploma.
2. Os quadros referidos no nº 1 podem ser alterados por portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Saúde e serão obrigato-
riamente actualizados de acordo com as alterações aprovadas pelos órgãos próprios das Nações Unidas.
3. O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o transporte, o trânsito, a 
detenção por qualquer título e o uso de substâncias e preparados indicados nos números anteriores ficam condicionados pelo 
disposto no presente diploma e por portaria conjunta dos Ministros da Justiça e da Saúde.
4. A portaria conterá as regras necessárias a boa execução deste diploma.

Artigo 3.º (Drogas, precursores e preparados)

1. Para efeito do presente diploma, são consideradas drogas todas as plantas, substâncias ou seus preparados cujo controle se 
encontra previsto nas convenções sobre estupefacientes e substâncias psicotrópicas ratificadas por Cabo Verde e respectivas 
alterações, bem como outras substâncias incluídas nos quadros anexos ao presente diploma.
2. Consideram-se precursores as substâncias inscritas no quadro IV anexo ao presente diploma.
3. E considerado como preparado:
— Uma solução ou mistura contendo um ou vários estupefacientes, uma ou várias substâncias psicotrópicas ou outras substân-
cias colocadas sob controlo;
— Uma ou várias substâncias psicotrópicas divididas em unidade de consumo.
4. Os preparados estão sujeitos ao mesmo regime das substâncias que eles contêm.

Artigo 4.º (Critérios gerais para a elaboração dos quadros)

1. Inscrever-se-ão nos quadros anexos os estupefacientes e substâncias psicotrópicas como tais classificados pelas convenções 
internacionais, bem como os seus preparados e outras substâncias, preparados e plantas considerados perigosos para a saúde 
pública, pelos seus efeitos toxicomanogénicos e pelas situações de abuso a que possam dar lugar.
2. O quadro I conterá, pelo menos, as substâncias indicadas na tabela IV da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, e na 
tabela I da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971.
3. O quadro II conterá, pelo menos, as substâncias indicadas nas tabelas I e II da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, 
e na tabela II da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971.
4. O quadro III conterá, pelo menos as substâncias indicadas nas tabelas III e IV da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas 
de 1971.
5. Sempre que se mostrar necessário, as substâncias inscritas nos quadros II e III podem ser submetidas a medidas de controlo 
mais rigorosas ou severas.
6. O quadro IV conterá, pelo menos, as substâncias indicadas nas tabelas anexas à Convenção Contra o Tráfico Ilícito dos Estu-
pefacientes e das Substâncias Psicotrópicas de 1988.
7. As substâncias incluídas nos quadros devem ser indicadas pela denominação comum, internacional e ou nome químico.

Artigo 5.º (Obrigações e contactos internacionais)

 1. O Governo designará o organismo especialmente incumbido de acompanhar a aplicação das disposições das Convenções e 
tratados ratificados por Cabo Verde em matéria de substâncias estupefacientes e psicotrópicas e que deve, a nível internacional, 
centralizar a informação sobre o cumprimento das obrigações decorrentes daquelas convenções e tratados e manter os contac-
tos necessários, designadamente com a Comissão dos Estupefacientes do Conselho Económico e Social das Nações Unidas e 
com o Órgão Internacional de Fiscalização e Estupefacientes.
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2. Para cumprimento das obrigações internacionais referidas no número anterior, nomeadamente de carácter estatístico, infor-
mativo e de avaliação de necessidades de estupefacientes a importar, aquele organismo pode solicitar internamente os dados 
necessários, a qualquer organismo ou serviço nacional.

CAPÍTULO II Proibição: regras gerais

Artigo 6.º (Proibição de cultura)

1. É proibida a cultura da papoila, do ópio, do arbusto da coca, da planta da cannabis bem como de qualquer outra planta da qual 
possam ser extraídas substâncias inscritas nos quadros I e II.
2. Todavia, o Ministério da Saúde poderá conceder uma licença para a cultura das plantas referidas no número anterior, para fins 
científicos ou didácticos.

Artigo 7.º (Substâncias do quadro I)

1. São proibidas o fabrico, o comércio, a distribuição por grosso ou a retalho, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, 
o emprego, a aquisição, a detenção, a oferta, a cedência de substancias e preparados inscritos no quadro I.
2. Todavia, o responsável pela área de saúde pode autorizar a utilização destas substâncias para fins científicos ou didácticos, em 
benefício de pessoas devidamente credenciadas que trabalham em estabelecimentos médicos, científicos ou de ensino.

CAPÍTULO III Licenciamentos e autorizações

Artigo 8.º (Condicionamentos e autorizações)

1. As autorizações e licenciamentos só serão concedidos se legitimados pelas necessidades do país e desde que o uso das subs-
tâncias ou preparados seja limitado a fins médicos, científicos ou didácticos, ressalvadas as excepções previstas nas convenções.
2. As autorizações e licenciamentos serão concedidos pela Direcção-Geral de Farmácia relativas às substâncias dos quadros II e 
III dentro dos limites estritos das necessidades do país, dando prevalência aos interesses de ordem médica, médico-veterinária, 
científica e didáctica.
3. As autorizações e licenciamentos fixarão as condições especiais a observar pelo requerente.
4. A Direcção-Geral de Farmácia e a Direcção-Geral de Comércio manterão colaboração permanente no que respeita ao controlo 
das substâncias constantes no quadro IV.
5. O licenciamento concedido pela primeira vez para o exercício das actividades previstas no número 3 do artigo 2º será objecto 
de publicação no Boletim Oficial.
6. As autorizações serão comunicadas ao organismo previsto no artigo 50º.
7. Cada autorização excederá o período de um ano.
8. O disposto neste artigo não prejudica a competência própria do Ministro responsável pela área do Comércio, em matéria de 
licenciamento das operações de comércio externo.

Artigo 9.º (Natureza das autoridades e licenciamentos)

1. Os licenciamentos e as autorizações são intransmissíveis, não podendo ser cedidos ou utilizados por outrem, a qualquer título.
2. No caso de entidade ou empresa com filiais ou depósitos, a licença precisará os lugares onde a actividade deve ser exercida.

Artigo 10.º (Requisitos subjectivos)

1. Só poderão ser concedidas autorizações a empresa ou entidades cujos titulares ou representantes legais ofereçam suficientes 
garantias de idoneidade moral e profissional.
2. Compete ao organismo a que se refere o artigo 5-do presente diploma, colher as respectivas informações, através das enti-
dades que coordena.

Artigo 11º (Caducidade da autorização)

1. A autorização caduca quando a empresa ou entidade cesse a respectiva actividade, seja mudada a firma ou denominação 
social, faleça ou seja substituído o respectivo titular ou o seu representante legal.
2. Os casos de mudança de firma ou denominação social, falecimento ou substituição do respectivo titular ou do seu represen-
tante legal devem ser comunicados a Direcção-Geral de Farmácia no prazo de 30 dias.
3. Feitas as comunicações referidas no número anterior e verificados os requisitos do artigo 10º a autorização concedida pode 
ser mantida por despacho do Director-geral.

Artigo 12º (Revogação ou suspensão da autorização)

1. A Direcção-Geral de Farmácia deve revogar a autorização concedida logo que deixem de verificar-se os requisitos exigidos 
para a concessão da mesma.
2. A revogação poderá ter ainda lugar ao ser ordenada a suspensão, até 6 meses, conforme a gravidade, em caso de acidente 
técnico, subtracção, deterioração de substâncias e preparados ou de outras irregularidades, reveladores de riscos significativos 
para a saúde ou para o abastecimento ilícito do mercado, bem como por incumprimento das obrigações que recaiam sobre o 
beneficiário da autorização.
3. Os despachos de revogação e de suspensão devem ser publicados no Boletim Oficial.
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Artigo 13º (Efeitos da revogação da autorização)

1. No caso de revogação ou caducidade da autorização, a Direcção-Geral de Farmácia pode autorizar, a solicitação do interessa-
do, a devolução das existências de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III a quem os tenha fornecido ou a 
cedência a outras entidades, empresas autorizadas ou farmácias.
2. A devolução ou cedência deve ser requerida no prazo de 30 dias, a contar da data em que a revogação tiver sido publicada, da 
comunicação do despacho ministerial que a tiver confirmado ou do trânsito em julgado da decisão judicial confirmatória.
3. No decurso do prazo previsto no número anterior, as existências serão inventariadas e guardadas em compartimento selado 
da empresa, por ordem de Direcção-Geral de Farmácia, a qual poderá promover a venda ou a distribuição, se houver risco de 
deterioração ou de entrada no mercado ilícito, entregando o produto da venda ao proprietário, deduzidas as despesas feitas pelo 
Estado.

Artigo 14º (Regime de pessoas autorizadas)

A Direcção-Geral de Farmácia organizará o registo das pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as actividades 
referidas no número 3 do artigo 2º, no qual serão averbadas todas as medidas e sanções, provisórias ou definitivas, que lhes 
forem aplicadas.

CAPÍTULO IV Fabrico e emprego

Artigo 15.º (Condições de licenciamento)

Todo o estabelecimento de fabrico de substâncias a que se refere a presente Lei deve ter um farmacêutico que será pessoalmen-
te responsável pela aplicação previstas no presente diploma.

Artigo 16.º (Quotas de fabrico de substâncias)

1. Anualmente a Direcção-Geral de Farmácia, atendendo aos compromissos internacionais assumidos e de acordo com as regras 
decorrentes das convenções, ouvido o organismo previsto no artigo 50º, estabelecerá as quantidades das substâncias compreen-
didas nos quadros II e III que podem ser fabricadas ou postas a venda pelas empresas autorizadas no decurso do ano seguinte.
2. As quantitativas estabelecidas podem ser aumentadas já no decurso do ano, competindo à Direcção-Geral de Farmácia, em 
qualquer momento e quando especiais circunstâncias o exijam, limitar o fabrico de determinadas substâncias e preparados.
3. A fixação das quotas ao abrigo do disposto no número 1 e a sua alteração serão notificadas aos interessados.

Artigo 17.º (Proibição de fabrico)

Sob proposta da Comissão Nacional de Medicamentos, o Ministro da Saúde poderá proibir, a qualquer momento, o fabrico de 
certas substâncias ou preparados, se as circunstâncias o exigirem.

CAPÍTULO V Importação, exportação e trânsito

Artigo 18.º (Licença para o comércio internacional)

A importação, a exportação e trânsito de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III só podem ser efectuados 
por entidades ou empresas autorizadas a cultivar, a fabricar, a manipular ou a comercializar por grosso essas substâncias ou 
preparados ou a utilizá-los para fins de ensino ou de investigação científica.

Artigo 19.º (Autorização específica)

Cada operação de importação, exportação ou trânsito relativamente as tabelas II e III, está subordinada a uma autorização es-
pecial.

CAPÍTULO VI Distribuição e comércio por grosso

Artigo 20.º (Condições gerais)

1. Todo o estabelecimento de distribuição ou venda por grosso deve ter um farmacêutico que será pessoalmente responsável 
pela aplicação do presente diploma.
2. Sempre que o estabelecimento possuir uma ou mais sucursais, a direcção técnica de cada uma delas deve ser assegurada por 
um farmacêutico assistente.
3. O estabelecimento de venda por grosso não pode, salvo autorização especial, entregar medicamentos ao público.
4. O estabelecimento de venda por grosso não pode igualmente adquirir, ceder ou distribuir medicamentos a pessoas que não 
estejam devidamente autorizadas.

CAPÍTULO VII Aquisição, cedência e outras operações de aprovisionamento profissional

Artigo 21.º (Condições gerais)

1. Estão autorizados, a título de aprovisionamento profissional a adquirir e a ceder as substâncias inscritas nos quadros II e III:
a) Os proprietários de depósitos públicos ou privados devidamente licenciados pelo Ministro da Saúde e colocados sob a respon-
sabilidade de um farmacêutico;
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b) Os organismos de saúde, públicos ou privados, que sejam detentores de uma farmácia;
c) Farmácias;
d) Os estabelecimentos reconhecidamente idóneos oficiais ou privados, para fins de investigação ou ensino, podendo neste caso 
ser autorizado o fornecimento de substâncias compreendidas nas tabelas restantes.
2. O aprovisionamento é feito através de requisição escrita nos termos do regulamento.

CAPÍTULO VIII Dispensa ao público

Artigo 22.º (Receituário especial)

1. As substâncias e preparados compreendidos no quadro II só serão fornecidos ao público, mediante apresentação de receita 
médica com as especificações constantes do regulamento.
 2. As substâncias e preparados e compreendidos no quadro III são fornecidos ao público mediante receita médica normal.
3. A Direcção-Geral de Farmácia, aprovará os modelos de livros de receitas, com talonário e de cores diferentes, sendo um des-
tinado a prescrição de substâncias estupefacientes e o outro a prescrição de substâncias psicotrópicas.

Artigo 23.º (Proibição de entregas a dementes e menores)

É proibida a entrega de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III a doente mental ou a menor.

Artigo 24.º (Entidades autorizadas a efectuar entregas)

Só um farmacêutico ou substituto devidamente autorizado pode aviar receitas respeitantes a substâncias ou preparados com-
preendidos nos quadros II e III, devendo verificar a identidade do adquirente e anotá-la à margem da receita respectiva, servindo-
-se do documento de identificação ou de outros elementos seguros de identificação, tais como a carta de condução ou, no caso 
de estrangeiros, o passaporte, anotando ainda a data de entrega das substâncias e assinando.

CAPÍTULO IX Registos

Artigo 25.º (Obrigatoriedade e condições de registo)

1. Devem ser registados em livros próprios todas as entradas e saídas de substâncias e preparados compreendidos nos quadros 
II e III.
2. Cada livro de registo deve ser encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano e no fecho devem ser mencionados os totais das 
substâncias ou preparados armazenados e os utilizados durante o ano, bem como qualquer diferença, para mais ou para menos, 
relativamente aos correspondentes registos anteriores.

Artigo 26.º (Registo de fabricantes)

1. As empresas ou entidades autorizadas a fabricar substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III mencionarão 
nos livros de registo, para além das entradas e saídas, a sua passagem a fase de fabrico.
2. No livro a que se refere o número anterior deverão ser registadas: a identificação completa do produto, a proveniência e as 
quantidades de matérias-primas utilizadas, com indicação da respectiva designação e da data de entrada na secção de fabrico, 
assim como a quantidade de produtos obtidos e o respectivo número de lote.
3. Este registo especial deve ser conservado durante o período de 3 anos a contar da última operação mencionada.

Artigo 27.º (Registo de receitas nas farmácias)

As farmácias registarão em livro especial as receitas aviadas relativas a substâncias e preparados compreendidos nos quadros II 
e III-A, do qual constará o número da receita, o médico prescrevente, a identificação do adquirente e a data da entrega e que será 
encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano pelo respectivo responsável.

Artigo 28.º (Participação urgente)

1. A subtracção ou extravio de substâncias e preparados compreendidos nas tabelas referidas no artigo 2 será participada a 
autoridade policial local e à Direcção-Geral de Farmácia, em acto seguido à sua constatação, pela entidade responsável pela 
guarda, narrando circunstancialmente os factos, indicando com rigor as quantidades e características das substâncias e prepa-
rados desaparecidos e as provas de que dispuser.
2. Idêntico procedimento será adoptado no caso de subtracção, inutilização ou extravio de registos exigidos pelo presente diplo-
ma e pela portaria e de impressos para receitas médicas.

CAPÍTULO X Inspecção e verificação das infracções

Artigo 29.º (Inspecção)

1. Compete a Direcção-Geral de Farmácia fiscalizaras actividades autorizadas de cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio 
por grosso, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, entrega e detenção de substâncias e preparados 
compreendidos nos quadros II e III.
2. A portaria definirá os termos da inspecção.
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CAPÍTULO XI Circulação internacional

Artigo 30.º (Circulação internacional de pessoas)

As pessoas sob tratamento médico que atravessem as fronteiras nacionais ou em trânsito internacional poderão ter na sua pos-
se substâncias e preparados dos quadros II e III correspondentes ao documento médico de que sejam portadores.

Artigo 31.º (Provisões para meios de transporte)

1. E permitido o transporte internacional, em navios, aeronaves ou outros meios de transporte público internacional, de quan-
tidades reduzidas de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III que se possam tornar necessários durante a 
viagem para administração de primeiros socorros.
2. As substâncias devem ser guardadas em condições de segurança, de modo a evitar a sua subtracção ou descaminho.
3. As substâncias e preparados objecto de transporte, a que se refere o número 1, ficam sujeitos às leis, regulamentos e licenças 
do país da matrícula, mas sem prejuízo do direito de autoridades nacionais competentes procederem as verificações, inspecções 
ou quaisquer outras operações de controlo que se mostrem necessárias, a bordo dos meios de transporte.

CAPÍTULO XII Publicidade, etiquetagem e embalagem

Artigo 32.º (Proibição de publicidade)

É proibida a publicidade respeitante a substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III, com excepção de divulgação 
científica e de anúncios em revistas da especialidade.

Artigo 33.º (Etiquetagem e embalagem)

A portaria definirá as condições de etiquetagem e de embalagem das substâncias e preparados submetidos a disciplina da pre-
sente legislação.

CAPÍTULO XIII Condições de segurança

Artigo 34.º

1. Os estabelece cimentos hospitalares do Estado, civis ou militares, casas de saúde, hospitais particulares, farmácia e as enti-
dades ou empresas autorizadas nos termos do presente diploma a deter substâncias ou preparados compreendidos nos quadros 
anexos a lei devem tomar as medidas de segurança adequadas contra a sua perda ou subtracção.
2. Os serviços, entidades ou empresas referidas no número 1 ficam obrigados a adoptar as medidas de segurança que lhes forem 
impostas pela Direcção-Geral de Farmácia, ouvido o organismo a que se refere o artigo 5º e, facultativamente, as respectivas 
associações.
3. Para além da multa, poderá ser revogada a autorização concedida, no caso de não adopção daquelas medidas.

CAPÍTULO XIV Transgressões e multas

Artigo 35.º (Transgressões)

Os actos praticados com violação dos condicionamentos e obrigações impostas na presente lei e regulamentos, serão sanciona-
dos com multa nos termos dos artigos seguintes se outra penalidade mais grave não couber.

Artigo 36.º (Montante das multas)

1. O montante das multas variará entre o mínimo de 50 000$ e o máximo de 100 000$.
2. Em caso de negligência, o limite mínimo e máximo da multa é reduzido a metade.
3. As multas a aplicar às pessoas colectivas e equiparadas poderão elevar-se até aos montantes máximos de 200 000$ em caso 
de dolo, e 1 000 000$ em caso de negligência.

Artigo 37.º (Apreensão e sanções acessórias)

1. Em processo de transgressões poderá ser ordenada a apreensão de objectos que serviram a sua prática e aplicar acessoria-
mente:
a) A revogação ou suspensão da autorização concedida para o exercício da respectiva actividade;
b) A interdição do exercício da actividade por período não superior a 1 ano;
c) A interdição do exercício da profissão.
2. Se o mesmo facto constituir também crime, será o agente punido por este, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias 
previstas para a transgressão.

Artigo 38.º (Entidade competente; registo)

1. A aplicação das multas e das sanções acessórias a fixar será da competência da Direcção-Geral de Farmácia.
2. A instrução dos processos pelas transgressões cabe à Direcção-Geral de Farmácia.
3. As sanções aplicadas a pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as actividades referidas no nº 3 do artigo 2º, 
são averbadas no registo previsto no artigo 14º.
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CAPÍTULO XV Precursores

Artigo 39.º (Importação e exportação)

1. As operações de importação ou exportação dependem de autorização específica a conceder pela Direcção-Geral do Comércio, 
sem prejuízo do disposto no nº 4 do artigo 8º.
2. As autorizações a que se refere o número anterior serão comunicadas ao organismo previsto no artigo 50º.

Artigo 40.º (Operações suspeitas)

1. A importação e/ou exportação das substâncias inscritas no quadro IV não serão autorizadas se existirem motivos razoáveis 
para suspeitar que tais substâncias se destinam ao fabrico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. 2. Sempre 
que existam indícios de que a importação das substâncias compreendidas no quadro IV se destinam ao fabrico ilícito dos estu-
pefacientes ou substâncias psicotrópicas, a Direcção-Geral do Comércio informará de imediato a autoridade policial competente 
para a investigação, tomando as providências adequadas a apreensão.

Artigo 41.º (Limitação de quantidade)

Os fabricantes e os distribuidores das substâncias inscritas no quadro IV não podem acumular quantidades que excedem as 
necessárias ao funcionamento normal das respectivas empresas e as necessidades do mercado.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros.
Carlos Veiga — Jorge Carlos Fonseca — Eurico Monteiro — José Tomás Veiga —António Gualberto do Rosário — Manuel Jesus 
Chantre — Teófilo Figueiredo — Manuel Faustino — Rui Figueiredo — Leão Lopes — Alfredo Teixeira.
Promulgado em 30 de Junho de 1992.
Publique-se.
O Presidente da República, interino, AMÍLCAR FERNANDES SPENCER LOPES.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
Classificação de estupefacientes e substâncias nas legislações mencionadas
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Lei 117/IX/2021 (Alteração e Republicação do Código Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 117/IX/2021 (Alteração e Republicação do Código Penal)

Data de Publicação 11/02/2021
Data de Entrada em Vigor  12/05/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Boletim Oficial, I Série, Número 15

Lei 117/IX/2021, de 11 de Fevereiro (Excertos)

Preâmbulo
(…)
Por mandato do Povo a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Objeto

O presente diploma procede à quarta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 4/2003, de 18 de novembro.
(…)

Artigo 6.º Republicação

É republicada na integra, em anexo, à presente lei, da qual faz parte integrante o Decreto-Legislativo n.º 4/2003, de 18 de novem-
bro, alterado pelo Decreto-Legislativa n.º 4 /2015, de 11 de novembro, com a redação atual.

Artigo 7.º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 90 dias após a data da sua publicação.

Aprovada em 18 de dezembro de 2020.
O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos.
Promulgada em 4 de fevereiro de 2021.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA.
Assinada em 4 de fevereiro de 2021.
O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos.

ANEXO (a que se refere o artigo 6.º)
Decreto-legislativo nº 4/2003 de 18 de Novembro

(…)
CODIGO PENAL DE CABO VERDE

Preâmbulo
(…)

CÓDIGO PENAL
LIVRO I Parte geral

TÍTULO I Garantias e aplicação da lei penal
(…)

Artigo 4.º Factos praticados fora do território nacional

1. Salvo convenção internacional em contrário, a lei penal cabo-verdiana é ainda aplicável a factos praticados fora do território 
de Cabo Verde nos seguintes casos:
a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 243.º a 267.º, 268.º - A a 272.º, 291.º, 301.º, 301.º - A, 301.º- C, 306.º a 
314.º e 317.º a 326.º, bem como, nos termos da respetiva legislação, os crimes de tráfico de armas proibidas e substâncias ex-
plosivas, tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, organização, associação ou grupo terrorista, terrorismo, 
terrorismo internacional, financiamento do terrorismo e lavagem de capitais;
b) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos131.º - A, 131.º- B, 138.º, n.ºs 2 a 6, 142.º, nº 3, 143.º, n.º 2, 144.º, 145.º-
A, 147.º, n.º 2, 148.º, n.ºs 1 e 2, 149.º, nº 1, 150.º, 151º a 150.º - C e 362.º a 372.º - A, desde que o agente seja encontrado em 
Cabo-Verde e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de detenção ou outro instrumento 
de cooperação internacional que vincule o Estado Cabo-Verdiano;
c) Quando forem praticados contra cabo-verdianos, desde que o agente viva habitualmente em Cabo Verde e aqui seja encontrado;
d) Quando forem cometidos por pessoa singular ou coletiva cabo-verdiana, ou estrangeira ou por apátrida, desde que o agente 
seja encontrado em Cabo Verde, os factos sejam igualmente puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados e 
constituírem crime que legalmente admita extradição ou entrega e aquela e esta não possa, em concreto, ser concedida;
e) Quando se trate de crimes que o Estado Caboverdiano, por tratado, convenção internacional ou outro instrumento jurídico 
internacional, se tenha obrigado a julgar.



255

2. O disposto no número anterior só terá aplicação, quando o agente não tenha sido julgado ou se haja subtraído ao cumprimento 
da sanção em que tenha sido condenado no país da prática do facto.
3. Ainda que seja aplicável, nos termos deste artigo, a lei cabo-verdiana, o facto será julgado de acordo com a lei do país em que 
tiver sido praticado, sempre que esta seja concretamente mais favorável ao agente. A pena aplicável é convertida naquela que 
lhe corresponder no sistema cabo-verdiano, ou, não havendo correspondência directa, naquela que a lei cabo-verdiana prever 
para o facto.
4. O disposto neste artigo não prejudica o regime constante da lei da cooperação judiciária internacional.
(…)

LIVRO II
Parte especial

TÍTULO VI Crimes contra a ordem pública e a segurança colectiva
(…)

CAPÍTULO II Crimes contra a segurança colectiva
(…)

Artigo 303.º Condução perigosa de meio de transporte

1. Quem conduzir veículo destinado a transporte por ar ou água, não estando em condições de o fazer em segurança, nomeada-
mente por estar sob a influência de drogas tóxicas, bebidas alcoólicas, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, ou violando 
grosseiramente as regras de condução, criando, por esse facto, perigo efectivo para a vida ou para a integridade física de outrem, 
ou para bens patrimoniais alheios de elevado valor, será punido com pena de prisão de 2 a 6 anos.
2. A pena será de prisão de 1 a 4 anos, se o perigo referido no número anterior for criado por condução de veículo em via pública.
3. Se o perigo for causado por negligência, a pena será de prisão de 1 a 4 anos, no caso do n.º 1, e de prisão até 2 anos ou multa 
de 60 a 150 dias, no caso do n.º2.
4. Se a conduta for realizada com negligência, a pena será de prisão até 3 anos ou de multa de 80 a 200 dias, no caso do n.º 1, e 
de prisão até 1 ano ou multa até 100 dias, no caso do n.º 2.
(…)

TÍTULO VII Crimes contra o estado de direito democrático
(…)

CAPÍTULO II Crimes contra as instituições e os valores do Estado democrático
(…)

Secção III Crimes Eleitorais
(…)

Artigo 323.º Corrupção activa e passiva de eleitor

1. Quem, através da concessão de dinheiro ou de qualquer compensação ou vantagem de natureza patrimonial, levar eleitor a 
votar em certo sentido ou a não votar, será punido com pena de prisão de até 2 anos ou com pena de multa de 60 a 150 dias.
2. O eleitor que receber dinheiro ou qualquer compensação ou vantagem de natureza patrimonial para votar em certo sentido ou 
não votar será punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 100 dias.
(…)

CAPÍTULO V Alguns crimes relativos ao exercício de funções públicas
Secção I Disposições Preliminares

(…)
Artigo 363.º Corrupção passiva

1. O funcionário que, directamente ou por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, dinheiro ou qualquer 
outra dádiva, ou a sua promessa, para praticar ou abster-se de praticar acto contrário aos deveres do cargo, será punido com 
pena de prisão de 2 a 8 anos, se se concretizar o seu intento, e de prisão de seis meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 
200 dias, no caso contrário.
2. Se os factos descritos no número anterior forem realizados como contrapartida ou recompensa de acto ou omissão lícitos, o 
funcionário será punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias.
3. Incorre na mesma pena o funcionário de uma organização internacional pública que, directamente ou por interposta pessoa, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, dinheiro ou qualquer outra dádiva, ou a sua promessa, para praticar ou abster-se de 
praticar um acto no exercício das suas funções.
4. As penas previstas nos números anteriores serão agravadas de metade dos seus limites mínimo e máximo, se os factos forem 
praticados por magistrado judicial ou do Ministério Público.

Artigo 364.º Corrupção activa

1. Quem, directamente ou por interposta pessoa, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra dádiva a funcionário ou a 
terceiro com conhecimento daquele, com o fim indicado no n.º 1 do artigo antecedente, será punido com pena de prisão de 6 
meses a 4 anos.
2. Na mesma pena incorre quem, directamente ou por interposta pessoa, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra dádiva 
a um funcionário público estrangeiro ou funcionário de uma organização internacional pública, para praticar ou abster-se de 
praticar um acto no exercício das suas funções, com vista a obter ou conservar um negócio ou outra vantagem indevida.
3. Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo anterior, a pena será de prisão até 6 meses ou de multa até 80 dias.
(…)
O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.
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Decreto Legislativo 2/2006 (Lei das Medidas Socioeducativas)

Alterado e derrogado pelo Decreto-Lei n.º 12/2021, de 5 de Fevereiro

Tipo de Documento Decreto Legislativo
N.º Documento 2/2006 ( Lei das Medidas Tutelares Socioeducativas)

Data de Publicação 27/11/2006
Data de Entrada em Vigor 25/02/2007

Entidade Emitente Conselho de Ministros 
Fonte Boletim Oficial, Série I, Suplemento, Número 34

Decreto-Legislativo 2/2006 de 27 de Novembro (Excertos)

Preâmbulo
(…)
Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 3/VII/2006, de 28 de Agosto; No uso da faculdade conferida pela alínea 
b) do nº 2 do artigo 203º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 1.º Âmbito da lei

1. O presente diploma regula as medidas tutelares sócio-educativas, aplicáveis a menores, quando, tendo completado doze anos 
e antes de perfazerem dezasseis, sejam agentes de algum facto qualificado pela lei como crime.
2. O presente diploma regula ainda a organização e funcionamento dos Centros Sócio-Educativos.

TÍTULO I
MEDIDAS TUTELARES SÓCIO-EDUCATIVAS

CAPÍTULO II
Conteúdo das Medidas

(…)
Artigo 11º Imposição de obrigações

(…)
2. A submissão a programas de tratamento visa, nomeadamente, o tratamento das seguintes situações:
(…)
3. Consumo habitual de estupefacientes;
(…)

TÍTULO IV
CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS

(…)
CAPÍTULO VI

Regras gerais de funcionamento dos Centros
(…)

Artigo 134º Tabaco, álcool e drogas

1. É proibido introduzir, guardar ou consumir, no Centro, bebidas alcoólicas, drogas ou quaisquer outras substâncias ou produtos 
de efeitos equiparáveis.
2. Não é permitido aos educandos deter na sua posse tabaco, isqueiros ou fósforos, nem fumar no Centro.
(…)
Visto e aprovado em Conselho de Ministros.
José Maria Pereira Neves - José Manuel Gomes Andrade 
Promulgado em 27 de Novembro de 2006 Publique-se.
O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES
Referendado em 27 de Novembro de 2006 
O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves
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A EVOLUÇÃO DO QUADRO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LAVAGEM DE CAPITAIS: GANHOS E DESAFIOS43

Julho de 2015

Kylly Samháa Almada Fernandes
No âmbito da comemoração dos cinco anos da Legis Palop fomos convidados, na qualidade de Directora da Unidade de Informa-
ção Financeira de Cabo Verde, a escrever um texto, abordando o tema lavagem de capitais.

A nossa exposição está dividida em duas partes:
1. Evolução do quadro jurídico e institucional da lavagem de capitais
2. Ganhos e desafios

PARTE I
EVOLUÇÃO DO QUADRO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DA LAVAGEM DE CAPITAIS

A lavagem de capitais, numa definição mais simples, constitui um conjunto de operações financeiras com o intuito de introduzir 
na economia do país os recursos, bens e serviços de origem ilícitos. Ou seja, consiste em “lavar” dinheiro, bens e produtos pre-
cedentes de um crime e, dar-lhe um aspecto “limpo/branco”, através da sua introdução no sistema financeiro.

O tema lavagem de capitais, ou branqueamento de dinheiro, ou lavagem de dinheiro é bastante actual e está na ordem do dia, 
nacional e internacional.

A prevenção e o combate a esse flagelo tem representado verdadeiro desafio para os Estados, os Governos e as autoridades de 
aplicação da lei em todo mundo.

Além do mais esse fenómeno ultrapassa as fronteiras geográficas e políticas de um Estado, envolvendo quase sempre várias 
jurisdições, sendo por isso chamado de crime de macrodelinquência.

Por este motivo e entendendo a comunidade internacional que o combate à lavagem de capitais e não pode se circunscrever aos 
territórios nacionais, os Estados concluíram que a internacionalização dos crimes exige a mesma disposição.

Nesta senda, o Estados decidiram em integrar seus sistemas de informação, suas legislações e suas políticas criminais.

Assim, desde as décadas de 80 e 90 desenvolvem-se acções conjuntas entre os países interessados em combater essa macro-
delinquência.

Na tentativa de se desenvolver uma maior cooperação internacional, encontros e Convenções foram realizadas para garantir a 
troca de experiências.

A primeira delas é a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, de 
19 de Dezembro de 1988, conhecido como Convenção de Viena, cuja finalidade é a de promover a cooperação internacional no 
combate às questões relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.

A convenção estabelece que os países signatários se comprometem a adotar medidas que incriminem “a conversão ou a transfe-
rência de bens oriundos da actividade criminosa conexa como tráfico de substância estupefaciente ou psicotrópica, com finalidade de 
esconder ou encobrir a proveniência ilícita. O acordo também estabelece o confisco dos produtos do crime ou dos bens e propõe que o 
sigilo bancário não seja tão rigoroso.”

43 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2927 
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Cabo Verde também decidiu aderir à Convenção de Viena e encetar esforços na luta contra a lavagem de capitais. E ratificou a 
Convenção referida através da Resolução n.º 71/IV/94, de 19 de Outubro.

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de infracção 
prevista nos artigos 3º a 6º e 8º a 10º:

a) Coverter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, no todo 
ou em parte, directa ou indirectamente, com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa 
implicada na prática de qualuqer uma dessas infracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos, é punido com 
pena de prisão de 4 a 12 anos;
b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade desses bens ou 
produtos ou de direitos a eles relativos, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;
c) Os adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter ou conservar, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

2. A punição pelos crimes previstos no número anterior não excederá a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 3º a 
6º e 8º a 10º.
3. A punição pelos crimes previstos no nº1 tem lugar ainda queos factos referidos nos artigos 3º a 6º e 8º a 10º hajam sido prati-
cados fora do território nacional.

Com a assinatura da Convenção, Cabo Verde aprovou a lei que reprime o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psico-
trópicas e, à margem desta, prevenir e reprimir o crime de Lavagem de Capitais, através da Lei nº 78/IV/93, de 12 de Julho.
Dispõe essa lei, no seu artigo 7º, sob a epígrafe «Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos»:

Como se poderá constatar, na ordem jurídica interna a Lavagem de Capitais não era crime autónomo. E, o crime precedente era 
apenas o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

Inobstante e a partir de novos estudos e encontros internacionais, a troca de experiências mostrou que outros crimes estavam e 
podem estar conexos com a lavagem de dinheiro. 

Desta forma foi desenvolvida a “segunda geração” de legislações, que ampliou o rol de crimes antecedentes conforme as 40 reco-
mendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), publicadas em 1990.

As legislações de “segunda geração” optaram por prever um rol taxativo de crimes antecedentes (por exemplo, o terrorismo e o 
tráfico de armas), não permitindo a incriminação dos agentes por lavagem de dinheiro em caso de prática de outros crimes não 
enumerados.

Além do GAFI outros instrumentos importantes, igualmente ratificados e importados para a ordem jurídica interna, determinaram 
Cabo Verde a actualizar e adequar a sua legislação às normas internacionais.

Designadamente:
- A Convenção do Conselho da Europa em 1990 (Convenção de Estrasburgo). Entrou em vigor apenas em 1 de Setembro de 1993.
A Convenção prevê medidas a serem tomadas em âmbito nacional e de cooperação entre os Estados-membros. Entre as inova-
ções pode-se destacar a ampliação dos crimes
antecedentes e a previsão de perda de instrumentos e do produto do crime.
- A Convenção sobre Lavagem, Identificação, Apreensão e Confisco de Produtos do Crime datado de  9/11/1990. A mesma ca-
racterizou produto e crime antecedente e tornou a definição de Lavagem de Capitais mais abrangente, incluindo nela a vantagem 
económica obtida mediante qualquer infracção penal. 

Na sequência desses instrumentos criou-se, promulgou-se e publicou-se a Lei nº 17/IV/2002, de 16 de Dezembro.

Essa lei trouxe inovações consideradas, entre as quais as que se destacam:
• criminalização autónoma do delito de lavagem de capitais. Estipula o artigo 1º, sob a epígrafe “objecto”: «O presente diploma 
estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva contra a lavagem de capitais e de outros bens provenientes dos crimes 
indicados no artigo 3º, para além do que já se encontra estipulado, na mesma matéria, quanto aos bens provenientes do tráfico de 
drogas e percursores.»;
• alarga o leque e elenca taxativamente no seu 3º, nº 1, alínea a) sob a epígrafe “Lavagem de capitais e de outros bens” os 
crimes precedentes à lavagem de capitais, a saber: “crimes de tráfico de droga ou substâncias psicotrópicas, previstos na Lei 
78/IV/93, de 12 de Julho, terrorismo, rapto, tráfico de menores, abuso sexual de menores, comércio de pornografia infantil, lenocí-
nio, tráfico de armas, extorsão de fundos, corrupção, peculato, administração danosa em unidade do sector público, apropriação 
ilegítima de bens do sector público ou cooperativo, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito e infracções 
económico-financeiras”;
• determina quem são as entidades (financeiras e não financeiras) que devem comunicar operações suspeitas de lavagem de 
capitais;
• atribui ao Banco de Cabo Verde e ao Departamento Governamental responsável pela área das Finanças a competência para 
regulamentar a aplicação deste diploma (Lei nº 17/IV/2002),  poderes para acompanhar e fiscalizar a aplicação das regras e 
medidas;
• atribui à Polícia Judiciária competência exclusiva para proceder à investigação desse delito;
• estipula medidas cautelares de apreensão e congelamento de bens e produtos;
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• estabelece a substituição pela perda de bens ou produtos que se sabe ser proveniente de lavagem de capitais pelo pagamen-
to do respectivo valor ao Estado;
• impõe o cumprimento de deveres como medidas preventivas de lavagem de capitais;
• determina que as comunicações de operações suspeitas devem ser encaminhadas à Polícia Judiciária;
• institui o regime de contra-ordenações para as pessoas colectivas obrigadas a reportar operações suspeitas de lavagem de 
capitais.

Apesar de avanços significativos e ao contrário das disposições contidas na Convenção de Viena, esta lei não dispôs sobre a coo-
peração internacional, não previu a inversão do ónus da prova ao que se refere à origem ilícita dos bens do acusado, bem como 
a possibilidade de quebra do sigilo bancário.

Mesmo com todos os instrumentos atrás referenciados, devido à não ratificação da Convenção por parte de muitos países e, 
ainda à falta de importação para o direito interno das medidas impostas aos Estados ratificantes, os criminosos continuaram as 
suas actividades delituosos, tornando-se mais audaciosos.

Associado a isso, a flexibilização das fronteiras nacionais pela entrada e saída de capitais e de pessoas, o desenvolvimento de 
novas tecnologias, facilitou novas formas de crimes (organizações criminosas), afectando drasticamente a credibilidade e a se-
gurança dos mercados financeiros frente à comunidade mundial.

Ademais, a criminalidade evoluiu, bem como os crimes precedentes à lavagem de capitais e, o próprio crime de lavagem, com 
envolvência de avultadas somas em dinheiro. 

Este facto causou graves perturbações na economia, com a alimentação de mercados paralelos e afectação de áreas cruciais da 
actividade económica legal. Sentiu-se então a necessidade de uma intervenção conjunta e urgente dos Estados.

Assim,
A 8 de Janeiro de 2001, as Nações Unidas aprovaram a Convenção sobre o Crime Organizado e Transnacional (Convenção de 
Palermo), de 15/12/2000.
Esta Convenção constitui um marco importantíssimo na luta contra a lavagem de capitais. Tem por finalidade:
a) obrigar os países ratificantes  a criminalizar a lavagem de capitais e incluir todos os crimes graves na lista de crimes antece-
dentes, como o de tráfico de pessoas e a dando especial atenção aos crimes praticados por organizações criminosas.
b) estabelecer regras para dissuadir e detectar as formas de lavagem de capitais e criação de uma Unidade de informação Fi-
nanceira (UIF).
c) determinar a responsabilidade penal, civil ou administrativa das pessoas jurídicas, normas de cooperação internacional com 
possibilidade de extradição, entre outras ações de assistência judiciária recíproca.

No entanto, a principal contribuição da Convenção de Palermo foi a definição de grupo criminoso organizado, que serve como 
referência a vários países, como Cabo Verde, que buscam uma integração legislativa com a comunidade internacional.

Dois anos e alguns meses depois, as Nações Unidas aprovaram a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Conven-
ção de Mérida) concluída em 31 de Outubro de 2003. Te por finalidade promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater 
mais eficaz e eficientemente a corrupção, crime precedente à lavagem de capitais.

Juntamente com a Convenção de Palermo, ditar mudanças na lei de lavagem de capitais Cabo-verdiana.

Efectivamente, após ratificar as Convenções de Palermo e de Mérida e as recomendações do GAFI, seguindo as tendências mun-
diais, em 2008 Cabo Verde aprovou o Decreto-Lei nº 1/2008, de 14 de Janeiro, que cria a Unidade de Informação Financeira – UF.
O legislador, em síntese, definiu a UIF como sendo um serviço central nacional de recolha, análise e difusão de informações 
financeiras relativas a eventuais actividades de lavagem de capitais e financiamento de terrorismo e com a capacidade de coo-
perar e trocar informações a nível nacional e internacional.

A UIF iniciou as suas actividades em 2009, junto do Banco de Cabo Verde, sendo certo que os cinco membros foram nomeados em 
2008, por despacho de Sua Excelência, Senhor Primeiro Ministro, de entre funcionários do Ministério da Administração Interna, 
do Ministério da Justiça, do Ministério Público, do Banco de Cabo Verde e da Polícia Judiciária.

Os cinco membros reuniram-se algumas vezes, decidiram o rumo a dar às comunicações de operações suspeitas que vinham 
sendo comunicadas timidamente pelas instituições financeiras.

Nesse mesmo ano, os membros da UIF tiveram duas acções formativas de reforço das suas competências, fazendo study tour 
às UIFs de Portugal e do Brasil, com assistência técnica do Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de 
Dinheiro na África Ocidental (GIABA) e do ONUDC.

Devido a dificuldades, por uma questão política e objectivando adequar a lei aos instrumentos legais internacionais, alterou-se 
a lei que criou a UIF, dotando-a de nova orgânica, redefinindo os procedimentos internos, dando-lhe, enfim, uma lufada de ar 
fresco.
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Decidiu-se colocar a UIF junto do Ministério da Justiça e dotá-la de autonomia administrativa e técnica e orçamento privativo, 
como de resto reza o artigo 2º, nº 1 do Decreto-Lei nº 9/2012, de 20 de Março, sob a epígrafe “Estatuto e jurisdição”: “A UIF fun-
ciona junto do Ministério da Justiça, tem orçamento privativo e goza de autonomia administrativa e técnica”

Ainda, na prossecução de prevenir e combater a criminalidade e dando seguimento ao comprometido com a ratificação da Con-
venção de Palermo, em 2009 Cabo Verde revoga a lei de Lavagem de capitais de 2002 e aprova a Lei nº 38/VII/2009, de 20 de Abril.
O legislador procedeu a alterações profundas, conformando a nossa lei de lavagem de capitais às Convenções supra referidas, 
o que entre outros, se destacam:

• alarga as medidas de prevenção e repressão a direitos e valores, estipulando no seu artigo 1º, sob a epígrafe «Objecto»: 
“A presente lei estabelece medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores.”;
• rompe com a lista taxativa de crimes precedentes e adopta como crime precedente qualquer  infracção ilícita, típica e pu-
nível com pena de prisão de cujo limite máximo não seja inferior a 3 anos, previsto nos artigos conjugados 24º, nºs 1, 4 e 5 
e 3º, alíneas b) e f) da lei nº 38/VII/2009;
• atribuiu às autoridades de supervisão de cada sector, a competência para a instruir e aplicar sanções em caso de violação 
das obrigações impostas – artigos 4º  e 42º;
• alarga o rol dos deveres a que estão obrigadas as entidades – artigos 8º a 20º;
• aumenta o número de  entidades obrigadas ao cumprimento de medidas preventivas de lavagem de capitais a Advogados, 
Solicitadores, Notários, Conservadores dos Registos, Auditores,  Contabilistas e Consultores – artigo 5º;
• obriga às entidades obrigadas a informar à Unidade de Informação Financeira suspeitas que fundos ou bens são provenien-
tes de lavagem de capitais – artigo 20º;
• aumenta o prazo para confirmação de suspensão de transacção de 24 horas para 48 horas – artigo 21º;
• unifica as pena, ou seja, a pena passou a ser de 4 a 12 anos independentemente de ser autor, cúmplice – artigo 24º;
• o crime é extensível às pessoas colectivas – artigo 27º;
• prevê a possibilidade de atenuação especial da pena – artigo 29º;
• defini indício da origem ilícita de bens – artigo 33º, nº 2, como sendo: “Constitui indício da origem ilícita dos bens, depósitos 
ou valores a que se refere o numero 1, para efeitos de confiscação, a sua desproporcionalidade face aos rendimentos do arguido, 
a impossibilidade de determinar a licitude da sua proveniência, bem como a falsidade da resposta do arguido às perguntas efec-
tuadas pela autoridade judiciária sobre a sua situação económica e financeira”;
• atribui ao instituto do confisco de bens, natureza de processo civil e carácter autónomo – artigos 34º e 35º;

Portanto, a Lei 38/VII/2009 possibilita a declaração de perdas de bens a favor do Estado mesmo com a morte do autor do crime 
precedente ou de lavagem de capitais, em processo cível, uma vez provado que são de proveniência ilícita.

Não obstante ser essa lei avançada, sentimos a necessidade de sua conformação com as 40 recomendações do GAFI, alteradas 
em Fevereiro de 2012.

• Primeiro para prevenirmos e combatermos eficazmente a LC;
• Segundo, porque enquanto membros do GIABA e, este sendo membro do GAFI, assumimos o compromisso de respeitar as 
40 recomendações editadas por essa entidade. Ademais anualmente somos avaliados e seguidos para ver o nosso nível de 
conformidade com as recomendações do GAFI;
• Terceiro, o descumprimento das recomendações principais pode levar com que sejamos colocados na lista negra dos paí-
ses não colaborantes;
• Quarta razão e não última, a intitulação de país não colaborante pode inviabilizar investimentos estrangeiros no nosso país, 
com sérias repercussões a nível económico-financeiro e social.

Neste momento está na forja uma proposta de alteração da actual lei de Lavagem de Capitais, para tentar colmatar as lacunas 
constatadas, tornando-a uma legislação de “terceira geração”, o que constitui um verdadeiro desafio.

PARTE II
GANHOS E DESAFIOS

Os ganhos estão à vista. Desde já:
a) Treinamento de magistrados e órgãos de polícia criminal em lavagem de capitais;
b) A Unidade de Informação Financeira foi reestruturada e, de acordo com o artigo 8º, do Decreto-Lei nº 9/2012, de 20 de Março, 
passou a ter a seguinte configuração.

 Director

Gabinete de
Pesquisa
e Análise

Conselho de
Coordenação

Gabinete de
Prevenção
e Controlo

Gabinete de
Administração
e Secretariado
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c) Os procedimentos internos para recebimento, análise e disseminação de informações relativas às transacções possíveis de 
lavagem de capitais tornaram-se mais claros, conforme se pode constatar na figura seguinte.

 

d) Colaboradores da UIF treinados, com destaque para:

Designação  Patrocínio Data Local
   
Study Tour à UIF de Portugal GIABA 2009 Portugal

Study Tour à UIF do Brasil ONUDC Agosto 2009 Brasília

Seminário LBC/CFT para UIFs , para  ajudar os Estados GAFI, EGMONT E GIABA Novembro 2012 Senegal
membros na criação de procedimentos para a adesão
ao grupo Egmont; facilitar e reforçar a cooperação nacional
e internacional entre as UIF.  
  
Workshop – Lavagem de Capitais e Recuperação de Activos Procuradoria-Geral da República Janeiro Praia
– Cidade da Praia, 15 e 16 de Janeiro de 2013 de Cabo Verde
 
Formação para capacitação dos Analistas financeiros das UNODC – Escritórios das Nações Unidas Fevereiro Viena
Unidades de Informação Financeira dos Países de CEDAO Contra Droga e Crime
e do Paquistão   

Formação – Branqueamento de Capitais e Financiamento Embaixada dos EUA – Peritos da Unidade Março Praia
de Terrorismo – Análise de Informação Financeira de Informação Financeira de Portugal 

Formação e-learning – Capacitação e Treinamento Ministério da Justiça – Departamento Março Praia
no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro de Polícia Federal – DGP – Academia
 Nacional de Polícia Brasil    

Formação sobre Gestão por Objectivos e Avaliação Governo de Cabo Verde – Administração Maio 2013 Praia
de Desempenho Pública

Formação – Reforço da capacitação dos colaboradores COAF – Conselho de Controlo de Actividades Agosto 2013 Brasil
da Unidade de Informação de Cabo Verde Financeiras do Brasil  

Seminário de Avaliação Nacional dos Riscos e Avaliação GIABA  Agosto Saly, Senegal
intercalar do Plano Estratégico do GIABA 2011-2014
 
Formação – O funcionamento da Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Cabo Verde Outubro Praia
e principais instrumentos transaccionados. 
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Recepção Análise Disseminação

Base de Dados
da UIF

PGR . PJ . UIFs

Confirmado

Suspeita

Armazenar

Não
Confirmado

Director RAFGPA FIF

Consulta a Base

Entidades 
Públicas

Entidades
Privadas

LiFs Congeneres

Fontes Abertas

Instituições
Financeiras

Notários/
Conservadores

de Registos

Mediação, 
Compra, Venda 

Imóveis

Advogados/
Solicitadores

Auditores/
Contabilistas/
Consultores

Alfandegas

Entidades
Obrigadas Feedback

Feedback

Comunicação de 
Operações Suspeitas



262

Formação – Power Point Else.iT Outubro Praia

Formação Pedagógica Inicial para Formador Instituto de Formação Profissional  Novembro Praia

Participação no II Encontro UIF/ Entidades não Financeira Polícia Judiciária de Portugal  Novembro  Portugal

Formação Unidade de Informação Financeira de Portugal Novembro Portugal

Seminário Elaboração da Estratégia Nacional ABC/CFT GIABA e UIF Dezembro Praia

Ateliê/Formação sobre Análise de Informações Financeiras GIABA e UIF Dezembro  Praia

Seminário Regional sobre Julgamento de Crimes GIABA Dezembro Dakar/Senegal
Económicos & Financeiros e Recuperação de Activos 

Fluxos Financeiros Ilícitos para fora da África UNECA Dez 2013 Accra – Ghana

Modos operandis do Sector Financeiro  BCV Jan/Abril  2014 UIF CV – Praia

Objecto, historial, orgânica, instrumento de gestão, IFH Janeiro 2014 UIF – CV
processos e garantias, legislações abrangentes e projectos 

Funcionamento, organização , competências e procedimentos Garantia Janeiro 2014 UIF – CV
dos serviços prestados 

Anti-Money Laundering  Activities in West  Africa FIIAPP Janeiro 2014 Abuja – Nigéria

Controlo e fiscalização de procedimentos; Direito aduaneiro; DG Alfândegas  Janeiro 2014 UIF – CV
Estrutura do código aduaneiro; Análise da base de dados 
e  declaração aduaneira única – DAU 
Anti-Money Laundering  Activities in West  Africa FIIAPP Fev. 2014 UIF – CV

Funcionamento, organização, competências Correios de Cabo Verde Março 2014 UIF – CV
e procedimentos  dos CCV 

Ciber Criminalidade e obtenção de Provas Digitais  PGR Abril 2014 Auditório de CECV

Curso de Inglês  Language Link – CV Abril /Julho 2014 UIF – CV

Lavagem de Capitais CBT  UIF – CV – online

Funcionamento, organização, competências DEF  UIF – CV
e procedimentos da DEF 

Study Tour à UIF da Colômbia FIIAPP Agosto Bogotá – Colômbia

Study Tour à UIF do Brasil FIIAPP Agosto 2014 Brasília 

Study Tour à UIF da Espanha GIABA Setembro 2014 Madrid 

Study Tour à UIF da Bélgica Governo de Cabo Verde Setembro 2014 Bruxelas 

e) Sociedade civil, funcionários públicos e entidades obrigadas a reportar operações suspeitas de lavagem de capitais com trei-
namento, processo esse contínuo, designadamente:

Organismo Data Local

Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde  Julho 2013 Praia, Sal e São Vicente
Ministério da Justiça Setembro 2013 UIF – Praia
Impar – Companhia Cabo -verdiana de Seguros Setembro 2013
Março  e Abril 2014 Praia e São Vicente
Bolsa de Valores de Cabo Verde Outubro 2013 BVC – Praia
Direcção Geral das Alfândegas Outubro 2013 UIF – Praia
Secretaria do Estado da A. Pública Novembro 2013 UIF – Praia
Correios de Cabo Verde Fevereiro 2014 CCV – Praia
Direcção Geral de Viação  e Segurança Rodoviária Fevereiro 2014 UIF – Praia
IFH Março 2014 IFH – Praia
Direcção das Contribuições e Impostos Maio 2014 Ministério das Finanças - Praia
ISCEE Maio 2014 ISCEE – Praia
Universidade de Santiago  Maio 2014 Praia/Assomada
Banco Espirito Santo Maio 2014 BES – Praia
Policia Nacional Maio 2014 Centro Nacional de Policia 
Secretaria do Estado da Administração Pública  - Estagiários da PEPAP Julho 2014 ISCJS – Praia
Estudantes e Docentes da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde Setembro 2014 EHTCV – Praia
Auditores, Contabilistas, funcionários dos bancos Setembro 2014 sede OPACC – Praia
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f) Investigação, acusação, julgamento, condenações e confisco de bens por crimes por lavagem de capitais, também é demons-
trativo da evolução da nossa legislação e autoridade de aplicação da lei. Entre eles os processos mais importantes apresentaram 
os seguintes resultados:

Processo-crime julgado em 2010

Imóveis 16 (dezasseis) prédios, valor ascende a 90.000.000$00:
 dezenas de tractos de terrenos
 9 (nove) lotes de terrenos, valor ascende a 20.000.000$00;

Viaturas 5 viaturas, alguns topo de gama;

Contas bancárias  Saldos com milhares de escudos cabo-verdianos; 

Arguidos condenados 5, pessoas individuais

Tipos de Crimes Lavagem de Capitais 
 Associação Criminosa
 Tráfico de Droga
 Corrupção
 Colaboração para Associação Criminosa

Penas Prisão
 6 anos mínimo e máximo 19 anos

Situação Arguidos Todos a cumprir pena efectiva de prisão

Processo-crime julgado em 2012

Imóveis Edifícios
 apartamentos com estacionamentos 
 dezenas de lotes de terrenos

Viaturas 16 (dezasseis) viaturas topo de gama, incluindo mercedes;
 1 embarcação;

Dinheiro Mais de 200.000.000$00 (duzentos milhões de escudos) e.

Contas bancárias  67 (sessenta e sete) contas bancárias com o saldo total de 122.533.751 CVE (cento e vinte e dois milhões 
 quinhentos e trinta e três mil setecentos e cinquenta e um escudos).

Obrigações Obrigações de mais de 15.000.000 CVE (quinze milhões de escudos)

Arguidos condenados 9, pessoas individuais
 3, pessoas colectivas

Tipos de Crimes Associação para a lavagem de capitais
 Lavagem de Capitais Agravado
 Associação Criminosa para o Tráfico de Droga
 Tráfico Ilícito de estupefacientes agravado
 Falsificação de Documento Publico
 Uso de Documento Falso
 Detenção e Depósito de Armas de Guerra

Penas Pessoas individuais:
 5 a 19 anos de prisão

Pessoas colectivas: Dissolução judicial;
 Multa de 1.000.000$00 a 1.250.000$00

Situação Arguidos 8 pessoas condenados definitivamente em pena de prisão

Outros bens Armas e munições

g) Destaca-se ainda:
• Criação e nomeação dos membros do Gabinete de Recuperação de Activos e Gabinete de Administração de Bens (Lei nº 
18/VIII/2012, de 13 de Setembro; Portaria 48/2013, 8 de Outubro; Despachos de Suas Excelências Ministros de 7 de Janeiro 
de 2014);
• Instalação do Conselho de Gestão do Serviço de Informação da Justiça (SIJ);

h) Reforço da cooperação internacional, com ratificação de vários acordos de auxílio mútuo em matéria penal, quer a nível da 
CPLP, dos PALOPs, bem como a nível internacional;
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i) Aprovação de importantes leis.

A par dos ganhos, desafios vão se impondo. Isto porque os crimes vão evoluindo e a cada dia estão mais sofisticados e, é ne-
cessário meios eficazes para fazer-lhes frente. Impõe-se mudanças  de comportamento, na forma como se faz a investigação. 
As instituições de aplicação da lei vocacionadas para a prevenção e repressão da lavagem de capitais devem ser repensadas. O 
enfrentamento gera necessidades de alteração da lei.
Nesse momento os países estão se adaptando às leis de terceira geração, que associa a lavagem de dinheiro a todo e qualquer 
ilícito precedente. 
O combate aos crimes macrodelinquentes passa também por tomada de outras medidas, a saber:

A nível legislativo
1) Adequação da nossa legislação sobre lavagem de capitais às normas internacionais, conformando-a às 40 Recomendações do 
GAFI revistas em Fevereiro de 2012 e à Convenção do Palermo, nomeadamente no que tange:

• abrangência das entidades que exploram o serviço público de correios, na medida que esses serviços prestam serviços 
financeiros e movimentam anualmente valores muito elevados;
• inclusão das Pessoas Politicamente Expostas (PPE’s);
• incluir toda a  infracção punível com pena de prisão como precedente ao crime de lavagem de capitais;
• disposição que obrigue a ter especial atenção aos países que aplicam insuficientemente as recomendações do GAFI;
• estipular órgãos auto-reguladores para todos os sectores obrigados a reportar operações suspeitas;
• obrigação legal para declarar todas as operações superior a um determinado montante, independentemente  da  natureza 
suspeita;
• atribuir carácter obrigatório ao confisco;
• estabelecer o prazo superior a 2 dias úteis para a confirmação da transacção suspensa;

2) Aprovação e implementação do Código de Condutas dos Detentores de Cargos Públicos;
3) Formar um quadro técnico da UIF, altamente treinado, com estatuto remuneratório próprio;
4) Importação para o regime interno “in totum” das Convenções ratificadas por Cabo Verde.

A nível institucional
• informatização dos serviços públicos e desmaterialização dos dados;
• criação de base de dados dos serviços públicos e a sua centralização;
• implementação dos Departamentos de Acção Penal e Departamento Central de Acção Penal;
• integração da UIF ao Grupo Egmont;
• criação do Comité Interministerial;
• integração e cooperação dos órgãos públicos e privados que detem uma parcela de informação;
• implementação de uma  lista negra  nacional de BC/FT;
• criação de uma instrução técnica sobre FT pela entidade supervisora do sector financeiro e não financeiro;
• aplicação de sanções administrativas eficazes, proporcionais e dissuasivas às pessoas colectivas descumpridoras das 
obrigações de LBC/CFT;
• elaboração de Avaliação Baseada no Risco;
• realização de exercícios de tipologias para determinar os riscos de BC/FT;
• produção de estatísticas sobre investigações, acusações, bens congelados, apreendidos, confiscados, condenações, assis-
tência jurídica mútua, pedidos para cooperação  de  BC/FT;
• criação de mecanismo formal de cooperação e coordenação operacionale  eficaz das instituições envolvidas na luta contra 
BC/FT;
• maior cooperação entre as entidades supervisoras e as supervisionadas;
• instalação maior para a UIF de forma a acolher todos os funcionários existentes e os que serão contratados a médio e longo 
prazo;
• softwares de Análise e Tratamento de Informações para a UIF;
• aumento do orçamento da UIF de forma poder cumprir melhor as suas funções.

A nível das competências humanas
• especialização dos magistrados judiciais e do ministério público e da Polícia Judiciária;
• formações e treinos contínuos em matéria de lavagem de capitais e crimes conexos ou procedentes aos aplicadores da lei;
• sensibilizar a população, criando a cultura no país para esse tipo de crime, que está voltado para a criminalidade no século 
XIX, abrindo uma frente para a criminalidade no século XXI, onde o crime é transnacional, quase virtual, onde o dinheiro é 
transferido de um lugar a outro do planeta sem transferência física, sem deixar rastro.

Ainda, somos desafiados a:
• Criar uma cultura em vários segmentos privados de adesão aos esforços públicos de combate à lavagem de dinheiro;
• Criar juízos específicos para julgamento desses delitos;
• Usar intensivamente as facilidades propiciadas pela “internet” e possibilitar que todas as comunicações de operações sus-
peitas, sejam recebidas de forma electrónica, padronizada, de forma a facilitar a análise, eliminar a necessidade de inserção 
manual no sistema de informações, dos documentos recebidos fisicamente por meio de fax ou do correio;
• Implementar o “dossiê virtual”, que permite a inserção de documentos, informações, imagens e análises procedidas, di-
rectamente na base de dados da UIF, além de possibilitar maior agilidade e facilidade de localização das informações, com 
reflexos positivos directos no resultado dos trabalhos afectos à UIF;
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• Fazer registro digital dos documentos, possibilitando maior segurança patrimonial das informações, por não estarem su-
jeitas a perdas decorrentes de casos fortuitos ou até mesmo de destruição premeditada;
• Agregar novas ferramentas ao sistema, para quando a UIF receber comunicações suspeitas de operações superiores a 
1.000.000$00, automatizar procedimentos, de maneira a melhor utilizar o potencial humano disponível e dar vazão às comu-
nicações recebidas para análise;
• Trabalhar a inteligência do Estado de forma sistémica, pois se abrange um rol tão grande de actividades e de conhecimen-
tos específicos que nenhuma agência sozinha consegue cobrir tudo;
• Desenvolver uma cultura de “Forças Tarefa”, que envolva trabalho em equipe, constituído por membros do Ministério Pú-
blico, da Polícia Judiciária, Fiscais/Inspectores da Direcção de Contribuição e Impostos, Auditores do Banco Central, dentre 
outros;
• Aderir às directrizes contra lavagem de dinheiro e assuntos correlatos contidas na Convenção de Viena;
• Estabelecer maior cooperação internacional e judicial em casos envolvendo lavagem de dinheiro;
• Incluir a lavagem de dinheiro como crime em acordos de assistência legal mútua;
• Estabelecer um regime efectivo de regulação financeira que impeça os criminosos e os recursos ilícitos de penetrarem no 
sistema financeiro;
• Assistir continuamente as instituições, organizações e entidades comprometidas com o controle da lavagem de dinheiro, 
principalmente por meio do oferecimento de programas de treinamento e cooperação técnica.

A Directora da UIF,

Kylly Fernandes.
 

Leida Helena Maurício dos Santos
Leida Maurício dos Santos é Bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV) desde Novembro de 2012. Licenciada 
em Direito, pela Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa frequentou o estágio de advocacia na Ordem 
dos Advogados Portugueses, entre 2000 e 2002. De Julho de 2005 a Maio de 2006, frequentou o Curso de Pós-Graduação em 
Direito das Empresas e do Trabalho, organizada pela Fundação Direito e Justiça em pareceria com a Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.
Desde Agosto de 2012, exerce advocacia no escritório dos Advogados e Jurisconsultos” É membro da Ordem dos Advogados 
de Portugal desde Junho de 2002 e da OACV desde Agosto de 2002. Foi vogal do Conselho Superior da OACV de Maio de 2006 a 
Maio de 2009. De Maio de 2009 a Dezembro de 2012, ocupou o cargo de Secretária Geral na mesma Ordem.
É colaboradora da Revista “Direito e Cidadania” e docente da disciplina de Processo Civil no Instituto Superior Ciências Jurídi-
cas e Sociais, no curso de Licenciatura em Direito.

O ADVOGADO E A LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS44

Julho de 2015

Leida dos Santos

INTRODUÇÃO45

Em Cabo Verde, a primeira lei expressamente destinada a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e 
valores, foi aprovada em 2002 - Lei n.º 17/VI/2002, de 16 de Dezembro.
A lei de 2002 foi revogada em 2009 e substituída pela Lei n.º 38/VII/2009, de 20 de Abril, que continua em vigor até hoje.

A Lei de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais
A simplificação dos mecanismos de prevenção, repressão ao crime de lavagem de capitais e o alargamento do elenco das enti-
dades obrigadas, designadamente das entidades não financeiras, foram apontadas como algumas das principais alterações à 
lei anterior.

A nossa Lei de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais (LLC) está dividida em cinco capítulos:

Um primeiro capítulo com as “Disposições Gerais”, e aqui destaca-se a atribuição ao Banco Verde do poder de editar regras 
de boa prática bancária, com o propósito de combater a lavagem decapitais, e da competência para acompanhar e fiscalizar a 
aplicação das regras e medidas de prevenção da lavagem no sector bancário e financeiro.

No segundo capítulo estão consagradas as “Disposições Preventivas”. O capítulo inicia com o elenco das entidades que estão 
adstritas aos deveres previstos no capítulo e de seguida elencam-se os deveres que expressamente impendem sobre as entida-
des financeiras, designadamente os deveres de identificação e verificação da identidade dos clientes, de diligência continuada, 
de conservação de documento, organização interna anti lavagem, deveres de informação e comunicação de operações suspeitas, 
de entre outros.

44 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2928 
45 O presente texto corresponde a uma comunicação feita no II Seminário de Formação sobre a Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo para 
Magistrados e Actores Relevantes do Sistema de Justiça Penal em Cabo Verde. 
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No terceiro capítulo relativo as “Disposições Penais”encontramos a definição do crime de branqueamento de capitais, determi-
nando o artigo 23.º da LLC que “quem converter ou transferir vantagens do crime, ou auxiliar ou facilitar alguma dessas operações, 
com o fim de dissimular a sua origem ilícita ou pôr obstáculos à sua confiscação, ou, ainda, ajudar qualquer pessoa envolvida na práti-
ca da infracção principal a furtar-se às consequências jurídicas dos seus actos, será punido com pena de prisão de 4 a 12 anos. Incorre 
em igual pena quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, ou titularidade de 
vantagens do crime. E ainda, quem adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, detiver ou conservar vantagens do crime”.

As penas serão agravadas em metade dos seus limites minimos e máximos se o crime de lavagem de capitais for praticado por 
associação ou organização criminosa, por quem dela faça parte ou a apoie, o facto ilícito típico de onde provêm as vantagens for 
terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de pessoas ou armas proibidas e substâncias 
explosivas, ou se o agente praticar o crime de lavagem de capitais de modo habitual.

O quarto capítulo consagra as normas processuias penais, designdamente as normas relativas a apreensão dos bens e direitos 
de natureza ilicita, como medida cautelar, e as normas relativas ao processo de confisco dos bens e direitos que se pretende 
declarar perdidos  a favor do Estado.

O último capítulo refere-se às contra-ordenações por omissão dos deveres de natureza preeventiva consagrados na LLC. A ino-
bservância dos citados deveres, consoante o caso e a gravidade, pode ser punida com coima desde 25.000$00 até 50.000.000$00.

A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde (UIF)
Em cumprimento das recomendações do Grupo de Acção Financeira sobre o Lavagem de Capitais (GAFI)46, segundo o qual ”os 
países devem criar uma Unidade de Informação Financeira que sirva como centro nacional para receber, requerer, analisar e trans-
mitir declarações de operações financeiras e outras informações relativas a actos susceptíveis de constituírem lavagem de capitais 
ou financiamento ao terrorismo”47, em Janeiro 2008, foi criado a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde (UIF) que fun-
cionaria junto do Banco de Cabo Verde.

Porém, o dia-a-dia da aplicação das disposições contidas no diploma que criou a UIF revelou a necessidade de mudança de pa-
radigma organizacional da instituição estatal incumbida da fiscalização das operações financeiras, e assim, em Março de 2012, 
foi aprovado um novo o diploma que regula a organização, competência e funcionamento da Unidade de Informação Financeira 
(UIF), passando a mesma a funcionar junto ao Ministério da Justiça com orçamento privativo e autonomia administrativa e téc-
nica. 

Para garantir a transparência dos actos realizados pela UIF e o respeito estrito pelos direitos liberdades e garantias, no mesmo 
diploma, procedeu-se a consagração normativa de um «processo de averiguações», essencialmente de análise patrimonial e 
financeira, mas com procedimentos e prazos definidos e de um «processo de contraordenação».

Constituem atribuições da UIF receber, analisar e difundir informação relativa a suspeita de lavagem de capitais e financiamento 
do terrorismo. E ainda instruir e decidir os processos de contraordenação previstos na Lei de Prevenção e Combate ao Crime de 
Lavagem de Capitais.

A UIF foi formalmente instalada no ano de 2012 e é dirigida por um magistrado do Ministério Público. Durante o último ano, as 
actividades desenvolvidas pela UIF foram sobretudo de sensibilização das diferentes entidades obrigadas no âmbito da na Lei 
de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais e de capacitação técnica na análise de informações suspeitas de 
branqueamento de capitais.

AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DE NATUREZA PREVENTIVA

O artigo 5.º da Lei de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais, incluído no Capitulo II - Disposições Preventi-
vas – determina o elenco das entidades vinculadas aos deveres previstos na mesma lei, constando do mesmo elenco, entidades 
financeiras e entidades não financeiras. Fazem parte deste elenco, as entidades sujeitas à supervisão da entidade que exerce a 
supervisão de jogos, os comerciantes de bens de elevado valor unitário, nomeadamente, as entidades que se dediquem ao co-
mércio de penhores, de metais preciosos e de veículos luxuosos, as entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária 
ou de compra e venda de imóveis para revenda e os advogados, solicitadores, notários, conservadores dos registos, auditores, 
contabilistas e consultores fiscais, quando intervenham ou assistam, a título profissional, em operações de, i) compra e venda de 
bens imóveis, ii) gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos pertencentes a clientes e iii) gestão de contas bancárias, 
de poupança ou de valores mobiliários.

Os Advogados podem ser considerados entidades obrigadas no âmbito da do citado artigo sempre que intervenham ou assistam, 
a título profissional em operações de i) compra e venda de imóveis; ii) gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos 
pertencentes a clientes; iii) gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores mobiliários.

46 Grupo de Acção Financeira, abreviadamente designado GAFI, e que corresponde à tradução da sua designação em língua inglesa, de FINANCIAL ACTION 
TASK FORCE – FATF, o qual integra 34 países e duas entidades internacionais, a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo.
47 As recomendações do GAFI podem ser consultadas em tradução efectuada para a língua portuguesa, pelo Banco de Portugal, sob a égide do Conselho 
nacional de Supervisores Financeiros, em http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/SupervisaoPrudencial/BranqueamentoCapitaisFinanciamentoTerro-
rismo/Documents/recomendacoes.pdf
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Os deveres consagrados na Lei de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais constam dos seus artigos 8.º a 20.º. 
Sucede que as normas constantes dos citados artigos, expressamente, definem os deveres neles contidos como deveres das 
“Entidades Financeiras”.

O artigo 8.º n.º 1, por exemplo, refere exclusivamente às operações financeiras (dever de identificação de clientes sempre que 
com eles estabeleça qualquer relação de negócio, nomeadamente a abertura de contas de depósito, cadernetas de poupança, 
transferências internas e internacionais)48. Ou seja, não obstante ter expressamente manifestado a sua intenção de consagrar 
um conjunto de deveres para as entidades não financeiras, nos citados artigos 8.º a 20.º, o legislador acaba por definir, exclusi-
vamente, deveres para as entidades financeiras, não tendo consagrado nenhum dispositivo que defina os deveres das entidades 
não financeiras ou que estenda os mesmos às entidades não financeiras.

Tratatando-se de normas que impõem deveres cuja violação consubstancia contra-ordenação punível com coima, integram o 
designado direito sancionatório, cujas normas não são passiveis de interpretação extensiva sob pena de violação do princípio da 
legalidade.  Assim sendo, não se pode fazer uma interpretação extensiva das normas constantes dos artigos 8.º a 20.º e consi-
derar que o legislador também se quis referir às entidades não finaceiras.

Note-se que o artigo 32.º da Constituição da Républica de Cabo Verde (CRCV) determina que ninguém pode ser punido sem que 
a respectiva sanção esteja fixada em lei anterior.

Determina igualmente o artigo 2.º do Regime geral das contra-ordenações que “só será punido como contra-ordenação o facto 
descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática”.

Nesta senda, somos forçados a concluir que, em face ao quadro legal actualmente vigente em Cabo Verde nesta matéria, não 
resulta nenhum dever para as entidades não financeiras, designadamente para os Advogados.

É necessário a consagração de deveres legais para as entidades não financeiras no âmbito do combate à lavagem de capitais, 
mas tal tem de ser feito de uma forma expressa, pelo que a nossa Lei de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Capitais 
deve ser alterada no sentido de consagrar, expressamente, os deveres das entidades não financeiras e consequentemente, a 
punição da sua omissão.

Em outras jurisdições, como é o caso de Portugal, Angola, Moçambique, e também São Tomé, nas respectivas leis de prevenção 
e repressão do crime de lavagem de capitais, consagra-se um conjunto de deveres gerais, um conjunto de deveres para as enti-
dades financeiras e um conjunto de deveres para as entidades não financeiras, fazendo-se a distinção expressa das obrigações 
das entidades financeiras e não financeiras.

DEVERES DOS ADVOGADOS NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS VERSUS 
SIGILO PROFISSIONAL

A natureza da profissão de Advogado, defender os direitos liberdades e garantias dos cidadãos, impõe-lhe um conjunto de de-
veres éticos e deontológicos49 relativamente à profissão em geral, à sociedade, aos colegas, aos tribunais e especialmente em 
relação aos clientes.

De entre estes deveres, designadamente dos deveres do Advogado para com o cliente, destacámos aquele que constitui o “cerne” 
da advocacia num Estado de Direito Democrático – o sigilo profissional. 

Ao se analisar o dever de sigilo profissional do Advogado há que se chamar a atenção para a dimensão constitucional da Advo-
cacia na República de Cabo Verde.

Efectivamente, a advocacia é a única profissão que mereceu tratamento diferenciado na Constituição de Cabo Verde, que ex-
pressamente considera o Advogado como um servidor da Justiça e do Direito e um colaborador indispensável da administração 
da justiça, determinando a nossa Constituição, no seu artigo 229.º, que o exercício da profissão de Advogado se sujeita a regras 
deontológicas, implica responsabilidade profissional e submete-se à regulação e disciplina da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, 
nos termos da lei.

48 Vide o artigo 8.º da Lei n.º 38/VII/2009, de 20 de Abril, que determina o seguinte:
1. As entidades financeiras devem identificar os seus clientes, regulares ou ocasionais e verificar as suas identidades sempre que com eles estabeleçam qualquer 
relação de negócio, nomeadamente a abertura de contas de depósito, cadernetas de poupança, transferências internas ou internacionais de fundos, câmbio de 
moeda, prestação de serviços de guarda de valores, prestação de garantias, venda de apólices de seguros, ou transacção de títulos de qualquer tipo.
(…)
3. No início do estabelecimento de uma relação de negócio, as entidades financeiras devem recolher informação relativa à finalidade e natureza da mesma.
4. As entidades financeiras devem identificar o beneficiário da transacção e tomar toda as medidas razoáveis para verificar a sua identidade e no caso de serem 
pessoas colectivas deverá ser ainda recolhida e mantida informação rigorosa, adequada e actualizada sobre o seu beneficiário e a respectiva estrutura de controlo.
5. Quando no decurso de uma relação de negócio, a entidade financeira tiver razões para duvidar da identidade do cliente, deverá procurar verificar a respectiva 
identidade.
6. As entidades financeiras devem tomar as medidas adequadas para verificar se o cliente actua no interesse de outra pessoa, singular ou colectiva ou entidade 
equiparada.
49 Os deveres éticos e deontológicos dos Advogados estão consagrados nos artigos 128.º a 152.º do Estatuto da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, apro-
vado pela Lei n.º 91/VI/2006, de 9 de Janeiro.
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A CRCV consagra o princípio da indispensabilidade do Advogado à Justiça, pelo que esta dimensão também tem de ser conside-
rada no caso de eventual limitação ao dever de sigilo profissional, sob pena de se violar a própria Constituição.
O dever de sigilo profissional, constitui um dever fundamental e primordial do Advogado, residindo a sua essência na relação de 
confiança que o cliente tem para com o Advogado.

Com efeito, determina o n.º 1 do artigo 133.º dos Estatutos da Ordem dos Advogados de Cabo Verde que “ o advogado é obrigado 
a estrito segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da 
prestação dos seus serviços, designadamente a, factos referentes a assuntos profissionais conhecidos, exclusivamente, por revelação 
do cliente ou por ordem deste, factos de que tenha tido conhecimento em virtude de cargo desempenhado na OACV, factos comuni-
cados por co-autor, co-réu ou co-interessado do seu cliente ou pelo respectivo patrono, factos que a parte contrária do seu cliente ou 
o respectivo patrono lhe tenham dado conhecimento durante negociações para um acordo amigável e que sejam relativos à causa 
ou questão pendente, factos referentes a assuntos profissionais comunicados por colega com o qual esteja associado ou com quem 
colabore, factos de que tenha tido conhecimento no âmbito de quaisquer negociações malogradas, orais ou escritas, em que tenha 
intervindo”, determinando o nº2 que “a obrigação de segredo profissional existe, quer o serviço solicitado ou cometido ao advogado 
envolva ou não representação judicial ou extrajudicial, quer deva ou não ser remunerado, quer o advogado haja ou não chegado a 
aceitar e a desempenhar a representação ou serviço, o mesmo acontecendo para todos os advogados que, directa ou indirectamente, 
tenham qualquer intervenção no serviço” e o n.º 3 que ”o segredo profissional abrange ainda os documentos ou outras coisas que se 
relacionem, directa ou indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo.

O n.º 4 do mesmo artigo, relativamente a cessação do sigilo profissional, determina ainda que “cessa a obrigação do segredo 
profissional em tudo quanto seja absolutamente necessário para a defesa, por via competente, da dignidade, direitos e interesses 
legítimos do próprio advogado ou do cliente ou seus representantes, mediante prévia autorização do Bastonário, com recurso, em 
caso de recusa, para o Conselho Superior.

“É requisito essencial do livre exercício da advocacia a possibilidade do cliente revelar ao advogado informações que não con-
fiaria a mais ninguém e que este possa ser o destinatário de informações sigilosas só transmissíveis no pressuposto da confi-
dencialidade. Sem a garantia de confidencialidade não pode haver confiança. O segredo profissional é, pois, reconhecido como 
direito e dever fundamental e primordial do advogado.  

A obrigação do advogado de guardar segredo profissional visa garantir razões de interesse público, nomeadamente a adminis-
tração da justiça e a defesa dos interesses dos clientes. Pelo que esta obrigação deve beneficiar de uma protecção especial por 
parte do Estado”.50

Como bem sublinha o professor brasileiro Luiz Flávio Gomes, “O sigilo, como se é norma fundante da Advocacia, sendo inerente à 
profissão. Como pode um cliente expor seus problemas ou confiar seus segredos a um advogado, quando não tem a garantia do sigilo 
profissional?51

Afirma ainda o mesmo professor que:
“Todo cidadão tem direito à assistência jurídica de um advogado, a quem ele confia muitas informações e documentos sobre sua vida 
privada, seus relacionamentos e seus negócios, para a eficaz defesa dos seus direitos e observância da justiça. Tudo o que o advogado 
sabe em razão da sua profissão deve ser mantido em sigilo (dever de sigilo, que não foi pensado para o advogado, sim, para o próprio 
cliente). Nossa vida pessoal e social seria um caos se nosso advogado ou médico ou psicólogo, logo após concluída a consulta, fizesse 
divulgação dos fatos e documentos a ele confiados. Mais terrível seria se a lei dissesse que ele, de posse tudo, delatasse o cliente para 
autoridades públicas, caso entendesse que alguma operação fosse duvidosa. Quem se arriscaria procurar um advogado e confiar-lhe 
sigilos e documentos se existisse a possibilidade de ele se transformar no seu algoz delator?” 

Na mesma esteira, o Bastonário Augusto Lopes Cardoso52 defende que “a obrigação de sigilo profissional constitui para a profissão 
de Advogado o núcleo que nunca poderá ser tocado, o núcleo ético da profissão de Advogado, e se traduz numa obrigação recheada de 
múltiplos deveres, os quais se violados, produzem consequências penais, civis e disciplinares”.

Tão relevante é o sigilo nas relações Advogado/cliente, que o Código Penal Caboverdiano (CPCV), no seu artigo 192.º, tipifica a 
violação do dever de sigilo profissional, como crime punível com pena de prisão de 3 meses a 6 anos ou com pena de multa de 
80 a 200 dias.53

A censurabilidade da violação comina-a também como uma gravíssima falta disciplinar, a apreciar e julgar pela Ordem dos 
Advogados. 

No plano do Processo Penal é estabelecido que “(...) os Advogados (...) podem escusar-se a depor sobre os factos abrangidos por 
aquele segredo”54.

50 in Código de Deontologia dos Advogados Europeus, originalmente adoptado na sessão plenária do Conseil des Barreaux européens (CCBE) de 28 de Outu-
bro de 1988 e subsequentemente alterado nas sessões plenárias do CCBE de 28 de Novembro de 1998, de 6 de Dezembro de 2002 e de 19 de Maio de 2006. 
Este código pode ser consultado em http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=1&idsc=1244&ida=61807
51 In Parecer da conselheira Daniela Teixeira aprovado pelo Conselho Federal da OAB, Processo n.º 49.0000.2012.006678-6/CNECO, Brasília/DF, 20/8/12, p. 18.
52 In Do Segredo Profissional da Advocacia, Lisboa, 1998, pag.5.
53 Prescreve o artigo 192.º do Código Penal que, quem, com incumprimento de sua obrigação de sigilo ou reserva profissional, imposta por lei, divulgar 
segredo profissional de outra pessoa, será punido com pena de seis meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias.
54 Vide artigo 185 n.º 1 alínea a) do Código de Processo Penal.
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Mais estabelece o artigo 133.º do Estatuto da Ordem dos Advogados que «não podem fazer prova em Juízo as declarações feitas 
pelo Advogado com violação de segredo profissional». 

Note-se que o preceito supra reproduzido tem aplicação em qualquer tipo de processo. 

De realçar ainda que qualquer revelação de segredo profissional só pode ser feita com a autorização prévia da Ordem dos Advo-
gados - ou seja, nem sequer por alvedrio do próprio Advogado ou de acordo apenas com a sua consciência profissional. 

Assim sendo, a consagração de eventuais obrigações do Advogado terá sempre de atender que ele está adstrito, por força do 
Estatuto da Ordem dos Advogados e dos princípios fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático, ao dever de sigilo 
profissional, que como acima se demonstrou é um dever essencial, indispensável ao Estado de Direito e ao bom funcionamento 
da Justiça.

A Lei de Prevenção e Repressão do Crime de Lavagem de Capitais baseia-se em normas internacionais, adoptadas sobre a forma 
de Recomendações pelo Grupo de Acção Financeira – GAFI.

As notas interpretativas das recomendações do GAFI, designadamente a nota interpretativa da recomendação n.º 23 relativa as 
actividades e profissões não financeiras, esclarece que: 

i) Os advogados, notários e outros profissionais jurídicos não estão obrigados a declarar as operações suspeitas, quando as 
informações que possuem hajam sido obtidas em situações sujeitas a segredo profissional;
ii) Que compete a cada país determinar as matérias sujeitas a segredo profissional ou cobertas por um privilégio profissional 
estabelecido por lei., e que normalmente tais matérias abrangem as informações que os advogados e, notários e outros 
profissionais jurídicos recebam ou obtenham dos clientes a) quando apreciem a situação jurídica do cliente, ou b) quando 
defendem ou representam o cliente, no âmbito de processos judiciais, administrativos, de arbitragem ou mediação;
iii) Que os países podem autorizar que os advogados transmitam as suas declarações de operações suspeitas às respectivas 
Ordens Profissionais.

Importa salientar que em legislações similares de outros países, designadamente Portugal, Angola, Moçambique, e também 
São Tomé, consagrou-se expressamente que estas ressalvas relativas as informações obtidas pelo Advogado no exercício da 
profissão e sujeitas ao sigilo profissional.

Porém, nestes países com legislações idênticas à nossa, como é o caso de Portugal e Angola, em que esta questão tem sido 
amplamente discutida, tendo sido objecto de vários pareceres de associações profissionais, professores em direito e outros, 
é entendimento tanto das respectivas Ordens como da doutrina que as referidas ressalvas não são suficientes para garantir o 
dever de segredo profissional a que os advogados se encontram sujeitos. Igual entendimento tem tido a Ordem dos Advogados 
do Brasil.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 21 de Dezembro de 2012, aprovou parecer da conselheira 
Daniela Teixeira no sentido de que os advogados não estão entre as entidades e agentes que devem informar (delatar) seus 
clientes ao COAF55, Defende a citada conselheira que “a nova Lei de Lavagem não se aplica aos Advogados por expressa disposição 
constitucional que considera o Advogado indispensável à Justiça e por entender que não há advocacia, nem Justiça, sem o dever de 
sigilo profissional”.56

A Ordem dos Advogados de Portugal (OA), igualmente, emitiu parecer sobre esta questão, a propósito da transposição das 
Directivas sobre o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. No mesmo parecer a OA conclui expressamente 
que “os advogados, em circunstância alguma, deverão ficar sujeitos a qualquer dever de comunicação e de informação à Unidade de 
Informação Financeira (UIF) ou a qualquer outra entidade, ainda que através do Bastonário da respectiva Ordem, sobre quaisquer 
factos que lhes tenham sido revelados pelos respectivos clientes e que, de forma directa ou indirecta, possam ter por objecto actos ou 
operações de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, sob pena de, por via do Direito Comunitário, se violar 
uma das garantias fundamentais de um Estado Direito Democrático que não pode prescindir do dever de segredo profissional imposto 
aos advogados para assegurar a confiança dos cidadãos e a defesa dos seus direitos e liberdades fundamentais e dessa forma garantir 
a boa administração da justiça, através de um processo justo e equitativo.57

Pelo exposto, resulta evidente que, aos Advogados, em caso algum, se poderá impor qualquer dever de comunicação ou infor-
mação, relativamente a quaisquer factos que lhes tenham sido revelados pelos respectivos clientes.
Como diz o Bastonário português Augusto Lopes Cardoso, admitir restrições ao sigilo profissional seria “ferir de morte a nobreza 
da profissão!”58.

55 Conselho de Controle das Actividades Financeiras.
56 Vide Parecer da conselheira Daniela Teixeira aprovada pelo Conselho Federal da OAB, Processo n.º 49.0000.2012.006678-6/CNECO, Brasília/DF, 20/8/12, p. 18
57 Vide no site www.oa.pt o Parecer da Ordem dos Advogados sobre a Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre prevenção da utili-
zação do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
58 In http://www.escritorioonline.com (Conclusões de seminário sobre a proposta de quebra de sigilo profissional dos advogados da europa frente à investi-
gação de “lavagem de dinheiro” ou “branqueamento de capitais”). 
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Ao advogado poder-se-á impor os deveres de identificação do cliente e de recusa dos seus serviços relativamente a actos ou 
negócios que visem, directa ou indirectamente, o branqueamento de capitais e sujeitá-lo, em caso de violação desses deveres, 
às correspondentes sanções disciplinares e/ou penais que, no caso também possam ser aplicáveis.

Os Advogados não são, nem podem ser cidadãos privilegiados, nem é disso que cura em caso algum o dever de segredo profis-
sional! Jamais estará em causa matéria desta natureza se o Advogado, ele mesmo, for suspeito de autor ou cúmplice de crime 
de branqueamento de capitais. Nesse caso a investigação é, e deve ser, livre e ampla, pois que não pode um regime excepcional 
pôr o Advogado a coberto das suas responsabilidades criminais.

O combate ao crime de branqueamento de capitais tem de ser feito dentro do quadro legal vigente e com total respeito pelas 
garantias constitucionais consagradas.  

Se por um lado, é absolutamente louvável a lei que visa combater a lavagem de capitais, como tentativa de combater outras prá-
ticas de grande potencial lesivo ao nosso país, ao sistema financeiro e aos nossos cidadãos, como o narcotráfico, por outro lado, 
o combate ao crime de lavagem de capitais não pode ser realizado ao arrepio de normas e princípios constitucionais.

As normas específicas sobre o combate à lavagem de capitais, têm de ser interpretadas de forma sistémica com o conjunto da 
Constituição, respeitando-se as leis específicas, no caso dos Advogados, o Estatuto da Ordem dos Advogados e, consequente-
mente, a garantia do sigilo profissional.
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

Na apresentação do quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga na Guiné-
-Bissau optou-se por identificar a principal legislação relevante organizada de por ordem cronológica, dado a interligação entre 
os temas designadamente na legislação que respeita ao combate tráfico de droga que necessariamente inclui regras de combate 
ao branqueamento de capitais e à corrupção.

Relativamente ao tema do Branqueamento de capitais, foi incluída a Lei do Combate ao Branqueamento de Capital e Financia-
mento do Terrorismo (aprovada pela Lei n.º 3/2018, de 7 de Agosto). A Guiné-Bissau faz parte da União Económica e Monetária 
Oeste Africana (UEMOA), sendo a legislação relativa a actos emanados da UEMOA também incluída, designadamente a Resolu-
ção n.º 4/PL/ANP/2004, de 2 de Novembro, que aprova a Lei Uniforme Relativa à Luta Contra € Branqueamento de Capitais e da 
Lei Relativa às Medidas de Promoção de Bancarização e da Utilização de Meios de Pagamento Escriturais.

Em matéria de Combate à Corrupção, inclui-se a Lei n.º 7/99, de 7 de Setembro, que regula a declaração de bens e rendimentos 
e o registo de interesses patrimoniais, empresariais e financeiros a que ficam obrigados todos os titulares de cargos políticos.
No domínio do Combate ao Tráfico de Droga, inclui-se o Decreto-Lei n.º 2-B/93, de 28 de Outubro, que estabelece o regime 
aplicável ao uso ilícito de drogas colocadas sob controlo no território nacional, dispondo sobre a produção e tráfico ilícitos e as 
respectivas penas, e o Decreto n.º 62-A/92, de 30 de Dezembro, que regulamenta o controlo do mercado lícito dos Estupefacien-
tes, Substâncias Psicotrópicas e Precursores.

Aconselha-se ainda o leitor a consultar no Legis-PALOP+TL outra legislação anterior à independência ainda em vigor como é o 
caso do Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro, que estabelece a incriminação pelo tráfico ilícito de estupefacientes, para as 
actividades de importação, exportação, compra, obtenção de qualquer modo, produção, preparação, cultivo de plantas donde se 
possa extrair, prescrição, ministração, detenção, armazenagem, transporte, venda, exposição à venda ou que de qualquer modo 
ofereçam ou entreguem ao consumo estupefacientes, e aprova a lista de produtos e drogas consideradas como estupefacientes.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos res-
pectivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete 
para os seguintes diplomas: Decreto Lei n.º 1/2014 de 9 de Abril, que cria a Autoridade Nacional para o Congelamento de Bens e 
Outros Recursos Financeiros (CNCFT); Decreto n.º 1/2006, de 29 de Maio, que cria a Célula Nacional de Tratamento de Informa-
ções Financeiras (CENTIF); Lei n.º 8/96, de 9 de Dezembro, que aprova o Regulamento da Inspecção Superior Contra Corrupção; 
e Lei n.º 6-B/95, de 17 de Julho, que a cria.

Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que a Guiné-Bissau 
é Parte, recomendando-se a consulta dos respectivos diplomas de ratificação/adesão no Legis-PALOP+TL, a saber: Decreto 
Presidencial n.º 15/2007, de 13 de Agosto, que ratifica, para adesão, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção; De-
creto-Lei n.º 435/70, de 12 de Setembro, que aprova, para ratificação, a Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes, e 
a respectiva Portaria de extensão n.º 501/70. de 9 de Outubro. No quadro de Convenções, indica-se ainda que a Guiné-Bissau é 
Parte da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas e da Convenção 
das Nações Unidas de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas.

Bissau, 26 de Fevereiro de 2021
O Coordenador da Unidade Técnica Operacional e de Gestão do Legis-PALOP+TL na Guiné-Bissau
Dr. Miguel Nancassa
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1.2 ENTIDADES COMPETENTES NA GUINÉ-BISSAU

País Entidades/Diploma/Competências específicas
  
 Gabinete de Recuperação de Activos (GRA)
 Decreto n.º 9/2018 de 14/12/2018
 Arts. 2.º, 4.º

O GRA é uma estrutura pública de natureza interinstitucional, com atribuições de investigação análogas às dos órgãos da 
Polícia Criminal, funcionando sob dependência da Polícia Judiciária.
O GRA é composto por elementos que integram as seguintes entidades:
a) Polícia Judiciária;
b) Conservatória dos Registos e do Notariado;
c) Direcção-Geral das Contribuições e Impostos;
d) Direcção-Geral das Alfândegas;
e) Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras (CENTIF);
f) Gabinete Central da Interpol.
Compete ao GRA:
a) Proceder à identificação, localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, a nível interno e inter-
nacional;
b) Recolher, analisar e tratar os dados estatísticos resultantes da sua actividade ou decorrentes das comunicações legais no 
âmbito de apreensões, à aplicação de medidas de garantia patrimonial em processo penal, bem como ao destino final dados 
aos bens, nomeadamente a restituição, a partilha ou o envio às autoridades de um outro Estado em cumprimento do pedido 
de cooperação judiciária internacional;
c) Recolher, analisar e tratar os dados estatísticos referentes aos bens declarados perdidos a favor do Estado, com especifica-
ção do tipo de bem, do respectivo valor, da sua titularidade e, ainda, do crime com o qual o mesmo está relacionado.
d) Assegurar a cooperação com os gabinetes congéneres e exercer as demais atribuições que lhe sejam legalmente confe-
ridas.
Competências investigativas:
1. O GRA procede à investigação financeira ou patrimonial mencionada no artigo anterior por determinação do Ministério 
Público:
a) Quando se trate de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis com pena de prisão igual ou supe-
rior a 3 anos;
b) Quando o valor estimado dos mesmos seja superior a 5.000.000 de francos CFA (cinco milhões de francos CFA).
2. Mediante prévia autorização do procurador-geral da República, na sequência do requerimento do magistrado titular dos 
autos, pode o GRA proceder à investigação financeira ou patrimonial, em casos não abrangidos pelo artigo anterior, conside-
rando o estimado valor económico, científico, artístico ou histórico dos bens a recuperar e a complexidade da investigação.

Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras (CENTIF)
Lei n.º 3/2018 de 07/08/2018
Art. 59.º, Art. 60.º n.º 1, alíneas d), f), g), nºs 2, 3 e 4
Missão: A CENTIF tem por missão o tratamento e a difusão de informações com vista a luta contra o branqueamento de capi-
tais e financiamento do terrorismo. 
Tutela: Ministério das Finanças. 
A CENTIF é dotada de autonomia financeira e de um poder de decisão independente em matéria da sua competência.
d) Realiza ou manda realizar estudos periódicos sobre a evolução das técnicas usadas para os fins de branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo a nível do país;
f) Participa no estudo das medidas a serem implementadas para combater circuitos financeiros clandestinos, branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo;
g) Desenvolve, em coordenação com os departamentos envolvidos no âmbito do Ministério responsável pelas Finanças, do 
Ministério responsável pelo setor da Justiça e do Ministério do Interior, medidas internacionais contra canais financeiros 
ilegais, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. A CENTIF é igualmente responsável para assegurar, no estrito respeito das competências específicas de cada uma delas, 
uma cooperação e coordenação eficazes entre as autoridades nacionais, directa ou indirectamente envolvidas na luta con-
tra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
3. Ela emite pareceres sobre a implementação da política do Estado em matéria de luta contra o branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo. A este título, propõe todas as reformas necessárias para o reforço da eficácia da luta contra 
o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
4. A CENTIF prepara relatórios periódicos, pelo menos uma vez por trimestre, e um relatório anual, que analisam a evolução 
das actividades de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo a nível nacional e internacional 
e procede à avaliação das declarações recolhidas. Esses relatórios são submetidos ao ministro responsável pelas finanças.
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Autoridade Nacional para o Congelamento de Bens e Outros Recursos Financeiros (CNCFT)
Decreto-Lei n.º 1/2014 de 09/04/2014
Art. 1 º n.º 2,  Art. 2º, alíneas a), e) e l)
Tutela: Ministro das Finanças.
A CNCFT tem, designadamente, as seguintes competências:
a) Ordenar por decisão administrativa o congelamento de bens, imóveis e outros recursos financeiros decorrentes de activida-
des terroristas, pessoas que financiem o terrorismo e organizações terroristas;
e) Elaborar e actualizar a lista as pessoas cujos bens tenham sido congelados
l) Difundir a lista de pessoas, organizações e entidades objecto de medidas de congelamento de bens.
 

Inspecção Superior contra a Corrupção
Lei n.º 8/96 de 09/12/1996
Art. 1.º e Art. 2.º n.º 1
A Inspecção Superior Contra a Corrupção é uma autoridade pública, colegial, composta por um Inspector Superior e dois 
Inspectores Adjuntos. Tem por função prevenir, averiguar, denunciar e remeter as autoridades competentes os actos de 
corrupção e fraude cometidos no exercício de actividades públicas de cuja prática recolha á indícios suficientes.
Lei n.º 6-B/95 de 17/07/1995
Art. 1.º n.º 2, Art. 2.º  e Art. 14.º
A Inspecção Superior Contra a Corrupção é um órgão independente, de defesa dos interesses da República e dos cidadãos, que 
funciona junto a Assembleia Nacional Popular.
A Inspecção Superior Contra a Corrupção tem por função a prevenção e a averiguação de actos de corrupção e de fraude 
cometidos no exercício de cargos políticos e de funções administrativas e a denúncia destas acções aos órgãos competentes 
para o exercício da acção penal ou disciplinar.
Compete à Inspecção Superior:
1. Investir e denunciar por iniciativa ou por solicitação do Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular, do 
Governo, de qualquer Grupo Parlamentar e das Comissões Especializadas da Assembleia Nacional Popular, suspeitas ou 
indícios de factos que façam presumir a existência de actos, de fraude ou de Corrupção, de exercício abusivo de funções 
públicas de delitos a economia ou ao património público, de outros actos lesivos ao interesse público ou da moralidade da 
administração.
2. Fiscalização, através de inquéritos, sindicâncias e outros diligências adequadas, a legalidade de: actos e procedimentos da 
Administração nas suas relações com os particulares, nomeadamente aqueles que envolvem processos de adjudicação de 
empreitadas, a aquisição alienação ou oneração de bens patrimoniais, prestação de serviços, perdão de dívidas ou outros 
interesses patrimoniais do Estado.
3. Dar conhecimento ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional Popular e ao Primeiro Ministro dos 
factos relativos aos titulares de cargos políticos e apurados no âmbito de averiguações relativas a casos de corrupção.
4. Comunicar a Assembleia Nacional Popular, ao Governo e ás entidades competentes para o exercício da acção penal ou 
disciplinar, o resultado das averiguações relativas a Administração Central que indiciem a existência de actos de corrupção ou 
outros prejuízos materiais ou morais para o Estado.
5. Comunicar, sempre que necessário, os resultados referidos nos números 3 e 4 deste artigo, ás autoridades competentes 
para actos complementares de investigação, requerendo a promoção de diligências adequadas.
6. Acompanhar o andamento dos processos criminais ou disciplinares relativos a actos de corrupção ou fraude.
7. Emitir pareceres, que se enquadram no âmbito das suas atribuições, por solicitação do Presidente da República, da Assem-
bleia Nacional Popular e do Governo.
8. Propor á Assembleia Nacional Popular e ao Governo a adopção de medidas legislativas ou administrativas visando colmatar 
lacunas que facilitam a prática de actos ilícitos.
9. Publicitar através de notas de imprensa, nos órgãos de informação escrita e audiovisual, a condenação em processo penal 
ou disciplinar, no âmbito de processo contra a fraude ou corrupção.
10. Realizar auditorias jurídico-económicas a quaisquer departamentos da administração pública, institutos e empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e de capitais públicas e empresas concessionárias de serviços;
11. Elaborar o relatório anual de actividades a apresentar ao Plenário da Assembleia Nacional Popular na primeira Sessão do 
ano seguinte.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Lei n.º 3/2018 (Combate Ao Branqueamento de Capital e Financiamento do Terrorismo)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 3/2018 (Combate ao Branqueamento de Capital e Financiamento do Terrorismo

Data de Publicação 07/08/2018
Data de Entrada em Vigor  59

Entidade Emitente Assembleia Nacional Popular
Fonte Boletim Oficial, Suplemento, Parte I, Número 32

Lei n.º 3/2018

Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do ter-
rorismo, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 02/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho, relativa à Luta Contra o 
Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo no espaço dos Estados Membros da União Económica Monetária 
da Africa Ocidental (UEMOA) e Decisão n.º 26 de 02/07/2015/CM/UMOA, concernente a adopção do Projecto Lei Uniforme relativa 
à Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo no espaço dos Estados Membros da União Mone-
tária da África Ocidental (UMOA);

Preâmbulo
No quadro das acções assumidas pela comunidade internacional com vista a combater eficazmente a criminalidade organizada 
transnacional, mormente, a criminalidade financeira, os Estados Membros da União Económica e Monetária da Africa Ocidental 
(UEMOA) adoptaram, a partir do ano 2002, dispositivo jurídico e organizacional de luta contra os dois flagelos, branqueamento 
de capitais e o financiamento do terrorismo, que vem reforçar as medidas de protecção da integridade e reputação do sistema 
económico-financeiro da União, bem como preservar a ordem pública, a paz social e a democracia na região.
Todavia, seguindo a lógica da revisão das recomendações do Grupo da Acção Financeira (GAFI), recomendações essas que cons-
tituem normas e padrões internacionais relativas à luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, 
torna-se indispensável proceder à adequação dos textos jurídicos concernentes em vigor na nossa ordem jurídica.
Outrossim, os exercícios de avaliação mútua organizados pelo Grupo Intergovernamental da acção contra o Branqueamento 
de Capitais na Africa Ocidental (GIABA) nos quais foi identificada uma série de insuficiências do sistema nacional de prevenção 
e repressão dessa criminalidade, urge a necessidade de adoptar medidas legislativas tendentes a corrigir definitivamente tais 
insuficiências garantindo a conformidade desse nosso sistema com as normas e padrões internacionais.
Assim, reconhecendo que os actos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo têm vindo a evoluir rapida-
mente nos últimos anos, exigindo como resposta directa o reforço das medidas destinadas ao seu combate.
Considerando que a solidez, a integridade e a estabilidade das instituições de crédito e outras instituições financeiras, bem como 
a credibilidade de todo o sistema financeiro poderiam ser seriamente comprometidas pelas empresas lideradas por criminosos 
e seus colaboradores utilizando o mesmo sistema para dissimular a origem das suas vantagens de proveniência ilícita ou ali-
mentar o terrorismo com o fluxo do dinheiro lícito ou ilícito.
Havendo a necessidade urgente de adoptar certas medidas de coordenação a nível da União, caso contrário, os criminosos que 
branqueiam os seus produtos ou financiam o terrorismo poderiam aproveitar-se das vantagens da livre circulação de pessoas e 
capitais, decorrente do mercado financeiro comum, para promover as actividades criminosas.
Considerando que, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo se inscrevem frequentemente num contexto 
internacional e que o impacto das medidas adoptadas apenas a nível nacional, sem coordenação e cooperação interna e inter-
nacional, só poderia ser muito limitado.
Considerando a Directiva n.º 02/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho, relativa à Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Finan-
ciamento do Terrorismo no espaço dos Estados Membros da União Económica Monetária da Africa Ocidental (UEMOA) e Decisão 
n.º 26 de 02/07/2015/CM/UMOA, relativa à Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo no espaço 
dos Estados Membros da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA);
Desejando implementar as recomendações internacionais e regionais sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o finan-
ciamento do terrorismo, incluindo a Convenção das Nações Unidas de 9 de Dezembro de 1999 para a supressão do financiamento 
do terrorismo;
Preocupada com os atos terroristas perpetrados nos últimos anos pelas organizações terroristas;
A Assembleia Nacional Popular decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 85.º da Constituição da República, o seguinte:

TÍTULO PRELIMINAR DA TERMINOLOGIA

ARTIGO 1.º (Definições)

Para efeitos da presente lei, entende-se por:
1. Ato terrorista:
a) Um acto que constitui infracção às disposições de um dos instrumentos jurídicos internacionais enumerados em anexo à pre-
sente lei;

59 Não se conhece a data de entrada em vigor da Lei n.º 3/2018 em virtude de o seu texto ter sido publicado incompleto no respectivo Boletim Oficial.
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b) Qualquer acto destinado a matar ou ferir gravemente um civil, ou qualquer outra pessoa que não participa directamente nas 
hostilidades numa situação de conflito armado, quando, pela sua natureza ou contexto, visa intimidar uma população ou obrigar 
um Governo ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar qualquer acto.
2. Actores do Mercado Financeiro Regional: as estruturas centrais (Bolsa Regional de Valores Mobiliários — BRVM, depositário 
Central/Banco de Pagamentos) e os intervenientes comerciais (Sociedades de Gestão e Intermediação, Sociedades de Gestão de 
Património, consultores em matéria de investimentos em bolsa, correctores e intermediários de negócios);
3. Ações ao portador: títulos negociáveis por mera tradição, representando a propriedade de uma parte do capital de uma socie-
dade anónima.
4. Actividade criminosa: qualquer ato criminoso ou delituoso que constitua uma  infracção subjacente ao branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo na República da Guiné-Bissau.
5. Autor: qualquer pessoa que participa na prática de um crime ou delito;
6. Autoridade competente: órgão que, por força da lei ou regulamento, é competente para praticar actos ou impor medidas pre-
vistas pela presente lei.
7. Autoridades de controlo: autoridades nacionais ou comunitárias da UMOA e da UEMOA que, por força da lei ou regulamento, 
são competentes para o controlo das pessoas singulares e colectivas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei;
8. Autoridade judicial: órgão que, por força da lei ou do regulamento, é investido, mesmo à título ocasional, do poder de exercer 
a acção pública;
9. Autoridade judiciária: órgão habilitado, por força da lei ou do regulamento, a realizar actos de procedimento penal ou de in-
vestigação ou a emitir juízos;
10. Autoridades públicas: administrações nacionais e as das autarquias locais da União e suas instituições públicas.
11. Banco fictício: um banco que foi constituído e autorizado num Estado onde não tem presença física e que não é afiliado a um 
grupo financeiro, regularmente sujeito a uma supervisão consolidada e eficaz. A expressão presença física designa a presença 
de uma direcção e de um poder de decisão num país. A simples presença física de um agente local ou de pessoal subalterno não 
constitui uma presença física;
12. Beneficiário efectivo ou titular do direito económico: a pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, possuem 
ou controlam um cliente e/ou a pessoa singular em nome da qual uma operação é efectuada. Também estão incluídas nesta 
definição as pessoas que exercem, em última instância, um controlo efectivo sobre uma pessoa colectiva ou uma entidade sem 
personalidade jurídica, conforme a definição constante do número 21:
a) Quando o cliente de uma das pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei for uma sociedade, entende-se por beneficiário 
efectivo da operação, a pessoa ou pessoas singulares que detêm, directa ou indirectamente, mais de vinte e cinco por cento do 
capital ou dos direitos de voto da sociedade, ou exercem, por qualquer outro meio, um poder de controlo sobre os órgãos de 
gestão, de administração ou de Direcção da sociedade ou sobre a assembleia-geral dos seus sócios;
b) Quando o cliente de uma das pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei, é um organismo de investimento colectivo, enten-
de-se por beneficiário efectivo da operação, a pessoa ou pessoas singulares que, ou detêm, directa ou indirectamente, mais de 
vinte e cinco por cento das quotas ou acções do organismo, ou exercem um poder de controlo sobre os órgãos de administração 
ou de Direcção do organismo de investimento colectivo ou, quando aplicável, da sociedade de gestão ou da sociedade de gestão 
da carteira que o representa;
c) Quando o cliente de uma das pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei, é uma pessoa colectiva que não é, nem uma so-
ciedade, nem um organismo de investimento colectivo, ou quando o cliente intervém no quadro de uma fidúcia, ou qualquer outro 
dispositivo jurídico comparável, relevando de um direito estrangeiro, entende-se por beneficiário efectivo da operação, a pessoa 
ou pessoas singulares que reúnem uma das seguintes condições:
i) Terem vocação, por força de um acto jurídico que as designou para o efeito, para se tornarem titular de direitos sobre vinte e 
cinco por cento pelo menos dos bens da pessoa colectiva, ou dos bens transferidos para um património fiduciário, ou qualquer 
outro dispositivo jurídico comparável nos termos de uma legislação estrangeira;
ii) Pertencerem a um grupo, cujo interesse principal, a pessoa colectiva, a fidúcia ou qualquer outro dispositivo jurídico compará-
vel nos termos de uma legislação estrangeira, foi constituída ou tenha produzido os seus efeitos, quando as pessoas singulares 
que são beneficiárias não tenham sido ainda designadas;
iii) Serem titulares de direitos sobre vinte e cinco por cento pelo menos dos bens da pessoa colectiva, da fidúcia ou qualquer outro 
dispositivo judiciário comparável ao abrigo de uma legislação estrangeira;
iv) Terem a qualidade de constituinte, fiduciário ou beneficiário, de acordo com os textos legislativos e regulamentares em vigor;
13. BCEAO ou Banco Central: Banco Central dos Estados da África Ocidental;
14. Bens: activos de qualquer natureza, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, fungíveis ou não 
fungíveis, assim como documentos ou instrumentos jurídicos de qualquer natureza, incluindo electrónica ou numérica, que com-
provem a propriedade desses bens ou de direitos conexos, assim como os juros sobre os referidos activos, incluindo nomeada-
mente os créditos, cheques de viagem, cheques, ordens de pagamento, acções, valores mobiliários, obrigações, letras de câmbio 
ou cartas de crédito e os eventuais juros, dividendos ou outros rendimentos ou valor derivados ou gerados por tais activos.
15. Branqueamento de capitais:  infracção definida no artigo 7.º da presente lei;
16. Categorias de infracções designadas:
• Participação num grupo criminoso organizado e em acções ilegítimas para obtenção de fundos, nomeadamente, através de 
chantagem, intimidação ou outros meios;
• Terrorismo, incluindo seu financiamento;
• Tráfico de seres humanos e tráfico ilícito de migrantes;
• Exploração sexual, incluindo tráfico e exploração de menores;
• Tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
• Tráfico ilícito de armas;
• Tráfico ilícito de bens roubados e de outros bens;
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• Corrupção e suborno;
• Desvio de fundos por pessoas que exercem uma Função Pública;
• Fraude;
• Falsificação de moeda;
• Contrafacção de bens (incluindo de moeda e notas de banco) e a pirataria de produtos;
• Tráfico de órgãos;
• Infracções contra o ambiente;
• Homicídios e ofensas corporais graves;
• Rapto, sequestro e tomada de reféns;
• Furto e roubo;
• Contrabando (incluindo o relativo às taxas e direitos aduaneiros e impostos especiais sobre o consumo);
• Infracções fiscais (ligadas aos impostos directos e indirectos);
• Extorsão;
• Falsificação e uso de bens e documentos falsificados;
• Pirataria;
• Abuso de informação privilegiada e manipulação de mercados;
• Qualquer outro crime ou delito.
17. CENTIF: Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras;
18. CIMA: Conferência Inter-africana dos Mercados de Seguros;
19. Cliente ocasional: qualquer pessoa que se dirige a uma das entidades sujeitas, nos termos dos artigos 5.º e 6.º da presente 
lei, com a finalidade exclusiva de preparar ou executar uma operação pontual, ou ser assistida na preparação ou realização dessa 
operação, quer esta seja executada numa única operação ou em várias operações aparentemente ligadas entre si.
20. Confisco: desapropriação definitiva de bens, por decisão de uma jurisdição competente ou qualquer autoridade competente;
21. Entidades sem personalidade jurídica: fundos fiduciários explícitos ou outras entidades sem personalidade jurídica similares;
22. Correspondência bancária: as relações comerciais entre um estabelecimento de crédito instalado na República da Guiné-
-Bissau e um estabelecimento de crédito instalado num outro Estado;
23. CRF: Célula de Informações Financeiras;
24. Entidades e Profissões Não Financeiras Designadas ou EPNFD:
1. Casinos, incluindo os casinos por Internet;
2. Agentes imobiliários e os correctores de bens imóveis;
3. Pessoas que se dedicam habitualmente ao comércio ou organizam venda de pedras preciosas, metais preciosos, antiguidades 
e obras de arte;
4. Advogados, notários e outros membros de profissões jurídicas independentes, quando preparam ou efectuam transacções 
para um cliente, no quadro das seguintes actividades:
a) Compra e venda de bens imóveis;
b) Gestão de capitais, títulos e outros activos do cliente;
c) Gestão de contas, incluindo contas de títulos;
d) Organização de fundos para a criação, exploração ou gestão das sociedades, ou criação, exploração ou gestão de pessoas 
colectivas ou de construções jurídicas, e compra e venda de entidades comerciais.
5. Técnicos oficiais de contas;
6. Prestadores de serviços às sociedades e fidúcias, não referidas pela presente lei, que fornecem, a título comercial, os seguin-
tes serviços a terceiros:
a) Intervindo na qualidade de agente, para a constituição, registo e gestão de pessoas colectivas, nomeadamente as fidúcias;
b) Intervindo ou procedendo aos arranjos necessários para que uma outra pessoa intervenha, na qualidade de administrador ou 
de secretário-geral de uma sociedade de capitais, de sócio de uma sociedade de pessoas, ou de titular de uma função seme-
lhante para outras pessoas colectivas;
c) Fornecendo uma sede social, um endereço comercial ou instalações, um endereço administrativo ou postal a uma sociedade 
de capitais, de sócio de uma sociedade de pessoas ou qualquer outra pessoa colectiva ou estrutura jurídica;
d) Intervindo ou procedendo aos arranjos necessários para que uma outra pessoa intervenha, na qualidade de administrador de 
uma fidúcia, de titular de uma função similar para outras pessoas colectivas;
e) Intervindo ou procedendo aos arranjos necessários para que outra pessoa intervenha, na qualidade de accionista, agindo em 
nome de outra pessoa.
7. Outras entidades ou profissões que poderão ser designadas pela autoridade competente;
25. Estado membro: Estado parte do Tratado da União Monetária da África Ocidental e do Tratado da União Económica e Mone-
tária da Africa Ocidental;
26. Estado terceiro: qualquer Estado que não seja um Estado membro;
27. Fidúcia: operação através da qual um ou vários constituintes transferem bens, direitos ou seguros, ou um conjunto de bens, 
direitos ou seguros, presentes ou futuros, para um ou vários fiduciários que, mantendo-os separados do seu próprio património, 
actuam com um determinado objectivo em benefício de um ou vários beneficiários;
28. Financiamento da proliferação: financiamento da proliferação de armas de destruição massiva, nomeadamente armas nu-
cleares, químicas, bacteriológicas ou biológicas, através dos actos condenados pela Resolução 1540 (2004) e pelas resoluções 
sucessivas do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas à prevenção, repressão e interrupção da proliferação de 
armas de destruição massiva e do seu financiamento;
29. Financiamento do terrorismo:  infracção definida no artigo 8.º da presente lei;
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30. Fundos e outros recursos financeiros: todos os activos financeiros e benefícios económicos de qualquer natureza, incluindo, 
mas não exclusivamente, numerário, cheques, créditos em numerário, letras, ordens de pagamento e outros instrumentos de 
pagamento, depósitos junto das instituições financeiras, saldos de contas, créditos e títulos de créditos, títulos negociáveis e 
instrumentos de dívida, nomeadamente acções e outros títulos de participação, certificados de títulos, obrigações, livranças, 
garantia de crédito imobiliário (warrants), títulos não garantidos, contractos de produtos derivados, juros, dividendos ou outros 
rendimentos de activos ou mais-valias auferidas dos activos, crédito, direito à indemnização, garantias, incluindo garantias de 
boa execução ou outros engajamentos financeiros, cartas de crédito, conhecimentos, contractos de venda, qualquer documento 
comprovativo da titularidade de participações de um fundo ou de recursos financeiros e qualquer outro instrumento de financia-
mento de exportações;
31. Congelamento:
a) Em matéria de confisco e de medidas cautelares, a interdição da transferência, conversão, provisão ou movimento de qualquer 
bem, equipamento ou instrumento na sequência de uma medida tomada por uma autoridade competente ou um tribunal no qua-
dro de um mecanismo de congelamento, neste caso, durante o período de validade da referida medida, ou até que uma decisão 
de confisco seja tomada por uma autoridade competente;
b) Para efeitos das recomendações de implementação das sanções financeiras específicas, a interdição de transferência, conver-
são, provisão ou movimento de todos os fundos e outros bens detidos ou controlados por pessoas ou entidades designadas na se-
quência de uma medida tomada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou uma autoridade competente ou um tribunal 
de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança aplicáveis, neste caso, durante o período de validade da referida medida.
32.  infracção grave: um acto que constitui uma  infracção passível de uma pena privativa de liberdade por um período mínimo 
não inferior a três anos;
33.  infracção subjacente: qualquer infracção, mesmo cometida no território de um outro Estado membro ou no território de um 
Estado terceiro, que gere produto de uma actividade criminosa;
34. Instalação governamental ou pública: qualquer instalação ou meio de transporte, de carácter permanente ou temporário, 
que é utilizado ou ocupado por representantes de um Estado, por membros do Governo, do Parlamento ou da Magistratura, ou 
por agentes ou pessoal de um Estado ou qualquer outra autoridade ou entidade pública, ou por agentes ou pessoal de uma or-
ganização intergovernamental, no quadro das suas funções oficiais;
35. Instituição financeira:
1. Qualquer pessoa ou entidade que exerce, a título comercial, uma ou várias das seguintes actividades ou operações, em nome 
e por conta de um cliente:
a) Aceitação de depósitos e outros fundos reembolsáveis provenientes do público;
b) Empréstimos, incluindo crédito ao consumo, crédito hipotecário, cessão financeira com ou sem recurso, financiamento de 
transacções comerciais;
c) Locação financeira, excepto a relativa a produtos de consumo;
d) Transferência de dinheiro ou de valores;
e) Emissão e gestão de meios de pagamento;
f) Concessão de garantias e subscrição de compromissos;
g) Negociações sobre:
i. Os instrumentos do mercado monetário;
ii. O mercado de câmbios;
iii. Os instrumentos de divisas, taxas de juro e índices;
iv. Os valores mobiliários;
v. As opções e mercado a prazo de mercadorias.
h) Participação em emissões de valores mobiliários e prestação de serviços financeiros conexos;
i) Gestão individual e colectiva de património;
j) Conservação e administração de valores mobiliários em numerário ou líquidos, por conta de outrem;
k) Outras operações de investimento, de administração ou de gestão de fundos ou de dinheiro por conta de outrem;
l) Subscrição e investimento de produtos de seguro de vida e não vida e outros produtos de investimento relacionados com um 
seguro;
m) Câmbio manual;
n) Quaisquer outras actividades ou operações determinadas pela autoridade competente.
2. São consideradas instituições financeiras:
a) Os estabelecimentos de crédito;
b) Os serviços financeiros dos Correios, assim como as caixas de depósito e consignações ou os organismos dos Estados mem-
bros que se dedicam as actividades similares;
c) As companhias de seguro e resseguro, os correctores de seguro e resseguro e os agentes de seguro;
d) Os sistemas financeiros descentralizados;
e) As estruturas centrais do Mercado Financeiro Regional (BRVM, Central de Depósito/Banco de Pagamentos) assim como as 
sociedades de gestão e intermediação, as sociedades de gestão de património e quaisquer outros intervenientes comerciais com 
estatuto de instituição financeira, no sentido dos textos que regem o mercado financeiro regional;
f) Os organismos de investimento colectivo em valores mobiliários;
g) As sociedades de investimento de capital fixo;
h) As Casas de câmbio manual autorizadas;
i) Os estabelecimentos de moeda electrónica;
j) Qualquer outra estrutura autorizada pela autoridade competente.
36. Instituições financeiras estrangeiras: as instituições financeiras instaladas num Estado terceiro;
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37. Instrumento: qualquer bem utilizado ou destinado a ser utilizado total ou parcialmente e por qualquer meio para cometer 
uma infracção penal;
38. Instrumentos negociáveis ao portador: todos os instrumentos monetários ao portador, tais como:
a) Cheques de viagem;
b) Instrumentos negociáveis (nomeadamente cheques, livranças e ordens de pagamento) que são, ou ao portador, ou endossá-
veis sem restrições, ou estabelecidos à ordem de um beneficiário fictício, ou que se apresentam sob qualquer forma que permita 
a transferência contra simples tradição;
c) Os instrumentos incompletos (nomeadamente cheques, livranças e ordens de pagamento) assinados, mas com omissão do 
nome do beneficiário.
39. Operação de câmbio manual: a troca imediata de notas ou moedas expressas em divisas diferentes, realizada por cedência 
ou entrega de numerário, contra pagamento por outros meios de pagamento expressos noutra moeda;
40. Organização criminosa: qualquer acordo ou associação estruturada com o objectivo de cometer, nomeadamente infracções 
de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição massiva;
41. Organização ou organismo sem fins lucrativos: qualquer associação, fundação, organização não governamental constituída 
de acordo com os textos legislativos e regulamentares em vigor, que tenha por objecto principal a angariação ou distribuição de 
fundos para fins caritativos, religiosos, culturais, educativos, sociais ou confraternais,
ou para outros tipos de boas obras;
42. Organização terrorista: qualquer grupo de terroristas que:
a) Prática ou tenta praticar actos terroristas usando qualquer meio, directo ou indirecto, ilegal e deliberadamente;
b) Participa, como cúmplice, em actos terroristas;
c) Organiza actos terroristas ou instiga outros a praticá-los;
d) Contribui para a prática de actos terroristas por um grupo de pessoas que actuam com um fim comum, quando esta contri-
buição é deliberada e visa fomentar o ato terrorista, ou quando a mesma é dada com conhecimento da intenção do grupo de 
praticar um acto terrorista;
43. Contrabandistas de fundos: as pessoas que efectuam transporte físico e transfronteiriço de dinheiro ou instrumentos nego-
ciáveis ao portador, ou que contribuem conscientemente para a realização dessas operações;
44. PPE: Pessoas politicamente expostas;
1. PPE estrangeira: as pessoas singulares que exercem ou que tenham exercido funções públicas importantes num outro Estado 
membro ou num Estado terceiro, a saber:
a) Os Chefes de Estado e de Governo, ministros, ministros delegados e os secretários de Estado;
b) Os membros de famílias reais;
c) Os directores-gerais dos ministérios;
d) Os deputados;
e) Os membros dos tribunais supremos, dos tribunais constitucionais ou outras altas jurisdições cujas decisões não são suscep-
tíveis de recurso, salvo em circunstâncias excepcionais;
f) Os membros dos tribunais de contas ou dos conselhos ou comissões executivas dos bancos centrais;
g) Os embaixadores, encarregados de negócios e os oficiais superiores das forças armadas;
h) Os membros dos órgãos de administração, de direcção ou de supervisão das empresas públicas;
i) Os altos responsáveis de partidos políticos;
j) Os membros da família de uma PPE, neste caso:
i. Cônjuge;
ii. Qualquer parceiro equiparado a um cônjuge;
iii. Filhos e seus cônjuges ou parceiros;
iv. Outros parentes;
k) As pessoas conhecidas por estarem estreitamente ligadas a uma PPE;
l) Qualquer outra pessoa designada pela autoridade competente.
2. PPE nacionais: as pessoas singulares que exercem ou que tenham exercido funções públicas importantes na República da 
Guiné-Bissau, nomeadamente as pessoas singulares referidas nas alíneas a) a i) anteriores.
3. PPE das organizações internacionais: as pessoas que exercem ou que tenham exercido funções importantes no seio de ou em 
nome de uma organização internacional, nomeadamente os membros da direcção superior, em particular directores, directores 
adjuntos e membros do Conselho de Administração e quaisquer pessoas que exercem funções similares.
4. A noção de PPE não abrange as pessoas de posição média ou inferior às categorias acima referidas.
45. Produtos de uma actividade criminosa: todos os fundos provenientes, directa ou indirectamente, da prática de uma infracção, 
tal como previsto nos artigos 7.º e 8.º da presente lei, ou obtidos, directa ou indirectamente, da prática dessa infracção;
46. Apreensão:
1. Qualquer medida cautelar efectuada no quadro de uma investigação ou busca.
2. A apreensão pode ser decretada por uma jurisdição competente ou executada sem decisão judiciária por qualquer autoridade 
competente no exercício das suas funções. Ela tem como objectivo entregar à Justiça ou qualquer autoridade competente, todos 
os bens do suspeito por um determinado período. Os bens continuam a ser propriedade do suspeito;
47. Serviço de transferência de fundos ou de valores: um serviço financeiro cuja actividade consiste em aceitar numerários, 
cheques ou qualquer outro instrumento de pagamento ou depósito de valores num determinado lugar, e em pagar uma soma 
equivalente em dinheiro ou qualquer outro meio a um beneficiário situado numa zona geográfica por meio de uma comunicação, 
mensagem, transferência ou um sistema de compensação ao qual pertence o serviço de transmissão de fundos ou de valores. 
Este serviço pode ser prestado por pessoas singulares ou colectivas mediante recurso ao sistema financeiro regulamentado ou 
informalmente;
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48. Relação de negócios: uma situação em que uma pessoa referida no artigo 5.º da presente lei, inicia uma relação profissional 
ou comercial que é suposta, no momento em que o contacto é estabelecido, inscrever-se num determinado período. A relação de 
negócios pode ser prevista por um contrato segundo o qual várias operações sucessivas serão realizadas entre os contratantes, 
ou que cria obrigações contínuas entre os mesmos. Uma relação de negócios é igualmente estabelecida quando, na ausência de 
tal contrato, um cliente beneficia regularmente da intervenção de uma pessoa referida no artigo 5.º para a realização de várias 
operações ou de uma operação que apresenta um carácter contínuo ou, tratando-se de pessoas referidas na alínea d) do artigo 
5.º, para a execução de uma missão legal;
49. Terrorista: qualquer pessoa singular que:
a) Prática ou tenta praticar actos terroristas por qualquer meio, directa ou indirectamente, ilegal e deliberadamente;
b) Participa, como cúmplice, em actos terroristas ou no financiamento do terrorismo;
c) Organiza actos terroristas ou instiga outros a praticá-los;
d) Contribui para a prática de actos terroristas por um grupo de pessoas que actuam com um objectivo comum, quando esta 
contribuição é intencional e visa a realização do acto terrorista, ou quando a mesma é dada com conhecimento da intenção do 
grupo de praticar um acto terrorista;
50. UEMOA: União Económica e Monetária da Africa Ocidental;
51. UMOA: União Monetária da África Ocidental;
52. União: União Económica e Monetária da Africa Ocidental ou União Monetária da Africa Ocidental;
53. Transferência electrónica: qualquer transacção por via electrónica efectuada em nome de um ordenante, pessoa singular ou 
colectiva, por intermédio de uma instituição financeira com vista a pôr à disposição de um beneficiário certa quantia em capitais 
numa outra instituição financeira, podendo o ordenante e o beneficiário ser uma e mesma pessoa.

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI

SECÇÃO I OBJECTO DA LEI E ORIGEM ILÍCITA DOS CAPITAIS OU DOS BENS

ARTIGO 2.º Objecto

1. A presente lei tem por objecto prevenir e punir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e a proliferação 
de armas de destruição massiva na República da Guiné-Bissau.
2. Estabelece as medidas que visam detectar e desencorajar o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a 
proliferação de armas de destruição massiva, assim como facilitar as investigações e respectivos procedimentos penais.

ARTIGO 3.º Origem ilícita dos capitais ou dos bens

Para efeitos de aplicação da presente lei, a origem de capitais ou de bens é considerada ilícita, quando estes provêm da prática 
de uma das infracções referidas na definição número 16 do artigo 1.º, ou de quaisquer crimes ou delitos.

SECÇÃO II ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI

ARTIGO 4.º Aplicação da lei no espaço

As infracções definidas nos artigos 7.º e 8.º da presente lei podem ser aplicáveis a qualquer pessoa singular ou colectiva, e a 
qualquer organização sujeita à jurisdição da Guiné-Bissau, independentemente do lugar onde o acto foi praticado.

ARTIGO 5.º (Entidades sujeitas às obrigações de luta contra o branqueamento de capitais
e o financiamento do terrorismo e proliferação)

As disposições da presente lei, particularmente as previstas nos títulos II e III, são aplicáveis às pessoas singulares ou colectivas, 
a seguir discriminadas:
a) O Tesouro Público;
b) O BCEAO;
c) As instituições financeiras;
d) Os prestadores de serviços às sociedades e fidúcias;
e) As sociedades imobiliárias e os agentes imobiliários, incluindo os agentes de locação;
f) Outras pessoas singulares ou colectivas que negoceiam bens, na estrita medida em que os pagamentos sejam efectuados ou 
recebidos em dinheiro num montante não inferior a 5.000.000 (cinco milhões de francos CFA), e que a transacção seja efectuada 
em uma só vez ou sob a forma de operações fraccionadas aparentemente ligadas;
g) Os operadores de vendas voluntárias de bens móveis em hasta pública;
h) Os agentes desportivos e os promotores de eventos desportivos;
i) Os promotores de jogos de fortuna ou azar, nomeadamente os proprietários, directores e gerentes de casinos e estabelecimen-
tos de jogos, incluindo as lotarias nacionais;
j) Os intermediários de negócios para as instituições financeiras;
k) As pessoas que se dedicam habitualmente ao comércio ou que organizam a venda de pedras e metais preciosos, antiguidades 
e obras de arte;
l) Os transportadores de fundos;
m) As empresas de segurança:
n) As agências de viagem;
o) Os hotéis;
p) Os organismos sem fins lucrativos;
q) Qualquer outra pessoa singular ou colectiva designada pela autoridade competente.
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ARTIGO 6.º Outras entidades sujeitas

1. Estão igualmente sujeitos às obrigações de luta contra o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e prolife-
ração de armas de destruição massiva:
a) Os auditores externos, os contabilistas externos, os assalariados autorizados a exercer a profissão de contabilista, nos termos 
da lei e os consultores financeiros;
b) Os advogados, os notários, os oficiais de diligências e outros membros de profissões independentes, nomeadamente os admi-
nistradores judiciais, os oficiais de justiça e os leiloeiros judiciais.
2. As pessoas referidas no n.º 1, alínea b) deste artigo, estão sujeitas às disposições dos títulos II e III da presente lei quando, no 
quadro da sua actividade profissional:
a) Participam, em nome ou por conta do seu cliente em qualquer transacção financeira ou imobiliária ou actuam na qualidade 
de fiduciário;
b) Assistem o seu cliente na preparação ou execução de transacções relativas à:
i. Compra e venda de bens imóveis ou sociedades comerciais;
ii. Gestão de fundos, títulos ou outros activos pertencentes ao cliente;
iii. Abertura ou gestão de contas de poupança ou de carteiras;
iv. Organização das participações necessárias à constituição, à gestão ou à administração de sociedades;
v. Constituição, gestão ou administração da sociedade, fidúcias ou entidades sem personalidade jurídica semelhantes;
vi. Constituição ou gestão de fundos de dotação.
3. Os advogados, no exercício de uma actividade relacionada com as transacções referidas no n.º 2 deste artigo, não estão 
sujeitos às disposições dos títulos II e III da presente lei, quando a actividade está relacionada com um processo judicial, ou as 
informações de que dispõem tenham sido recebidas ou obtidas antes, durante e após esse processo, incluindo no quadro de as-
sessorias jurídicas relativas à forma como instaurar ou evitar um processo dessa natureza, nem quando dão consultas jurídicas, 
a menos que estas tenham sido fornecidas para fins de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, sabendo 
que o cliente as solicita para fins de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
4. Os advogados, no exercício de uma actividade relativa às transacções referidas no n.º 2 não estão sujeitos às disposições do 
capítulo III do título III da presente lei, quando dão consultas jurídicas, a menos que estas tenham sido fornecidas para fins de 
branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, sabendo que o cliente as solicita para fins de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo.
5. As pessoas colectivas e singulares que exercem uma actividade financeira, a título ocasional ou numa escala limitada que 
comporte reduzidos riscos de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, não se eximem nos termos desta lei, 
salvo se forem reunidos cumulativamente os seguintes critérios:
a) A actividade financeira é limitada em termos absolutos;
b) A actividade financeira é limitada ao nível das transacções;
c) A actividade financeira não é a actividade principal;
d) A actividade financeira é acessória e directamente ligada à actividade principal;
e) A actividade financeira é exercida apenas para os clientes da actividade principal, não sendo geralmente oferecida ao público.

CAPÍTULO II CRIMINALIZAÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

ARTIGO 7.º Criminalização do branqueamento de capitais

1. Para os efeitos da presente lei, são considerados branqueamento de capitais, os actos abaixo enumerados, quando praticados 
intencionalmente:
a) A conversão ou transferência de bens, por qualquer pessoa que sabe ou deveria saber de que esses bens provêm de um crime 
ou delito ou de uma participação num crime ou delito, com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos referidos 
bens, ou ajudar qualquer pessoa envolvida nesse tipo de actividade a fugir das consequências jurídicas dos seus actos;
b) A dissimulação ou disfarce da natureza, da origem, do lugar, da disposição, do movimento ou da propriedade real de bens 
imóveis ou dos respectivos direitos, por qualquer pessoa que sabe ou deveria saber de que esses bens provêm de um crime ou 
delito ou de uma participação num crime ou delito;
c) A aquisição, posse ou utilização de bens, por alguém que sabe ou deveria saber, no momento em que os adquire, de que esses 
bens provêm de um crime ou delito ou de uma participação num crime ou delito;
d) A participação num dos actos referidos nas alíneas a), b) e c), o facto de se associar na prática, tentar praticar, ajudar ou ins-
tigar alguém a praticar ou aconselhá-lo para esse fim, ou facilitar a execução de um tal acto.
2. Existe branqueamento de capitais, mesmo se o acto for praticado pelo autor da  infracção que gerou bens para fins de bran-
queamento.
3. Existe igualmente branqueamento de capitais, mesmo se as actividades que geraram o produto a branquear tenham sido 
realizadas no território de um outro Estado membro ou no de um Estado terceiro.
4. O conhecimento ou a intenção, enquanto elementos das actividades acima referidas, podem ser deduzidas de circunstâncias 
factuais objectivas.

ARTIGO 8.º Criminalização do financiamento do terrorismo

1. Para os efeitos da presente lei, entende-se por financiamento do terrorismo, qualquer acto praticado por uma pessoa singular 
ou colectiva que, usando qualquer meio, directa ou indirectamente, tenha fornecido, deliberadamente ou angariado bens, fundos 
e outros recursos financeiros com intenção de utilizá-los ou sabendo que esses bens serão utilizados, total ou parcialmente, com 
vista à prática de:
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a) Um ou vários actos terroristas;
b) Um ou vários actos terroristas por uma organização terrorista;
c) Um ou vários actos terroristas por um terrorista ou um grupo de terroristas.
2. A prática de um ou vários desses actos constitui uma infracção.
3. Constitui igualmente uma infracção de financiamento do terrorismo, a tentativa de cometer uma  infracção de financiamento 
do terrorismo ou o facto de ajudar, instigar ou assistir alguém com a finalidade de cometê-lo, ou o facto de facilitar a execução 
dessa infracção.
4. A  infracção é cometida, quer o acto referido no presente artigo se produza ou não, ou que os bens tenham sido utilizados ou 
não para praticar esse acto. A infracção é igualmente cometida por qualquer pessoa singular ou colectiva que participa como 
cúmplice, organiza ou instiga outros a praticarem os actos acima referidos.
5. O conhecimento ou a intenção, enquanto elementos das actividades acima referidas, pode ser deduzida de circunstâncias 
factuais objectivas.

ARTIGO 9.º Recusa de qualquer justificação

Nenhuma consideração de ordem política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa, nem qualquer outro motivo pode ser 
tomado em consideração para justificar a prática de uma das infracções referidas nos Artigos 7.º e 8.º da presente lei.

CAPÍTULO III AVALIAÇÃO DE RISCOS

ARTIGO 10.º Avaliação nacional de riscos

1. A autoridade competente toma as medidas adequadas para identificar, avaliar, compreender e mitigar os riscos de branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo aos quais a República da Guiné-Bissau está exposta e mantém actualizada essa 
avaliação.
2. Por via de decreto, o Governo designa a autoridade competente, responsável pela coordenação da resposta nacional aos riscos 
referidos no número anterior. A identidade dessa autoridade é notificada a cada autoridade comunitária de controlo e aos outros 
Estados membros.

ARTIGO 11.º Avaliação de risco pelas entidades sujeitas

1. As entidades sujeitas tomam as medidas adequadas para identificar e avaliar os riscos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo aos quais estão expostas, tendo em conta os factores de risco, tais como os clientes, os países ou 
as regiões geográficas, os produtos, os serviços, as transacções ou canais de distribuição. Essas medidas são proporcionais à 
natureza e dimensão das entidades sujeitas, bem como ao volume das suas actividades.
2. As avaliações referidas no número anterior são documentadas, actualizadas e postas à disposição das autoridades competen-
tes e das organizações de auto-regulação.
3. As entidades sujeitas devem dispor de políticas, de procedimentos e controlo para mitigar e gerir eficazmente os riscos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo identificados ao nível da União, ao nível dos Estados membros e ao 
seu próprio nível. Estas políticas, procedimentos e controlo devem ser proporcionais à natureza e à dimensão dessas entidades, 
bem como ao volume das suas actividades.
4. As políticas, procedimentos e controlo referidos no número 3, são relativos:
A vigilância em relação aos clientes, à declaração, à conservação de documentos e peças, ao controlo interno, ao cumprimento 
das obrigações (incluindo, se a dimensão e a natureza da actividade o justificar, a nomeação, ao nível da administração, de um 
responsável pelo cumprimento das obrigações) e ao controlo do pessoal;
A uma auditoria independente encarregue de avaliar as políticas, os procedimentos e o controlo referidos no n.º 3, quando isso 
for apropriado, tendo em conta a dimensão e a natureza da actividade.
5. As entidades sujeitas devem obter uma autorização ao mais alto nível da sua hierarquia para as políticas, procedimentos e 
controlo que implementam. Tais políticas, procedimentos e controlo são monitorados e fortalecidos, se necessário. E devem ser 
comunicados às autoridades de controlo.

TÍTULO II PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS DA PREVENÇÃO RELATIVAS

AO NUMERÁRIO E INSTRUMENTOS NEGOCIÁVEIS AO PORTADOR

ARTIGO 12.º Obrigação de declaração ou de comunicação de transportes físicos
transfronteiriços de dinheiro e instrumentos negociáveis ao portador

1. Qualquer pessoa proveniente de um Estado terceiro que entra no território da República da Guiné-Bissau ou que o abandona, 
com destino a um Estado terceiro, deve preencher, no momento da entrada ou da saída, uma declaração de dinheiro e instru-
mentos negociáveis ao portador de um montante ou um valor igual ou superior a um limite definido por instrução do BCEAO, que 
entrega à autoridade competente do país no ponto de entrada ou de saída.
2. A autoridade competente da República da Guiné-Bissau procede à identificação do transportador do dinheiro e instrumentos ao 
portador, pelo menos, igual ao montante referido no primeiro parágrafo deste artigo e exige, se necessário, informações comple-
mentares sobre a origem e o destino do dinheiro ou dos instrumentos ao portador.
3. A obrigação da declaração não é considerada cumprida se a informação prestada for incorrecta ou incompleta.
4. As pessoas que prestarem falsas declarações ou comunicações são passíveis das sanções previstas na presente lei.
5. As autoridades competentes podem, se necessário, bloquear ou reter, por um período não superior a setenta e duas horas, o 
dinheiro e os instrumentos ao portador susceptíveis de estarem ligados ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do 
terrorismo. Um recibo é entregue ao interessado.
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6. A autoridade competente apreende na totalidade o dinheiro ou os instrumentos ao portador não declarado, no caso de não de-
claração ou falsa declaração. Um recibo é entregue ao interessado e, o dinheiro ou os instrumentos ao portador são depositados 
na conta bancária do Tesouro Publico.

ARTIGO 13.º Interdição de pagamento em dinheiro ou em instrumento negociável ao portador de certas dívidas

1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 14.º, não pode ser efectuado o pagamento de uma dívida de um montante igual ou superior 
ao limite definido por uma instrução do BCEAO em dinheiro ou em instrumentos negociáveis ao portador.
2. Os pagamentos seguintes devem ser feitos por transferência bancária, vale postal ou cheque, quando se referem a um mon-
tante igual ou superior ao valor de referência fixado por instrução do BCEAO:
a) As remunerações, subsídios e outras prestações pecuniárias devidas pelo Estado ou seus organismos aos funcionários, agen-
tes, outras pessoas em actividade ou não, ou aos seus familiares bem como aos prestadores de serviços;
b) Os impostos, as taxas e outras prestações em dinheiro devidos ao Estado ou aos seus organismos.
3. As disposições do n.º 1 e 2 não se aplicam:
a) Aos pagamentos feitos por pessoas que são incapazes de se obrigarem por cheque ou por outros meios de pagamento, bem 
como àquelas que não têm conta de depósito;
b) Aos pagamentos efectuados entre pessoas singulares que agem fora do âmbito profissional.

ARTIGO 14.º Interdição de pagar em dinheiro nas transacções imobiliárias

1. O preço de venda de um bem imóvel, cujo montante é igual ou superior ao limite fixado pela autoridade competente, só pode 
ser liquidado por transferência bancária ou cheque.
2. O disposto no número anterior não é aplicável aos pagamentos realizados por pessoas que são incapazes de se obrigarem por 
cheque ou por outro meio de pagamento não monetário bem como por pessoas que não têm uma conta de depósito.

ARTIGO 15.º Obrigação de declarar transacções em dinheiro

1. As instituições financeiras, empresas, outras entidades e profissões não financeiras designadas, nos termos dos artigos 5.º 
e 6.º, são obrigadas a declarar à CENTIF as transacções em dinheiro no montante igual ou superior ao limite definido por uma 
instrução do BCEAO, quer tratando-se de uma única operação, quer de várias operações que pareçam estar ligadas.
2. Um despacho do ministro responsável pelas finanças determina, se necessário, que não devem ser objecto de declaração nos 
termos do n.º 1, as operações de depósitos de determinados sectores de actividades.
3. Não obstante a excepção prevista nos termos do número anterior, as instituições financeiras e as EPNFD exercem uma vigi-
lância reforçada em relação aos depósitos em numerário. Elas declaram à CENTIF qualquer depósito cujo montante para uma 
única operação ou várias operações que pareçam ligadas, seja inabitual ou sem relação com a actividade em causa.

CAPÍTULO II REGULAMENTAÇÃO DAS RELAÇÕES FINANCEIRAS COM O EXTERIOR

ARTIGO 16.º Respeito pela regulamentação das relações financeiras com o exterior

As operações de câmbio, os movimentos de capitais e pagamentos de qualquer natureza com um Estado terceiro devem estar 
em conformidade com as disposições da legislação relativa às relações financeiras com o exterior dos Estados membros da 
União Económica e Monetária da Africa Ocidental em vigor.

ARTIGO 17.º Sanções

A violação do disposto nos artigos 12.º a 16.º sujeita os autores às sanções, nos termos da presente lei.

CAPÍTULO III OBRIGAÇÕES DE VIGILÂNCIA RELATIVAMENTE AO CLIENTE
SECÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 18.º Condições prévias à entrada numa relação de negócio

1. Antes de entrar numa relação de negócios com um cliente ou ajudá-lo no planeamento ou conclusão de uma transacção, as 
pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei identificam o cliente e, se necessário, o beneficiário efectivo da relação de 
negócios por meios adequados e verificam esses elementos de identificação pela apresentação de qualquer documento escrito 
confiável.
2. Identificam, nas mesmas condições, os seus clientes ocasionais e, se necessário, o beneficiário efectivo da relação de negó-
cios, se suspeitarem que a transacção poderia estar relacionada com o branqueamento de capitais e financiamento do terroris-
mo ou, (nas condições previstas pelas regras sobre a matéria), quando as operações são de uma certa natureza ou ultrapassam 
um determinado montante.
3. Não obstante a derrogação do primeiro ponto
este artigo, quando o risco de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo parece ser reduzido (e nas condições 
previstas por regulamentos sobre a matéria), só podem ser iniciadas, durante o estabelecimento da relação de negócios, a veri-
ficação da identidade do cliente e, se for o caso, do beneficiário efectivo.
4. Os representantes legais e directores responsáveis das casas de jogos devem cumprir essas obrigações, em aplicação das 
medidas previstas no Artigo 29.º da presente lei.
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ARTIGO 19.º Obrigação de vigilância permanente sobre a relação de negócios

1. Antes de entrarem numa relação de negócio com um cliente, as pessoas referidas nos Artigos 5.º e 6.º da presente lei reco-
lhem e analisam os elementos de informação, de entre a lista compilada para o efeito, pela autoridade de controlo, necessários 
ao conhecimento do seu cliente, bem como o objecto e a natureza da relação de negócios, para avaliar o risco de branqueamento 
de capitais e financiamento do terrorismo.
2. Durante a duração da relação de negócio com o cliente, as pessoas referidas nos Artigos 5.º e 6.º da presente lei recolhem, 
actualizam e analisam informações, dentre as da lista compilada para o efeito pela autoridade competente, de forma a promover 
o conhecimento adequado de seu cliente.
3. A recolha e retenção dessas informações devem ser feitas de acordo com os objectivos de avaliação de riscos de branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo e supervisão adaptados ao risco.
4. A qualquer momento, essas pessoas devem ser capazes de justificar às autoridades de controlo, a adequação das medidas de 
supervisão que têm implementado em relação aos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo repre-
sentadas pela relação negócios.

ARTIGO 20.º Obrigação de vigilância permanente em todas as transacções dos clientes

1. As entidades referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, devem exercer uma vigilância permanente sobre todas as relações 
de negócios e examinar atentamente as operações realizadas para se assegurar que estão em conformidade com o que sabem 
dos seus clientes, das suas actividades comerciais, do seu perfil de risco e, se necessário, a proveniência dos seus fundos.
2. Estão proibidas de abrir contas anónimas ou contas sob nomes fictícios.

ARTIGO 21.º Obrigação relativa às medidas de prevenção em caso de relação à distância

As entidades referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei devem tomar as providências específicas e bastantes para prevenir o 
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo quando mantêm relações de negócios ou executam operações com 
um cliente que não esteja fisicamente presente para que possa ser identificado.

ARTIGO 22.º Obrigação relativa às pessoas politicamente expostas

As entidades referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei são obrigadas a ter sistemas de gestão de risco adequados para deter-
minar se o cliente é uma pessoa politicamente exposta e, se necessário, aplicar as medidas específicas referidas no artigo 54.º.

SECÇÃO II OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ARTIGO 23.º Formação e informação do pessoal

As entidades referidas nos artigos 5.º e 6.º devem garantir a formação e informação regular do seu pessoal com vista ao respeito 
das obrigações previstas nos Capítulos II e III do Título II da presente lei.

ARTIGO 24.º Implementação de programas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

1. As instituições financeiras devem elaborar e implementar programas harmonizados de prevenção do branqueamento de ca-
pitais e financiamento do terrorismo. Estes programas incluem:
a) A centralização da informação sobre a identidade dos clientes, dos ordenantes, dos beneficiários efectivos, dos beneficiários 
e os procuradores, dos mandatários e sobre as transacções suspeitas;
b) A designação do responsável pela conformidade ao nível da Direcção, encarregue da aplicação do dispositivo de luta contra o 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
c) A formação contínua do pessoal destinada a ajudá-los a detectar as operações e as condutas que podem estar ligadas ao 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
d) Um sistema de controlo interno para verificar a conformidade, o cumprimento e a eficácia das medidas adoptadas para a 
execução da presente lei;
e) O processamento de transacções suspeitas.
2. Em caso de necessidade, as autoridades de controlo podem, nos seus domínios de competências, especificar o conteúdo e 
as modalidades de implementação de programas de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 
Realizam, se necessário, investigações no local para verificar a correcta aplicação de tais programas.

ARTIGO 25.º Procedimentos e controlo interno

1. Para a aplicação das disposições dos artigos 22.º e 24.º, as instituições financeiras:
a) Elaboram uma classificação dos riscos de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo apresentados por 
actividades, segundo o grau de exposição a esses riscos e avaliados de acordo com a natureza específica dos produtos ou ser-
viços oferecidos, as condições das transacções propostas, os canais de distribuição utilizados e as características dos clientes;
b) Determinam, se necessário, um perfil da relação de negócio com o cliente, permitindo detectar anomalias nesta relação, face 
aos riscos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
c) Definem os procedimentos a aplicar para o controlo de riscos, a implementação de medidas de vigilância relativas à clientela, 
conservação de documentos, detecção de transacções inabituais ou suspeitas e cumprimento da obrigação de declaração de 
transacções de suspeitas à CENTIF;
d) Implementam procedimentos de controlo periódico e permanente dos riscos de branqueamento de capitais e do financiamen-
to do terrorismo;
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e) Têm em conta, no recrutamento de pessoal, dependendo do nível da responsabilidade a exercer, os riscos relacionados com a 
luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. As modalidades de implementação dos procedimentos e das medidas de controlo interno a que se referem as alíneas c) e d) 
do n.º 1, serão especificadas pelas autoridades de controlo, cada uma no que lhe diz respeito.
3. Os correctores de seguros, sujeitos às obrigações de vigilância e de declarações de suspeita e outras pessoas visadas em 
virtude dos artigos 5.º e 6.º da presente lei, não implementam os procedimentos e as medidas previstas na primeira alínea do n.º 
1, a não ser que seja compatível com o seu estatuto, as suas missões e o seu nível de actividades e nas condições definidas por 
um despacho do ministro responsável pelas finanças.

ARTIGO 26.º Identificação dos clientes

1. As instituições financeiras são obrigadas a proceder a identificação dos seus clientes e, se necessário, a identidade e os po-
deres das pessoas que actuam em nome deles, por meio de documentos, fontes, dados ou informação independente e fiável no 
momento:
a) Da abertura de contas, da guarda de valores, nomeadamente, títulos e valores;
b) Da atribuição de um cofre;
c) Do estabelecimento de relações de negócio;
d) Da execução de operações ocasionais nas condições fixadas no artigo 29.º;
c) Da transferência de fundos a nível nacional ou internacional;
f) Das suspeitas sobre a veracidade ou a pertinência dos dados de identificação do cliente obtidos anteriormente;
g) Da existência de uma suspeita de branqueamento de capitais;
h) Da existência de uma suspeita de financiamento do terrorismo.
2. A identificação deve, também, ter lugar em caso de várias transacções em numerário, tanto em moeda nacional como em 
moeda estrangeira, quando excedem a quantidade total autorizada e são realizadas por e em nome da mesma pessoa no espaço 
de um dia, ou numa frequência inabitual. Estas operações são, então, consideradas como sendo uma só.

ARTIGO 27.º Identificação de uma pessoa singular

1. A identificação de uma pessoa singular implica a obtenção do nome e apelidos completos, a data e o local de nascimento e o 
endereço de seu domicílio principal. A verificação da identidade de uma pessoa singular exige a apresentação de um documento 
oficial original válido e que inclua uma fotografia, do qual se faz uma cópia. A verificação do endereço é feita mediante a apresen-
tação de um documento de forma a confirmar a sua veracidade ou por qualquer outro meio.
2. As menções a registar e a conservar são o nome e o apelido, a data e o local de nascimento da pessoa, bem como o tipo, a data 
e local de emissão do documento. A instituição financeira verifica a autenticidade do documento apresentado.
3. Tratando-se de uma pessoa singular comercial, esta é obrigada a fornecer, além disso, qualquer outro documento comprova-
tivo de inscrição no registo do comércio e do crédito mobiliário. Quando a verificação de identidade não puder ter lugar na pre-
sença da pessoa em causa, a instituição financeira implementa, em conformidade com as disposições do artigo 40.º da presente 
lei, medidas de vigilância adicionais.

ARTIGO 28.º Identificação de uma pessoa colectiva

1. A identificação de uma pessoa colectiva, de uma sucursal ou de um escritório de representação implica a obtenção e a ve-
rificação de informações sobre a denominação social e o endereço da sede social, a identidade e os poderes dos associados e 
dirigentes sociais mencionados no acto uniforme concernente ou os seus equivalentes em direito estrangeiro, a prova da sua 
constituição legal, a saber, o original ou a cópia autenticada de qualquer acto ou extracto do registo de comércio e do crédito 
mobiliário com data inferior a três meses, atestando a sua forma jurídica.
2. Quando a verificação da identidade não poder ter lugar na presença de um representante de pessoa colectiva, a instituição 
financeira implementa, nos termos do disposto no artigo 40.º da presente lei, medidas de vigilância adicionais.

ARTIGO 29.º Identificação do cliente ocasional

1. As pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei são obrigadas a identificar o seu cliente ocasional e, quando aplicável, 
o beneficiário efectivo da operação e verificar os elementos da sua identificação nos seguintes casos:
a) Sempre que o montante da transacção ou transacções relacionadas ultrapassa os dez milhões de francos CFA para as pes-
soas, excepto as autorizadas a realizar operações de câmbio manual ou os representantes legais e directores responsáveis dos 
operadores de jogo;
b) Sempre que o montante da transacção ou transacções relacionadas ultrapassa os cinco milhões de Francos CFA, para as 
pessoas autorizadas a realizar operações de câmbio manual;
c) Sempre que o montante da transacção ou transacções relacionadas excede um milhão de francos CFA para os representantes 
legais e directores responsáveis dos operadores de jogo;
d) Repetição de diferentes transacções por um montante individual inferior aquele indicado nas alíneas b) e c) deste número ou 
quando a proveniência lícita do capital é duvidosa.
2. Não obstante o disposto nas alíneas a) e b) do primeiro ponto deste artigo, as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presen-
te lei procedem à identificação dos seus clientes ocasionais e, se for o caso, do beneficiário efectivo da operação, nas condições 
fixadas no n.º 1, independentemente do valor da transacção, quando realizam uma operação de transferência de fundos ou uma 
transacção de câmbio manual não estando presente fisicamente o cliente ocasional ou o seu representante legal para efeitos de 
identificação, ou prestam serviços de guarda de valores.
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ARTIGO 30.º Identificação do beneficiário efectivo

1. No caso de incerteza que o cliente age por conta própria, a instituição financeira informa-se, por qualquer meio, sobre a ver-
dadeira identidade do ordenante.
2. Após a verificação, se a dúvida quanto à identidade do beneficiário efectivo persistir, a operação deve ser cancelada, sem pre-
juízo da obrigação de comunicar a operação suspeita à CENTIF, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 79.º, 59.º e 
81.º da presente lei.
3. Se o cliente for um advogado, notário, um técnico oficial de contas, um corrector da bolsa, intervindo como intermediário 
financeiro, não poderá invocar o sigilo profissional para recusar comunicar a identidade do beneficiário efectivo.

ARTIGO 31.º Nova identificação do cliente

Quando as instituições financeiras têm boas razões para acreditar que a identidade do seu cliente e os elementos de identifica-
ção previamente obtidos não são exactos ou relevantes, devem proceder novamente à identificação do cliente.

ARTIGO 32.º Vigilância particular de certas operações

1. Devem ser objecto de um exame particular por parte das instituições financeiras:
a) Qualquer pagamento em numerário ou através de títulos ao portador de uma quantia em dinheiro, realizado em condições 
normais, cujo montante unitário ou total é igual ou superior a cinquenta milhões de francos CFA;
b) Qualquer operação envolvendo um montante igual ou superior a dez milhões de francos CFA, feita em condições inabituais de 
complexidade ou injustificadas ou parecendo não ter qualquer justificação económica ou objecto lícito.
2. Nos casos referidos no número anterior, as instituições financeiras são obrigadas a informar-se junto do cliente, e/ou por 
quaisquer outros meios, da origem e do destino dos fundos bem como sobre o objecto da transacção e a identidade dos actores 
económicos da operação, em conformidade com o disposto nos artigos 26.º a 31.º da presente lei.
3. A instituição financeira elabora um relatório confidencial escrito, que contenha todas as informações úteis sobre as modalida-
des da operação, bem como sobre a identidade do seu autor, e se necessário, dos agentes económicos envolvidos. O relatório é 
mantido nas condições previstas no artigo 35.º da presente lei.
4. Uma vigilância particular deve ser igualmente exercida em relação às operações provenientes de instituições financeiras que 
não estejam sujeitas às obrigações mínimas em termos de identificação do cliente ou do controlo de transacções.
5. A instituição financeira deve assegurar que as suas obrigações são cumpridas pelas suas representações, sucursais ou filiais 
com sede no estrangeiro, salvo se a legislação local não as permite, caso em que, deve informar à CENTIF.

ARTIGO 33.º Verificação de transferências electrónicas

1. As instituições financeiras que realizam transferências electrónicas são obrigadas a obter e a verificar, relativamente ao orde-
nante, o seu nome completo, o seu número de conta, quando essa conta é usada para realizar a transferência de fundos, o seu 
endereço ou, na falta de endereço, o número de identificação nacional ou o local e a data de seu nascimento e, se necessário, o 
nome da sua instituição financeira.
2. A instituição financeira do ordenante também requer o nome do beneficiário e número de conta deste, quando a referida conta 
é utilizada para efectuar a transferência de fundos.
3. As informações a que se refere os números 1 e 2 devem constar da mensagem ou do formulário de pagamento que acompanha 
a transferência. Se não houver um número de conta, um número de referência único deve acompanhar a transferência.
4. O disposto nos números anteriores não se aplica às transferências de fundos efectuadas por meio de um cartão de crédito ou 
débito ou telemóvel, se o catão ou telefone usado para o pagamento de bens ou serviços e se o número do cartão ou do telefone 
acompanha todas as transferências decorrentes da transacção. Não se aplica também para as transferências em que o orde-
nante e o beneficiário são ambos instituições financeiras que actuam por conta daqueles, nem às transferências efectuadas em 
benefício das autoridades públicas, para o pagamento de impostos, multas e outras contribuições.

ARTIGO 34.º Disposições a tomar em casos de informações incompletas sobre o ordenante

Se as instituições financeiras receberem transferências electrónicas que não contenham informações completas sobre o orde-
nante, elas tomam as medidas para a obtenção, junto da instituição emissora ou do beneficiário, das informações em falta para 
as completar e verificar. Se não obtiverem essas informações, devem abster-se de realizar a transferência e informar à CENTIF.

ARTIGO 35.º Conservação dos registos e documentos pelas instituições financeiras

Sem prejuízo das disposições que prescrevem as obrigações mais restritivas, as instituições financeiras conservam, por um 
período de dez anos a contar do encerramento das suas contas ou da cessação da sua relação com os seus clientes habituais ou 
ocasionais, os registos e documentos relativos à sua identidade. Elas conservam também os registos e documentos relativos a 
operações que tenham realizado, incluindo os livros de contas e as correspondência comerciais, durante dez anos após a exe-
cução da operação.

ARTIGO 36.º Comunicação dos registos e dos documentos

Os registos e documentos relativos às obrigações de identificação previstas nos artigos 19.º, 26.º a 32.º, cuja conservação é re-
ferida no artigo 35.º, são comunicados, a seu pedido, pelas pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, às autoridades 
judiciárias, aos agentes do Estado responsáveis pela detecção de infracções de branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo, que agem no âmbito de um mandato judiciário, às autoridades de controlo e à CENTIF.
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ARTIGO 37.º Gestão dos riscos associados às novas tecnologias

1. As instituições financeiras identificam e avaliam os riscos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo 
que possam resultar:
a) Do desenvolvimento de novos produtos e novas práticas comerciais, nomeadamente novos mecanismos de distribuição;
b) Da utilização de novas tecnologias ou de tecnologias em desenvolvimento relacionadas com novos produtos ou produtos 
existentes.
2. A avaliação dos riscos referida na alínea a), deve ter lugar antes do lançamento de novos produtos ou novas práticas comer-
ciais ou antes da utilização de novas tecnologias ou de tecnologias em desenvolvimento. As instituições financeiras devem tomar 
medidas adequadas para gerir e mitigar esses riscos.

ARTIGO 38.º Relações de correspondências bancárias transfronteiriças

1. Para além das medidas de supervisão normais relativas ao cliente, as instituições financeiras, no que respeita as relações de 
correspondências bancárias transfronteiriças e outras relações similares, devem:
a) Identificar e verificar a identificação das instituições clientes com as quais mantêm relações de correspondência bancária;
b) Recolher informações sobre a natureza das actividades da instituição cliente;
c) Avaliar a reputação da instituição cliente e o grau de supervisão a que ela está sujeita, com base em informações publicamente 
disponíveis;
d) Avaliar os controlos postos em prática pela instituição cliente para lutar contra branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo.
2. Os competentes responsáveis das instituições financeiras devem, previamente, autorizar a celebração de uma relação de 
correspondência bancária.

ARTIGO 39.º Obrigações das companhias de seguros

1. As companhias de seguros, agentes e correctores de seguros que exercem actividades do ramo de seguro vida e não vida são 
obrigados a identificar os seus clientes e verificar a sua identidade de acordo com o artigo 27.º desta lei, quando os montantes 
dos prémios atingem um montante limite ou os pagamentos dos prémios se efectuam segundo certas modalidades.
2. O valor limite e as modalidades de pagamento dos prémios referidos na alínea anterior, são definidos por um regulamento da 
CIMA.

ARTIGO 40.º Medidas de vigilância complementares

1. As pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei aplicam medidas de vigilância complementares em relação ao seu cliente, 
para além das previstas nos artigos 18.º e 19.º desta lei, quando:
a) O cliente ou seu representante legal não se encontra fisicamente presente para efeitos de identificação;
b) O cliente é uma pessoa residente num outro Estado membro ou Estado terceiro e que se encontra exposta a riscos particulares 
pelo facto de exercer ou ter exercido funções políticas, jurisdicionais ou administrativas em nome de um outro Estado ou funções 
que os membros directos de sua família ou pessoas conhecidas exercem ou exerceram por estarem estreitamente ligadas a ele;
c) O produto ou a operação favorece o anonimato do cliente;
d) A operação é realizada por conta própria ou por conta de terceiros com pessoas singulares ou colectivas, incluindo as suas 
filiais ou estabelecimentos, domiciliadas, registadas ou sediadas num Estado ou território, cujas insuficiência legislativa ou as 
práticas constituem obstáculos à luta contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. As autoridades de controlo, cada uma no que lhe compete, especificam a lista dos produtos e das operações referidas na alínea 
c) do número anterior, assim como as medidas de vigilância complementares.

SECÇÃO III OBRIGAÇÕES DOS ORGANISMOS SEM FINS LUCRATIVOS

ARTIGO 41.º Supervisão exercida pelos organismos competentes de controlo

1. Qualquer organismo sem fins lucrativos que recolhe, recebe, dá ou transfere fundos no quadro da sua actividade filantrópica 
está sujeito à supervisão apropriada pelo seu organismo de controlo competente.
2. A autoridade competente adopta regras para garantir que os fundos dos seus organismos sem fins lucrativos não sejam utili-
zados para fins de branqueamento de capitais ou financiamento o terrorismo.

ARTIGO 42.º (Medidas de supervisão e de controlo dos organismos sem fins lucrativos)

Os organismos sem fins lucrativos são obrigados a:
a) Produzir permanentemente informações constantes sobre o objecto e a finalidade das suas actividades, a identidade da pes-
soa ou pessoas que possuem, controlam ou gerem as suas actividades, incluindo os dirigentes, os membros do conselho de 
administração e seus administradores;
b) Publicar anualmente no Boletim Oficial ou num jornal de anúncios legais, as suas demonstrações financeiras com uma dis-
criminação de suas receitas e despesas;
c) Munir-se de mecanismos de controlo capazes de ajudá-los a lutar contra branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo;
d) Munir-se de mecanismos de controlo próprios para assegurar que todos os fundos são devidamente contabilizados e utiliza-
dos de acordo com o objecto e a finalidade de suas actividades declaradas;
e) Conservar durante dez anos e pôr à disposição das autoridades os registos de suas operações.
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ARTIGO 43.º Obrigações de supervisão particular relativamente aos organismos sem fins lucrativos

1. Qualquer organismo sem fins lucrativos, que pretende recolher fundos, receber ou ordenar transferências de fundos, deve:
a) Inscrever-se num registo criado para esse efeito pela autoridade competente. O pedido de inscrição inicial nesse registo com-
porta os nomes completos, o endereço e número de telefone de qualquer pessoa responsável para assumir a responsabilidade 
do funcionamento do organismo em questão, nomeadamente o presidente, vice-presidente, secretário-geral, membros do con-
selho de administração e tesoureiro, conforme o caso;
b) Comunicar à autoridade responsável pela manutenção do registo, qualquer mudança na composição dos responsáveis previa-
mente designados, referidos na alínea anterior.
2. Qualquer donativo feito a um organismo sem fins lucrativos num montante igual ou superior a quinhentos mil francos CFA, 
deve ser consignado no registo referido na alínea a), do n.º 1, incluindo informações completas sobre o doador, a data, a natureza 
e o montante do donativo.
3. O registo referido na alínea a), do n.º 1 é conservado pela autoridade competente por um período de dez anos, sem prejuízo de 
períodos de conservação mais longos prescritos por outras leis ou regulamentos em vigor. Ele pode ser consultado pela CENTIF, 
por qualquer autoridade de controlo dos organismos sem fins lucrativos, assim como a pedido de qualquer agente de polícia 
judiciária encarregue de uma investigação criminal.
4. Qualquer donativo em numerário em benefício de um organismo sem fins lucrativos, num montante igual ou superior a um 
milhão de FCFA, deve ser objecto de uma declaração junto à CENTIF, pela autoridade responsável pela manutenção do registo 
referido no n.º 1.
5. Qualquer donativo em benefício de um organismo sem fins lucrativos, seja qual for o montante, deve ser também objecto de 
uma declaração junto à CENTIF pela autoridade competente na matéria, quando os fundos são susceptíveis de estarem relacio-
nados com uma empresa terrorista ou de financiamento do terrorismo.
6. Os organismos sem fins lucrativos devem, por um lado, respeitar a obrigação relativa à manutenção de uma contabilidade em 
conformidade com as normas em vigor e, por outro lado, transmitir à autoridade de controlo, as suas demonstrações financeiras 
anuais do ano transacto, no prazo de seis meses após a data de fecho do seu exercício. Eles depositam numa conta bancária 
aberta nos livros de um estabelecimento de crédito ou de um sistema financeiro descentralizado autorizado, todas as somas de 
dinheiro que lhes são entregues a título de donativo ou no quadro de transacções que eles são obrigados a efectuar.
7. Sem prejuízo dos processos penais que lhes possam ser instaurados, a autoridade competente pode ordenar a suspensão 
temporária ou dissolução de organismos sem fins lucrativos que, com conhecimento de causa, encorajam, instigam, organizam 
ou participam numa das infracções referidas nos artigos 7.º e 8.º desta lei.

SECÇÃO IV OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DE EMPRESAS E PROFISSÕES NÃO FINANCEIRAS DESIGNADAS

ARTIGO 44.º Obrigações dos casinos e estabelecimentos de jogos

1. Os casinos e estabelecimentos de jogos são obrigados a:
a) Manter uma contabilidade regular assim como os documentos conexos durante dez anos, em conformidade com os princípios 
contabilísticos definidos pela legislação em vigor;
b) Verificar a identidade, mediante a apresentação de um documento oficial original, válido e com uma fotografia do qual é feito 
uma cópia, dos jogadores que compram, trazem ou trocam fichas ou placas por uma soma superior ao montante fixado no nú-
mero 1, alínea c) do artigo 29.º
c) Registar, por ordem cronológica, todas as operações referidas na alínea b) do n.º 1 deste artigo, a sua natureza ou seu mon-
tante, com indicação dos nomes completos dos jogadores, assim como do número do documento apresentado num registo e 
mantê-lo por dez anos após a última operação registada;
d) Registar, por ordem cronológica, qualquer transferência de fundos feita entre casinos e estabelecimentos de jogos num regis-
to e mantê-lo por dez anos após a última operação registada.
2. Nos casos em que o estabelecimento de jogo é explorado por uma pessoa colectiva com várias filiais, as fichas devem iden-
tificar a filial para a qual elas são emitidas. Em nenhum caso, as fichas emitidas por uma filial podem ser reembolsadas numa 
outra filial, incluindo no estrangeiro.

ARTIGO 45.º (Obrigações específicas ligadas às operações imobiliárias)

As pessoas que realizam, controlam ou aconselham operações imobiliárias são obrigadas a identificar as partes, em conformi-
dade com os artigos 27.º e 28.º desta lei, ao intervirem na compra ou venda de imóveis.

SECÇÃO V OBRIGAÇÕES SIMPLIFICADAS DE VIGILÂNCIA NO QUE RESPEITA AO CLIENTE

ARTIGO 46.º Mitigação da obrigação de vigilância

1. Quando o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo é baixo, as pessoas referidas no artigo 5.º da 
presente lei podem reduzir a intensidade das medidas previstas no artigo 19.º. Neste caso, elas justificam junto da autoridade de 
controlo de que dependem que a dimensão das medidas é adequada a esses riscos.
2. Elas não estão sujeitas às obrigações de vigilância previstas nos artigos 19.º e 20.º da desta lei, desde que não haja suspeita 
de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, nos seguintes casos:
a) Para os clientes e produtos que têm um baixo risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, cuja lista 
é estabelecida e conservada pela entidade sujeita;
b) Para o cliente ou, se for o caso, o beneficiário efectivo da relação de negócio for, quer:
i. Uma instituição financeira estabelecida ou tenha a sua sede na República da Guiné-Bissau, num outro Estado membro ou num 
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Estado terceiro que impõe obrigações equivalentes de luta contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A 
lista desses países é determinada e mandada publicar pelo ministro responsável pelas finanças;
ii. Uma sociedade cotada cujos títulos estejam admitidos à negociação, pelo menos, num mercado regulamentado na República 
da Guiné-Bissau ou num Estado membro ou num Estado terceiro que impõe requisitos de publicidade compatíveis com a legis-
lação em vigor;
iii. Uma autoridade pública ou um organismo público, designado como tal ao abrigo dos tratados da UMOA e da UEMOA, do direito 
comunitário derivado, do direito público de um Estado membro ou de qualquer outro compromisso internacional assumido pela 
República da Guiné-Bissau, e que cumpre os três critérios seguintes:
A sua identidade seja transparente, segura e acessível ao público;
As suas actividades, assim como suas práticas contabilísticas sejam transparentes;
Ele seja, quer responsável perante uma instituição comunitária ou perante as autoridades de um Estado membro, quer esteja 
sujeito a procedimentos adequados de controlo da sua actividade;
c) O beneficiário efectivo dos fundos depositados em contas mantidas em nome de terceiros por notários, oficiais de justiça ou 
membros de uma outra profissão jurídica independente estabelecidos na República da Guiné-Bissau ou num Estado membro ou 
num Estado terceiro que impõe obrigações equivalentes em matéria de luta contra branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo, desde que as informações sobre a identidade do beneficiário efectivo sejam postas à disposição das instituições 
que atuam como depositárias dessas contas, sempre que as solicitarem;
d) Quando as pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei exercem operações de seguro cujas características são especifica-
das por um regulamento da CIMA.
3. As pessoas referidas no artigo 5.º desta lei recolhem informações suficientes sobre seu cliente,
a fim de verificar se preenche as condições previstas no primeiro e no terceiro parágrafo da alínea b) do n.º 2 do presente artigo.
4. A excepção do disposto no n.º 1 do artigo 18.º desta lei, quando o risco de branqueamento de capitais e o financiamento do 
terrorismo é baixo, as instituições financeiras podem, ao efectuarem serviços de pagamento electrónico, nas condições e para 
as categorias fixadas pela regulamentação em vigor, desde que não haja suspeita de branqueamento de capitais ou de financia-
mento do terrorismo, não verificar a identidade do seu cliente e, quando aplicável, do beneficiário efectivo da relação de negócios.

ARTIGO 47.º Mitigação da obrigação de vigilância no que respeita a certos produtos

Nos termos do n.º 2, do artigo 46.º, as pessoas referidas no artigo 5.º desta lei não estão sujeitas às obrigações de vigilância nos 
termos dos artigos 18.º e 19.º, desde que não haja suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 
quando a operação diz respeito aos seguintes produtos:
a) A moeda electrónica destinada a ser utilizada apenas para aquisição de bens ou serviços. Todavia, desde que um pedido de 
reembolso diz respeito a um montante unitário ou a um montante de pelo menos seiscentos mil francos CFA durante o mesmo 
ano civil, as pessoas referidas no artigo 5.º da presente lei devem respeitar as obrigações previstas nos artigos 18.º e 19.º;
b) O financiamento de activos físicos cuja propriedade não é transferida para o cliente ou só poderá ser efectuado na cessação 
da relação contratual, e cuja renda não exceda cem milhões de francos CFA por ano, isenta de taxas, seja a transacção efectuada 
numa única operação ou em várias operações aparentemente ligadas, e sob reserva de o reembolso ser efectuado exclusiva-
mente por uma conta aberta em nome do cliente junto de uma instituição financeira estabelecida num Estado membro;
c) As operações de crédito ao consumo, desde que não excedam dois milhões e seiscentos mil francos CFA e sob reserva de o 
reembolso desse crédito ser efectuado exclusivamente por uma conta aberta em nome do cliente junto de uma instituição finan-
ceira estabelecida num Estado membro;
d) Os contractos de seguros, cujas características são especificadas por um regulamento da CIMA.

ARTIGO 48.º Excepção à regra de pagamentos electrónicos

Nos termos do n.º 4, do artigo 46.º da presente lei, as instituições financeiras podem, desde que não haja suspeita de branquea-
mento de capitais ou financiamento do terrorismo, não verificar a identidade do seu cliente e, se for o caso, do beneficiário das 
relações de negócio, ao efectuarem serviços de pagamento electrónico que reúnem as seguintes condições:
a) Os fundos recebidos pelo cliente provenientes de uma conta aberta em seu nome junto de uma outra instituição financeira 
estabelecida ou com sede social na República da Guiné-Bissau, num Estado membro ou num Estado terceiro que imponha 
obrigações equivalentes em matéria de luta contra branqueamento de capitais ou de financiamento de actividades terroristas;
b) Os fundos serão depositados numa conta aberta em nome de um beneficiário junto de uma outra instituição financeira es-
tabelecida ou com sede na República da Guiné-Bissau, num Estado membro ou num Estado terceiro que imponha obrigações 
equivalentes em matéria de branqueamento de capitais ou de financiamento de actividades terroristas;
c) A operação não exceda o montante unitário de cento e cinquenta mil francos CFA;
d) O total das operações executadas para o cliente durante os doze meses anteriores à operação não exceda o montante de um 
milhão e seiscentos mil francos CFA.

ARTIGO 49.º Condições para aplicação de excepções

Para aplicação das excepções previstas nos artigos 18.º e 46.º da presente lei, as pessoas referidas no artigo 5.º recolhem, em 
cada caso, informações suficientes para apurar se o cliente ou o produto reúne as condições necessárias para beneficiar dessas 
excepções.
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SECÇÃO VI OBRIGAÇÕES REFORÇADAS DE VIGILÂNCIA EM RELAÇÃO À CLIENTELA

ARTIGO 50.º (Vigilância reforçada no quadro de uma relação de correspondência bancária transfronteiriça)

Quando uma instituição financeira ou uma empresa de investimento que não seja uma sociedade de gestão de portefólio mantém 
uma relação com uma instituição financeira situada num Estado terceiro ou que não figura na lista prevista no ponto 2 do artigo 
46.º, os Estados terceiros que impõem obrigações equivalentes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento 
do terrorismo, uma relação de correspondente bancário transfronteiriça ou uma relação que tenha por finalidade a distribuição 
de instrumentos financeiros, a instituição financeira estabelecida na República da Guiné-Bissau, exerce sobre a instituição fi-
nanceira estrangeira com a qual mantém uma relação, para além das medidas previstas nos artigos 19.º e 20.º, as medidas de 
vigilância reforçada definidas no artigo 53.º.

ARTIGO 51.º Reforço das medidas de vigilância à clientela

1. Quando o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo apresentado por um cliente, um produto ou uma 
transacção lhes parece elevado, as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º aumentam a intensidade das medidas previstas nos 
artigos 19.º e 20.º desta lei.
2. Elas efectuam um exame reforçado de qualquer operação essencialmente complexa ou de um montante extraordinariamente 
elevado ou que não parece ter justificação económica ou finalidade lícita. Neste caso, essas pessoas informam-se junto do clien-
te sobre a origem e o destino dos fundos, assim como sobre o objecto da operação e a identidade do beneficiário.

ARTIGO 52.º Interdição de relação de correspondência bancária com um banco fictício

1. É interdito às instituições financeiras estabelecer ou manter uma relação de correspondência bancária com uma instituição 
de crédito ou uma sociedade que exerça actividades equivalentes constituída num Estado onde esse estabelecimento não tem 
qualquer presença física efectiva que lhe permita exercer actividades de direcção e de gestão, se não estiver ligado a um esta-
belecimento ou a um grupo legal.
2. As instituições financeiras tomam medidas apropriadas para se assegurar que não estabelecem ou mantêm uma relação de 
correspondência bancária com uma pessoa que mantém ela própria relações de correspondência bancária que permitem a um 
estabelecimento, constituído nas condições indicadas no ponto 1 deste artigo, utilizar as suas contas.

ARTIGO 53.º Medidas de vigilância reforçada

Ao celebrar um contrato de prestação de serviços de correspondência bancária, de colecta ou desconto de cheques ou estabele-
cer as relações de negócio com vista a distribuição de instrumentos financeiros com instituições financeiras referidas no artigo 
38.º da presente lei, as entidades sujeitas referidas neste último artigo:
a) Recolhem informações suficientes sobre o estabelecimento co-contratante, a fim de conhecer a natureza das suas actividades 
e para apreciar, com base em informações acessíveis ao público e exploráveis, a sua reputação e a qualidade de supervisão a 
que estão sujeitos;
b) Avaliam o dispositivo de luta contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo estabelecido pelo estabeleci-
mento co-contratante;
c) Garantem que a decisão de estabelecer uma relação de negócios com um estabelecimento co-contratante é tomada por um 
membro do órgão executivo ou qualquer pessoa habilitada, para o efeito, pelo órgão executivo;
d) Prevêem no acordo de correspondência bancária, ou de distribuição de instrumentos financeiros, as modalidades de trans-
missão de informações a pedido do estabelecimento sujeito ou obrigado;
e) Asseguram, ao receberem, no quadro dos serviços de correspondência bancária, contas de correspondência que são utili-
zadas directamente por terceiros independentes para a execução de operações por conta própria, que o estabelecimento de 
crédito co-contratante verificou a identidade dos clientes com acesso directo a essas contas de correspondência e implementou 
relativamente a esses clientes, medidas de vigilância em conformidade com as previstas nos artigos 18.º e 19.º do presente lei.

ARTIGO 54.º Medidas específicas contra pessoas politicamente expostas

1. Sem prejuízo das obrigações previstas nos artigos 18.º a 20.º, 26.º e 27.º da presente lei, as instituições financeiras tomam 
as medidas específicas a seguir discriminadas, quando estabelecem relações comerciais ou efectuam transacções com ou em 
nome da PPE estrangeira, nos termos da definição n.º 44, n.º 1, do artigo 1.º da presente lei:
a) Implementar procedimentos adequados e adaptados, em função do risco, de modo a determinar se o cliente ou o beneficiário 
efectivo é um cliente PPE;
b) Obter autorização a um nível adequado da hierarquia antes de estabelecer uma relação de negócios com tais clientes;
c) Tomar todas as medidas adequadas, em função do risco, para estabelecer a origem do património e a fonte dos fundos envol-
vidos nas relações de negócio ou transacções;
d) Assegurar uma vigilância reforçada contínua das relações de negócio.
2. Sem prejuízo das obrigações previstas nos artigos 18.º a 20.º, 26.º e 27.º da presente lei, as instituições financeiras tomam me-
didas específicas a seguir discriminadas, quando estabelecem relações comerciais ou realizam transacções com ou em nome 
das PPE nacionais ou PPE das organizações internacionais, nos termos da definição n.º 44, n.º 2 e 3 do artigo1.º da presente lei:
a) Implementar procedimentos adequados e apropriados, em função do risco, de modo a determinar se o cliente ou o beneficiário 
efectivo é um cliente PPE;
b) Aplicar, em caso de relações de negócios de maior risco com essas pessoas, as medidas referidas nas alíneas b), d) e c) do 
ponto 1 deste artigo.
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3. Sem prejuízo da aplicação de medidas de vigilância reforçadas, de acordo com uma avaliação dos riscos relativos aos clientes, 
as instituições financeiras não são obrigadas a considerar como politicamente exposta, uma pessoa que não exerce função pú-
blica importante, nos termos das alíneas a) e b) do ponto anterior, por um período de pelo menos um ano.

ARTIGO 55.º (Consignação e conservação dos resultados da implementação de medidas de vigilância reforçadas)

Os resultados da avaliação da implementação das medidas de vigilância reforçadas prescritas no artigo 53.º, são documentados 
e conservados como previsto no artigo 35.º.

SECÇÃO VII EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE VIGILÂNCIA POR TERCEIROS

ARTIGO 56.º (Recurso a terceiros para implementação das obrigações de vigilância)

As instituições financeiras podem recorrer a terceiros para executar as obrigações de vigilância nos termos dos artigos 18.º a 
20.º da presente lei, sem prejuízo da responsabilidade final do cumprimento dessas obrigações que lhes incumbem.

ARTIGO 57.º (Condições para implementação das obrigações de vigilância por terceiros)

1. Para as instituições financeiras, as obrigações previstas nos dois primeiros números dos artigos 18.º e 19.º da presente lei 
podem ser implementadas por terceiros, nas seguintes condições:
a) O terceiro é uma instituição financeira ou uma das pessoas referidas no artigo 6.º, situada ou tendo a sua sede social na Re-
pública da Guiné-Bissau ou uma pessoa pertencente a uma categoria equivalente com base numa lei estrangeira e localizada 
noutro Estado membro ou num país terceiro que impõe obrigações equivalentes em matéria de luta contra o branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo e que consta da lista prevista no n.º 2 do artigo 46.º da presente lei;
b) A entidade sujeita tem acesso às informações colectadas por terceiros, nas condições previstas pela autoridade de controlo.
2. As instituições financeiras podem comunicar as informações recolhidas para a implementação dos dois primeiros números 
dos artigos 18.º e 19.º da presente lei a outra instituição financeira localizada ou com a sede social na República da Guiné-Bissau. 
Também podem comunicar essas informações a uma instituição que ofereça serviços financeiros equivalentes às realizadas 
pelas instituições financeiras, nas seguintes condições:
a) O terceiro destinatário está situado num país terceiro que impõe obrigações equivalentes em matéria de luta contra o bran-
queamento de capitais e o financiamento do terrorismo em conformidade com a lista prevista no n.º 2 do artigo 46.º da presente 
lei;
b) O tratamento pelo terceiro destinatário dos dados de carácter pessoal garante um nível adequado de protecção da privacidade 
e dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas, de acordo com as normas em vigor.

ARTIGO 58.º Obrigação relativa à transmissão de informações

1. Para efeitos da aplicação do artigo 56.º, o terceiro, que aplica as obrigações de vigilância previstas nos termos dos artigos 18.º 
e 19.º da presente lei, faculta de imediato às instituições financeiras as informações relativas à identidade do cliente e, se for o 
caso, do beneficiário efectivo bem como as relacionadas com o objecto e a natureza da relação de negócio.
2. O terceiro transmite-lhes, logo ao primeiro pedido, cópias dos documentos de identificação dos clientes e, se for o caso, do 
beneficiário efectivo e qualquer documento pertinente para assegurar essas diligências.
3. Uma convenção pode ser assinada entre o terceiro e as instituições financeiras para esclarecer as modalidades de transmis-
são de informações desta forma recolhidas, bem como os procedimentos de controlo implementados.

TÍTULO III DETECÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
CAPÍTULO I CÉLULA NACIONAL DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (CENTIF)

SECÇÃO I CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA CENTIF

ARTIGO 59.º Criação da CENTIF

É criada, sob a denominação “Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras, abreviadamente CENTIF”, uma auto-
ridade administrativa, sob a tutela do ministro responsável pelas Finanças. A CENTIF é dotada de autonomia financeira e de um 
poder de decisão independente em matéria da sua competência.

ARTIGO 60.º Atribuições da CENTIF

1. A CENTIF tem por missão o tratamento e a difusão de informações com vista a luta contra o branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo. A este título, ela:
a) É encarregue, nomeadamente, de recolha, análise, enriquecimento e exploração de quaisquer informações específicas com o 
objectivo de estabelecer a origem ou o destino de fundos ou a natureza e as operações que tenham sido objecto de uma declara-
ção ou informação recebida, nos termos dos artigos 15.º, 36.º, 43.º, 70.º, 79.º, 80.º, 86.º e 111.º da presente lei;
b) Recebe também quaisquer outras informações relevantes necessárias para o cumprimento da sua missão, nomeadamente 
as fornecidas pelas autoridades de supervisão e oficiais da Polícia Judiciária, que trata, se necessário, como declaração de 
operação suspeita;
c) Pode exigir a comunicação de informações na posse das entidades sujeitas ou de qualquer pessoa singular ou colectiva sus-
ceptíveis de enriquecer as declarações das operações suspeitas;
d) Realiza ou manda realizar estudos periódicos sobre a evolução das técnicas usadas para os fins de branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo a nível do país;
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e) Pode liderar e coordenar, se necessário, a nível nacional e internacional, os dados de investigação disponíveis nas administra-
ções no âmbito do Ministério responsável pelas Finanças, do Ministério responsável pela Justiça e do Ministério do Interior e dos 
órgãos a estes ligados, para a busca de infracções que impliquem obrigações de comunicação;
f) Participa no estudo das medidas a serem implementadas para combater circuitos financeiros clandestinos, branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo;
g) Desenvolve, em coordenação com os departamentos envolvidos no âmbito do Ministério responsável pelas Finanças, do Mi-
nistério responsável pelo sector da Justiça e do Ministério do Interior, medidas internacionais contra canais financeiros ilegais, 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. A CENTIF é igualmente responsável para assegurar, no estrito respeito das competências específicas de cada uma delas, 
uma cooperação e coordenação eficazes entre as autoridades nacionais, directa ou indirectamente envolvidas na luta contra o 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
3. Ela emite pareceres sobre a implementação da política do Estado em matéria de luta contra o branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo. A este título, propõe todas as reformas necessárias para o reforço da eficácia da luta contra o 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
4. A CENTIF prepara relatórios periódicos, pelo menos uma vez por trimestre, e um relatório anual, que analisam a evolução 
das actividades de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo a nível nacional e internacional e 
procede à avaliação das declarações recolhidas. Esses relatórios são submetidos ao ministro responsável pelas finanças.

SECÇÃO II ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTIF

ARTIGO 61.º Composição da CENTIF

1. A CENTIF é composta por seis membros, a saber:
a) Um alto funcionário proveniente quer da Direcção-Geral das Alfândegas ou da Direcção-Geral do Tesouro ou da Direcção-Ge-
ral das Contribuições e Impostos, com a categoria de director de Serviço, destacado pelo Ministério responsável pelas Finanças. 
Ele preside o CENTIF;
b) Um magistrado especializado em questões financeiras, destacado pelo Ministério responsável pela Justiça;
c) Um alto funcionário, inspector da polícia judiciária, destacado pelo Ministério responsável pela Justiça;
d) Um representante do BCEAO, que assegura o secretariado da CENTIF;
e) Um responsável de investigação, inspector dos serviços aduaneiros, destacado pelo Ministério responsável pelas Finanças;
f) Um responsável de investigação da polícia judiciária, destacado pelo Ministério responsável pela Justiça.
3. Os membros da CENTIF exercem as suas funções a título permanente. O mandato do presidente da CENTIF é de cinco anos, 
não renovável. O mandato dos outros membros da CENTIF é de três anos, renovável.

ARTIGO 62.º Funcionários da CENTIF

Além dos membros referidos no artigo 61.º, a CENTIF dispõe, para o seu funcionamento, do pessoal administrativo e técnico 
composto por agentes recrutados, nos termos da lei em vigor.

ARTIGO 63.º Correspondentes da CENTIF

1. No exercício das suas atribuições, a CENTIF pode recorrer a correspondentes dentro dos Serviços da Polícia, da Guarda Na-
cional, das Alfândegas, do Tesouro, dos Impostos, bem como dos Serviços Judiciários e qualquer outro serviço cuja contribuição 
seja considerada necessária no quadro da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
2. Os referidos correspondentes são designados èsqualités por despacho do respectivo ministro de tutela. Eles colaboram com 
a CENTIF no quadro do exercício das suas funções.

ARTIGO 64.º Nomeação de um declarante, correspondente da CENTIF a nível de entidades sujeitas

1. As instituições financeiras devem comunicar à CENTIF e a respectiva autoridade de controlo a identidade dos seus dirigentes 
ou funcionários autorizados a proceder as declarações previstas no artigo 79.º desta lei.
2. Outras Entidades sujeitas comunicam, igualmente, à CENTIF a identidade e a qualidade das pessoas competentes a proceder 
a esta declaração, nos termos do artigo 79.º da desta lei.
3. Qualquer alteração relativamente às pessoas competentes, nos termos dos números anteriores, atinente à identidade do 
declarante, deve ser levada imediatamente ao conhecimento da CENTIF e da respectiva autoridade de controlo, se necessário.
4. Qualquer dirigente de uma pessoa colectiva referida nos artigos 5.º e 6.º da presente lei ou trabalhador desta pessoa colectiva 
pode tomar a iniciativa de declarar ele próprio à CENTIF, em casos excepcionais, nomeadamente devido a uma urgência, uma 
operação que lhe pareça necessário declarar, nos termos do artigo 79.º Essa declaração deve ser confirmada, o mais breve 
possível, pela pessoa competente.
5. As pessoas referidas no artigo 6.º da presente lei cumprem pessoalmente a sua obrigação de declaração prevista no artigo 
79.º, independentemente das modalidades do seu exercício profissional.
6. A pessoa designada responde aos pedidos de informações da CENTIF e da autoridade de controlo, se necessário, garante a 
difusão aos membros do pessoal das informações, dos pareceres e das recomendações de caráter geral delas emanados.
7. As entidades sujeitas garantem que as funções de correspondente sejam exercidas com a continuidade necessária para que (o 
correspondente) possa estar à altura de responder, dentro de prazos razoáveis, às exigências da CENTIF.
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ARTIGO 65.º Confidencialidade

1. Os membros da CENTIF e os correspondentes referidos no artigo 63.º prestam juramento perante a respectiva jurisdição 
competente antes de tomarem posse.
2. Os membros da CENTIF, os seus correspondentes bem como o pessoal administrativo e técnico da Célula são obrigados a 
respeitar a confidencialidade das informações recolhidas, e que não podem ser usadas para outros fins que não sejam aquelas 
previstas pelas disposições da presente lei.
3. O pessoal da CENTIF está sujeito às obrigações de confidencialidade e de respeito pelo sigilo profissional.

ARTIGO 66.º Divulgação das informações transmitidas à CENTIF

1. E proibida a divulgação de informações na posse da CENTIF. Elas não podem ser utilizadas para fins diferentes dos previstos 
no presente capítulo.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e desde que estejam em relação com factos passíveis de declaração de suspeita, 
a CENTIF está autorizado a comunicar informações que detém à administração aduaneira, à administração fiscal, ao Tesouro e 
aos serviços da Polícia Judiciária.
3. Ela pode, igualmente, transmitir aos serviços de inteligência especializados as informações relativas a factos susceptíveis de 
constituir uma ameaça contra os interesses fundamentais da nação em matéria da segurança pública e da segurança do Estado.
4. A CENTIF pode também transmitir às autoridades fiscais informações que podem ser utilizadas para o exercício das suas 
missões e informações sobre factos susceptíveis de constituir fraude ou tentativa de fraude fiscal.
5. A CENTIF pode ainda transmitir aos serviços estatais, responsáveis pela elaboração e implementação de medidas de congela-
mento ou de interdição de circulação ou de transferência de fundos, instrumentos financeiros e recursos económicos, informa-
ções relacionadas com o exercício da sua missão.

ARTIGO 67.º Tratamento de declarações de suspeita pela CENTIF

1. A CENTIF acusa a recepção de qualquer declaração de suspeita escrita. Trata e analisa imediatamente a informação recolhida 
e procede, se for o caso, a pedido de informações complementares junto do declarante, de outros entidades sujeitas, de Células 
de Inteligência Financeira estrangeiras e de qualquer autoridade pública e/ou de controlo.
2. Quando suas investigações revelarem factos susceptíveis de constituir o branqueamento do produto de uma actividade crimi-
nosa ou financiamento do terrorismo, a CENTIF comunica o Ministério Público.

ARTIGO 68.º Oposição à execução de uma operação objecto de declaração de suspeita

1. Quando as circunstâncias o exigirem, a CENTIF pode, com base em informação séria, consistente e confiável em sua posse, 
opor-se à execução de uma operação objecto de uma declaração de suspeita, antes do termo do período definido para a execu-
ção pelo declarante. Esta oposição é notificada ao declarante, por escrito, e obsta a execução da operação durante um período 
que não pode exceder as 48 h (quarenta e oito horas).
2. O juiz de instrução pode, a pedido da CENTIF, prorrogar o prazo de oposição, não podendo esta prorrogação ultrapassar 24 h 
(vinte e quatro horas) ou ordenar o cativo ou a apreensão provisória de fundos, contas ou valores mobiliários objecto da declara-
ção de suspeita. Pode apresentar um requerimento com o mesmo objectivo.
3. Na falta de oposição ou decorrido o período de 48 h (quarenta e oito horas) a que se refere o n.º 1, sem que nenhuma decisão 
do juiz de instrução tenha sido recebida pelo autor da declaração de suspeita, a operação objecto de declaração de suspeita pode 
ser executada.
4. Na falta de instauração de uma acção judicial contra o ordenante dentro de um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
ordem do cativo ou da apreensão provisórios, a ordem perde a validade por caducidade.

ARTIGO 69.º Seguimento dado às declarações de suspeita

1. Quando as operações evidenciam factos que possam constituir um crime de branqueamento de capitais ou de financiamento 
do terrorismo, a CENTIF transmite um relatório sobre esses factos ao Ministério Público.
2. Ao relatório devem ser anexos todos os documentos pertinentes, com excepção da declaração de suspeita. A identidade do 
declarante não deve ser incluída neste relatório, até prova em contrário.
3. A CENTIF avisará atempadamente ao declarante das conclusões das investigações.

ARTIGO 70.º Direito à comunicação da CENTIF

1. A CENTIF pode pedir que as peças conservadas, nos termos do disposto no artigo 35.º, lhe sejam comunicadas, independen-
temente do meio utilizado para a sua conservação e dentro dos prazos fixados.
2. A CENTIF recebe, por iniciativa das administrações do Estado, autoridades locais, instituições públicas e qualquer outra pes-
soa cuja missão seja a de prestar serviço público, todas as informações necessárias para o cumprimento da sua missão ou 
obtêlas a seu pedido.
3. A autoridade judicial e a polícia podem fornecer a CENTIF qualquer informação destinada aos mesmos fins.
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ARTIGO 71.º Deveres de informação da CENTIF

1. A CENTIF transmite o relatório de declarações das operações suspeitas ao Ministério Público e informa imediatamente o 
declarante.
2. A CENTIF pode informar às pessoas ou entidades que lhe enviaram as informações, nos termos do primeiro parágrafo do 
artigo 67.º, que transmitiu ao Ministério Público com base em tais informações, se as circunstâncias o justificarem.
3. A CENTIF partilha com os seus correspondentes os resultados dos seus estudos, se necessário.

ARTIGO 72.º Irresponsabilidade da CENTIF ou de seus membros

A CENTIF e os seus membros não podem ser responsabilizados penal e civilmente em virtude do exercício das suas atribuições 
legais, salvo em caso de dolo ou falta de grave.

ARTIGO 73.º Financiamento da CENTIF

Os recursos da CENTIF provêm do Orçamento Geral do Estado, bem como das contribuições feitas pelas instituições da UEMOA 
e parceiros de desenvolvimento.

CAPÍTULO II COOPERAÇÃO
SECÇÃO I COOPERAÇÃO NACIONAL

ARTIGO 74.º Coordenação nacional em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

A CENTIF, as autoridades de controlo, as ordens profissionais nacionais e as instâncias representativas nacionais implementam 
mecanismos eficazes que lhes permitam cooperar e coordenar as suas actividades a nível nacional, no que concerne à definição 
e a implementação de políticas e ações de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

ARTIGO 75.º Troca de informações entre a CENTIF e as autoridades de controlo,
as ordens profissionais e os órgãos representativos nacionais

1. A CENTIF partilha com as autoridades de controlo, as ordens profissionais e os órgãos representativos nacionais quaisquer 
informações relevantes para o exercício das suas funções, em conformidade com as disposições deste capítulo.
2. Sempre que, no exercício das suas funções, as autoridades de controlo e as ordens profissionais descubram factos susceptí-
veis de estarem relacionados com branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, devem informar à CENTIF que, se 
necessário, os trata como sendo casos de declarações de operações suspeitas.
3. A CENTIF acusa a recepção dessas informações e pode, a seu pedido, manter informadas as autoridades referidas no número 
anterior, do tratamento dado a estas informações.

SECÇÃO II COOPERAÇÃO INTRACOMUNITÁRIA

ARTIGO 76.º Relações entre a CENTIF dos Estados membros da UEMOA

1. A CENTIF deve:
a) Comunicar, mediante um pedido devidamente fundamentado da CENTIF de um Estado membro da UEMOA, no âmbito de uma 
investigação, todas as informações e dados relativos às investigações realizadas na sequência de uma declaração de operação 
suspeita a nível nacional;
b) Transmitir relatórios periódicos (trimestrais e anuais) detalhados sobre as suas actividades ao BCEAO.
2. As CENTIF implementam um mecanismo de cooperação e partilha entre elas das melhores práticas.

ARTIGO 77.º Papel atribuído ao BCEAO)

1. O BCEAO tem por missão fomentar a cooperação entre as CENTIF. A este título, é responsável pela coordenação das activida-
des das CENTIF, no âmbito da luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e estabelecer uma síntese 
da informação a partir de relatórios elaborados por elas. O BCEAO participa com as CENTIF nas reuniões dos órgãos regionais e 
internacionais que lidam com questões de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
2. A síntese preparada pelo BCEAO serve para apoiar o relatório periódico destinado a informar o Conselho de Ministros da União 
sobre a evolução da luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

SECÇÃO III COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

ARTIGO 78.º Transmissão de informações de CENTIF às CRF estrangeiras

1. A CENTIF pode divulgar, a seu pedido ou por sua própria iniciativa, às CRF estrangeiras, informações que detém sobre fundos 
ou operações que parecem ter como finalidade o branqueamento do produto de actividades criminosas ou financiamento do 
terrorismo, sob reserva de reciprocidade e as seguintes condições estiverem reunidas:
a) As CRF estrangeiras estão sujeitas a obrigações de confidencialidade, pelo menos, equivalentes;
b) O tratamento da informação garante um nível de protecção da privacidade suficiente e direitos fundamentais e liberdades das 
pessoas, conforme a legislação em vigor.
2. A comunicação de informações referida na alínea a), do n.º 1, não deve ter lugar nos casos seguintes:
a) Quando um processo criminal tiver sido iniciado na República da Guiné-Bissau;
b) Quando a comunicação constitui um atentado à soberania do Estado ou os interesses nacionais, bem como a segurança e a 
ordem públicas.
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3. A conclusão de acordos entre a CENTIF e as CFR congéneres estrangeiras requer uma informação prévia ao ministro respon-
sável pelas finanças.

CAPÍTULO III DECLARAÇÕES DE OPERAÇÃO SUSPEITA
SECÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 79.º Obrigação de declaração de operações suspeitas

1. As pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º são obrigadas a declarar à CENTIF, nas condições estabelecidas pela presente lei e 
de acordo com um modelo de declaração fixado por despacho do ministro responsável pelas finanças, os montantes registados 
nos seus livros ou as operações relacionadas com montantes sobre os quais recai suspeita ou ainda quando tiverem motivos 
razoáveis para suspeitar que esses montantes são provenientes de uma  infracção de branqueamento de capitais ou financia-
mento do terrorismo.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei devem declarar à CEN-
TIF as somas ou transacções de que suspeitem ou tenham boas razões para suspeitar que são produtos provenientes de fraude 
fiscal, desde que exista, pelo menos, um critério definido pela legislação em vigor.
3. Na sequência da vigilância reforçada do previsto no n.º 2 do artigo 51.º as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º desta lei, 
efectuam, se necessário, uma declaração nos termos do n.º 1.
4. As pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei são também obrigadas a declarar à CENTIF qualquer operação para 
a qual a identidade do remetente ou o beneficiário real ou outorgante de um fundo fiduciário ou outro instrumento para a gestão 
de um património seja duvidosa, apesar dos procedimentos realizados em conformidade com Capítulo III e II da presente lei.
5. Qualquer informação capaz de infirmar, confirmar ou modificar os elementos contidos na declaração de operação suspeita é 
levada sem demora ao conhecimento da CENTIF.
6. Uma instrução do BCEAO pode alargara obrigação de declaração referida no n.º 1, às operações por conta própria ou por conta 
de terceiros efectuadas por instituições financeiras com pessoas singulares ou colectivas, incluindo as suas filiais ou estabele-
cimentos, domiciliados, registados ou localizados nos Estados ou territórios em que as insuficiências da legislação ou práticas 
dificultam a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta instrução do BCEAO fixa os termos 
e a quantidade mínima de operações sujeitas à declaração.
7. As instituições financeiras declaram à CENTIF as informações relativas às operações de transferência de fundos efectuadas 
em numerário ou por meios electrónicos. Uma instrução do BCEAO especifica o limite mínimo a partir do qual é exigida uma 
declaração à CENTIF, bem como os termos e condições dessa declaração.
8. As pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei devem abster-se de fazer qualquer operação com fundos que estejam 
na sua posse e que suspeitem estarem relacionados com o branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo até que 
façam a declaração de operação suspeita. Só podem concluir a operação se estiverem reunidas as condições estabelecidas no 
n.º 3 do artigo 68.º
9. Quando uma operação que deva ser objecto de uma declaração de operação suspeita tiver sido concluída, porque era impos-
sível deferir a sua execução ou porque o seu retardamento poderia constituir um
obstáculo para as investigações relativas a uma suposta operação de branqueamento de capitais ou de financiamento do terro-
rismo, ou ainda porque posteriormente a sua conclusão se tenha percebido que estava sujeita à declaração, a pessoa responsá-
vel deve informar sem demora a CENTIF.

ARTIGO 80.º Obrigações específicas de certas profissões

Os técnicos oficiais de contas, notários, oficiais de justiça, advogados, quando actuam como curadores e leiloeiros são respon-
sáveis, a título individual, independentemente dos termos do seu exercício profissional, para responder a qualquer pedido da 
CENTIF e receber as suas notificações de declarações de transacções suspeitas feitas ao abrigo da aplicação das disposições 
do artigo 79.º da presente lei.

SECÇÃO II DISPOSIÇÕES RELATIVAS À TRANSMISSÃO E CONFIDENCIALIDADE
DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

ARTIGO 81.º Forma e modo de transmissão da declaração à CENTIF

1. As declarações de operações suspeitas são feitas por escrito e transmitidas à CENTIF por pessoas singulares e colectivas 
referidas nos artigos 5.º e 6.º desta lei, por qualquer meio que deixe traços escritos. As declarações feitas por telefone ou por 
meios electrónicos devem ser confirmadas por escrito no prazo de quarenta e oito horas.
2. As declarações devem especificar, nomeadamente, e consoante o caso:
a) As razões pelas quais a operação já foi executada ou está a ser executada;
b) O prazo em que a operação suspeita deve ser realizada.
3. Quando uma declaração de operação suspeita emana da administração aduaneira é feita por escrito, datada e assinada pela 
pessoa autorizada para o efeito. É acompanhada do formulário de declaração de transporte físico transfronteiriço de numerário 
ou de títulos ao portador previsto para o efeito no artigo 12.º.
4. A CENTIF acusa a recepção da declaração de operação suspeita, salvo se a entidade declarante indicar expressamente não 
querer ser o destinatário.
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ARTIGO 82.º A confidencialidade da declaração de operação suspeita

1. O relatório de declaração de operações suspeitas referido no artigo 79.º da presente lei é confidencial.
2. É proibido, sob pena de sanções previstas pelas disposições da presente lei, às pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º, levar ao 
conhecimento do proprietário das somas ou do autor de uma das operações que conduziram a uma declaração de operação sus-
peita ou a terceiros, excepto autoridades de controlo, ordens profissionais e organismos representativos nacionais, a existência e 
o conteúdo de uma declaração feita à CENTIF e fornecer informações sobre seguimento dado a essa declaração.
3. O facto de as pessoas referidas no artigo 6.º desta lei puderem esforçar em dissuadir os seus clientes de realizar uma activi-
dade ilegal não constitui uma divulgação de informação, nos termos do n.º 2.
4. Os directores e funcionários das instituições financeiras podem revelar à autoridade judicial ou aos oficiais da Polícia Judi-
ciária que actuam por delegação que as informações foram transmitidas à CENTIF nos termos do artigo 79.º. Neste caso, a 
autoridade judicial ou os oficiais da Polícia Judiciária podem solicitar a confirmação à CENTIF da existência dessa declaração.
5. A declaração de operação suspeita só é acessível à autoridade judiciária mediante requisição à CENTIF e apenas nos casos em 
que a declaração seja necessária para apurar a responsabilidade das pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, dos 
seus directores e funcionários e quando o inquérito revelar que eles podem estar envolvidas no mecanismo de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo que os próprios revelarem.

CAPÍTULO IV ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ASSUMÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO
SECÇÃO I ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE

ARTIGO 83.º Isenção de responsabilidade por relatos de suspeita feita de boa fé

1. As pessoas ou funcionários e agentes das pessoas mencionadas nos artigos 5.º e 6.º que, de boa-fé, fornecerem informações 
ou fizerem qualquer
declaração em conformidade com as disposições da presente lei, estão isentos de todas as sanções por violação de sigilo pro-
fissional.
2. Nenhuma acção de responsabilidade civil ou criminal pode ser intentada, nem qualquer sanção disciplinar pronunciada contra 
pessoas ou dirigentes, agentes e funcionários referidos nos artigos 5.º e 6.º desta lei, que actuam nas mesmas condições que 
as previstas no número anterior, mesmo que decisões judiciais com base nas declarações referidas nesse número não tenham 
resultado em qualquer condenação.
3. Além disso, nenhuma acção de responsabilidade civil ou criminal pode ser intentada contra as pessoas referidas no número 
anterior por causa de dano material ou moral que resulte do bloqueio de uma operação nos termos do artigo 68.º da presente lei.
4. As disposições deste artigo aplicam-se de pleno direito, mesmo se a prova do carácter criminoso dos factos na origem da 
declaração de operação suspeita não tenha sido demonstrada ou se os factos forem amnistiados ou levarem a uma decisão de 
arquivamento, de não pronúncia ou absolvição.

ARTIGO 84.º Isenção de responsabilidade para a realização de determinadas operações

1. Quando uma transacção suspeita tenha sido executada, e salvo em caso de conluio fraudulento com os autores do branquea-
mento de capitais ou de financiamento do terrorismo, as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º e seus respectivos directores, 
agentes ou empregados são isentos de qualquer responsabilidade. Nenhum processo-crime pode ser intentado contra eles 
pelo autor do crime de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, se a declaração de suspeita for feita em 
conformidade com a presente lei.
2. Idêntico procedimento é adoptado quando uma das pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º realiza uma operação a pedido dos 
serviços de investigação e agindo nas condições previstas pelas disposições da presente lei.

SECÇÃO II ASSUMÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO

ARTIGO 85.º Responsabilidade do Estado por declarações de operações
suspeitas feitas de boa-fé e por causa de algumas operações

1. Cabe ao Estado a responsabilidade por qualquer dano causado às pessoas e que tenha resultado directamente de uma decla-
ração de operação suspeita feita de boa fé que, no entanto se mostrou inexacta.
2. A responsabilidade do Estado existe ainda quando uma pessoa referida nos artigos 5.º e 6.º da presente lei realiza uma ope-
ração a pedido das autoridades judiciárias e demais autoridades estatais responsáveis pela detecção e punição de infracções de 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, agindo sob mandato judicial ou da CENTIF.

CAPÍTULO V OBRIGAÇÕES DAS AUTORIDADES REGULADORAS E DE CONTROLO,
DIRECTRIZES E RETORNO DE INFORMAÇÕES

SECÇÃO I OBRIGAÇÕES DAS AUTORIDADES DE CONTROLO

ARTIGO 86.º Disposições gerais relativas às autoridades de controlo das instituições
financeiras e entidades e profissões não financeiras designadas

1. As autoridades de controlo garantem o cumprimento pelas instituições financeiras e as EPNFD das exigências estabelecidas 
no Título II da presente lei.
2. Em conformidade com a legislação em vigor, cada autoridade de controlo:
a) Tomar as medidas necessárias com vista a definir os critérios adequados para apropriação, controlo ou participação directa ou 
indirecta na direcção, gestão ou no funcionamento de uma instituição financeira ou uma EPNFD;
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b) Regula e supervisiona o cumprimento pelas EPNFD, das obrigações contidas nos Títulos II e III da presente lei, incluindo 
inspecções no local;
c) Emite instruções, as linhas directrizes ou as recomendações que visem ajudar as instituições financeiras e as EPNFD no cum-
primento das obrigações previstas nos Títulos II e III da presente lei;
d) Coopera e troca informações com outras autoridades competentes e dá assistência às investigações, processos ou procedi-
mentos relacionados com o branqueamento de capitais, às infracções subjacentes e ao financiamento do terrorismo;
e) Define, em concertação com as CENTIF, as normas ou critérios aplicáveis às declarações de operações suspeitas que tenham 
em conta as outras normas nacionais e internacionais existentes ou futuras;
f) Garante que as instituições financeiras e as respectivas sucursais e filiais no estrangeiro, nas quais detêm uma participação 
maioritária, adoptem e façam aplicar as medidas compatíveis com as disposições da presente lei, nos termos em que as leis e 
regulamentos locais o permitam;
g) Comunica sem demora à CENTIF qualquer informação relacionada com operações suspeitas que possam estar relacionadas 
ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo;
h) Presta uma cooperação rápida e eficaz aos organismos que exercem as funções similares nos Estados membros ou noutros 
Estados terceiros, incluindo a troca de informações;
i) Mantém as estatísticas relativas às medidas adoptadas e às sanções impostas no contexto da aplicação do presente capítulo.

ARTIGO 87.º Disposições específicas relativas aos serviços de transferência de fundos ou valores

1. Em conformidade com os regulamentos específicos em vigor, ninguém pode dedicar-se à actividade profissional de transfe-
rência de fundos ou de valores e de câmbio manual, se não tiver obtido a autorização da autoridade competente.
2. A autoridade competente estabelece as condições mínimas de exploração, nomeadamente no que diz respeito à inspecção 
regular dos serviços de transferência de fundos ou valores bem como as sanções decorrentes do incumprimento das normas 
em vigor.

ARTIGO 88.º Disposições específicas relativas a Entidades e profissões não financeiras designadas

Ninguém pode exercer uma actividade como entidade e profissão não financeira designada (EPNFD) sem registo prévio pela au-
toridade de regulação ou de controlo competente, em conformidade com as disposições estabelecidas pela legislação em vigor.

SECÇÃO II DIRECTRIZES E RETORNO DE INFORMAÇÕES

ARTIGO 89.º Protecção de dados e partilha de informações

1. As instituições financeiras que constituem um grupo implementam políticas e procedimentos colectivos, nomeadamente as 
políticas de protecção de dados e as políticas e procedimentos relativos à partilha de informações no interior do grupo para lutar 
contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Estas políticas e procedimentos são aplicados eficazmente 
nas sucursais e filiais localizadas nos Estados membros e Estados terceiros.
2. Quando uma instituição financeira tem escritórios de representações, sucursais ou filiais nos Estados terceiros, onde as obri-
gações mínimas em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são menos rigorosas 
do que no território onde está instalada, os ditos escritórios de representação, sucursais e filiais aplicam as obrigações em vigor 
no seu território, incluindo em matéria de protecção de dados, na medida em que as leis e regulamentos dos Estados terceiros 
o permitirem.
3. As autoridades de controlo em causa devem informar-se mutuamente dos casos em que a legislação de um Estado terceiro 
não permita a aplicação das medidas exigidas nos termos do número anterior, a fim de empreender uma acção coordenada para 
a busca de uma solução.
4. Sempre que a legislação do Estado terceiro não permita a aplicação das medidas necessárias nos termos do n.º 1, as institui-
ções financeiras tomam medidas suplementares para gerir eficazmente o risco de branqueamento de capitais ou de financia-
mento do terrorismo e dão-nas a conhecer às suas autoridades de controlos do Estado de origem.
5. Se essas medidas suplementares forem insuficientes, as autoridades competentes do Estado de origem providenciam medi-
das de supervisão adicionais, nomeadamente e se for o caso, exigir ao grupo financeiro que cesse as suas actividades no Estado 
de acolhimento.

ARTIGO 90.º Implementação de sistemas de avaliação e gestão de riscos

1. As instituições financeiras implementam sistemas de avaliação e de gestão de riscos de branqueamento de capitais e finan-
ciamento do terrorismo.
2. Elas tomam medidas proporcionais aos riscos, a sua natureza e dimensão, de modo que os seus trabalhadores estejam cien-
tes das disposições adoptadas nos termos desta lei, incluindo as exigências aplicáveis à protecção de dados.
3. As medidas referidas no número anterior incluem a participação dos trabalhadores em programas especiais de formação 
contínua para ajudá-los a reconhecer as operações que possam estar relacionadas com o branqueamento de capitais ou o finan-
ciamento do terrorismo e instruí-los sobre como proceder nesses casos.

ARTIGO 91.º Aplicação de medidas de vigilância nas sucursais e filiais

1. As instituições financeiras aplicam as medidas, pelo menos, equivalentes às estabelecidas capítulo III do título II da presente 
lei, em matéria de vigilância relativamente ao cliente e à conservação de informações nas suas sucursais localizadas no estran-
geiro. Elas velam por que medidas equivalentes sejam aplicadas nas suas subsidiárias situadas no estrangeiro.
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2. Quando o direito local vigente não lhes permite implementar medidas equivalentes nas suas sucursais e filiais no estrangei-
ro, as instituições financeiras informam à CENTIF e à autoridade de supervisão e de controlo a que pertencem. As instituições 
financeiras comunicam as medidas mínimas adequadas para lutar contra o branqueamento de capitais e o financiamento do 
terrorismo às suas sucursais e filiais localizadas no estrangeiro.

ARTIGO 92.º Restituição de informação

As pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º e as autoridades de supervisão e de controlo referidas no artigo 86.º da presente lei 
recebem da CENTIF as informações disponíveis sobre os mecanismos de branqueamento de capitais e de financiamento do 
terrorismo.

TÍTULO IV INVESTIGAÇÃO E SIGILO PROFISSIONAL
CAPÍTULO I INVESTIGAÇÃO

ARTIGO 93.º Técnicas de investigação

1. A fim de obter provas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e da localização dos produtos do crime, o 
juiz de instrução pode ordenar, nos termos da lei, por um período determinado, sem que o sigilo profissional lhe seja oponível, 
várias acções, nomeadamente:
a) A vigilância de contas bancárias e de contas assimiladas às contas bancárias, quando indícios sérios derem motivos de sus-
peita que elas são usadas ou podem ser usadas para operações relacionadas com a  infracção de origem ou infracções ao abrigo 
da presente lei;
b) O acesso aos sistemas, redes e servidores informáticos utilizados ou que podem ser usados por pessoas contra as quais exis-
tam indícios sérios de participação no crime original ou infracções ao abrigo da presente lei;
c) A comunicação ou apreensão de documentos autênticos ou sob assinatura particular, de documentos bancários, financeiros 
e comerciais;
d) A supervisão ou intercepção de comunicações;
e) A gravação áudio ou vídeo ou de fotografia de actos e condutas ou conversas;
f) A interceptação e apreensão de correspondência.
2. As técnicas referidas no número anterior só podem ser utilizadas quando haja indícios sérios de que tais contas, linhas tele-
fónicas, sistemas e redes informáticas ou documentos são ou podem ser utilizados por suspeitos de participar no branqueamen-
to de capitais ou financiamento do terrorismo. A decisão do juiz de instrução é conduzida em função destes critérios.

ARTIGO 94.º Agente infiltrado e entrega controlada

1. Nenhuma sanção pode ser aplicada aos funcionários competentes para investigar o branqueamento de capitais e o financia-
mento do terrorismo que, com a finalidade de obtenção de provas referentes a essas infracções ou para a localização dos pro-
dutos do crime, pratiquem, no âmbito de uma operação secreta ou uma entrega controlada, actos que possam ser interpretados 
como elementos de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. O agente designado não deve incitar o suspeito 
a cometer infracção.
2. É necessária uma autorização prévia do juiz de instrução competente para qualquer operação descrita no número anterior.

ARTIGO 95.º Depoimento anónimo e protecção de testemunha

O juiz de instrução pode, oficiosamente ou a pedido de uma testemunha ou da parte lesada, decidir que:
a) Determinados dados de identidade não serão mencionados no processo de audição verbal, se existir uma presunção razoável 
de que a testemunha pode sofrer graves prejuízos na sequência da divulgação de determinadas informações;
b) A identidade de uma testemunha permaneça
em segredo, se a autoridade competente considerar que a testemunha, membro da sua família ou um de seus dependentes/
associados provavelmente poderia estar em perigo devido ao testemunho. A identidade das testemunhas não será mantida em 
sigilo a não ser que o inquérito relativo à  infracção assim o exija e que outras técnicas de investigação se mostrem insuficien-
tes para descobrir a verdade. A testemunha cuja identidade é mantida em segredo não será notificada para comparecer numa 
audiência sem o seu consentimento. O testemunho anónimo não pode ser utilizado como o único fundamento ou factor determi-
nante para qualquer acusação.

CAPÍTULO II O SIGILO PROFISSIONAL

ARTIGO 96.º Levantamento do sigilo profissional

Não obstante quaisquer outras disposições legislativas ou regulamentares, o sigilo profissional não pode ser invocado pelas 
pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º para recusar fornecer informações às autoridades de controlo e à CENTIF ou para recusar 
prestar declarações previstas pela presente lei. O mesmo se aplica no que diz respeito às informações requeridas como parte de 
uma investigação ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, ordenada pela autoridade judiciária competente 
ou efectuada sob seu controlo por agentes do Estado responsáveis pela detecção e punição dessas infracções.

ARTIGO 97.º Isenção de responsabilidade por violação de sigilo

Nenhuma acção por violação do segredo profissional pode ser intentada contra as pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º ou seus 
directores, funcionários ou empregados que, de boa-fé, dêem informações ou efectuem declarações de operação suspeita pre-
vistas no artigo 79.º da presente lei, nas condições prescritas pelas disposições legislativas e regulamentos aplicáveis ou quando 
eles fornecem informações à CENTIF, em aplicação do artigo 60.º.
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ARTIGO 98.º Incapacidade dos membros e funcionários da CENTIF deporem publicamente num processo judicial

Os membros e funcionários da CENTIF não podem ser chamados a depor em audiência pública em processos judiciais sobre 
factos relacionados com o branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo de que tenham conhecimento no exercício 
da sua função.

TÍTULO V REPRESSÃO DE BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
CAPÍTULO I MEDIDAS CAUTELARES

SECÇÃO I PRESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

ARTIGO 99.º Prescrição de medidas cautelares

1. O juiz de instrução pode, em conformidade com a lei, decretar medidas cautelares que impliquem nomeadamente, às expen-
sas do Estado, a apreensão ou o confisco de fundos e bens relacionados com a  infracção de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, objecto da investigação e de todos os elementos de forma a identificá-los, bem como congelar as 
somas em dinheiro e as transacções financeiras que envolvam esses bens.
2. No caso em que ela se oponha à execução de medidas não previstas na legislação nacional, a autoridade judiciária apresenta 
um pedido para a execução de medidas cautelares aplicadas no estrangeiro, pode substitui-las por medidas previstas no direito 
interno, cujos efeitos correspondam melhor às medidas para as quais pediu autorização de execução.
3. O levantamento dessas medidas pode ser ordenado pelo juiz de instrução, nas condições prevista por lei.

SECÇÃO II CONGELAMENTO

ARTIGO 100.º Congelamento de bens e de outros recursos financeiros

1. A autoridade competente ordena, mediante decisão administrativa, o congelamento de bens, fundos e outros recursos fi-
nanceiros de pessoas ou entidades autoras de financiamento do terrorismo. Uma lista nacional dessas pessoas, entidades ou 
organismos pode, se necessário, ser redigida nos termos da Resolução 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as 
resoluções subsequentes.
2. A decisão referida no número anterior define as condições e duração aplicável ao congelamento desses fundos.
3. A autoridade competente deve também garantir a aplicação da regulamentação em vigor nesta matéria, nomeadamente o 
regulamento comunitário relativo ao congelamento de fundos e outros recursos financeiros no contexto da luta contra o finan-
ciamento do terrorismo nos Estados membros da UEMOA e as decisões do Conselho de ministros da
UEMOA relativas à lista de pessoas, entidades ou organismos abrangidos pelo congelamento de fundos e de outros recursos 
financeiros, em particular, a estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta 
da ONU e de suas actualizações.
4. Além disso, a autoridade competente ordena, mediante decisão, o congelamento imediato, de bens, fundos e outros recursos 
financeiros de pessoas ou entidades designadas pelo Conselho de Segurança Nações Unidas, no âmbito das resoluções relativas 
à luta contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.
5. As instituições financeiras e qualquer pessoa ou entidade que detenham bens, fundos ou outros recursos financeiros referi-
dos nos termos dos números 1, 3 e 4, procedem imediatamente, sem aviso prévio aos titulares, ao seu congelamento, desde a 
notificação da dita decisão até decisão em contrário do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outra decisão, de acordo 
com o mesmo procedimento.
6. As instituições financeiras e outras entidades sujeitas avisam imediatamente à CENTIF da existência de fundos pertencentes 
a indivíduos ou entidades responsáveis pelo financiamento do terrorismo ou pela proliferação, bem como a organizações ter-
roristas ou pessoas ou organizações que lhes estão associadas, em conformidade com as decisões do Conselho de ministros 
da UEMOA relativas à lista de pessoas, entidades ou organismos abrangidos pelo congelamento de fundos e outros recursos 
financeiros, em particular, a lista estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e suas actualizações. Também 
devem informar à autoridade competente de todos os bens congelados.
7. É estritamente proibida às pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º desta lei pôr, directa ou indirectamente, os fundos objecto 
do procedimento de congelamento à disposição de pessoas singulares ou colectivas, entidades ou organismos designados pelas 
decisões visadas nos termos dos números 3 e 4, ou utilizá-los em seu beneficio.
8. É igualmente proibida às pessoas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei prestar ou continuar a prestar serviços às 
pessoas singulares ou colectivas, entidades ou organismos designados pelas decisões referidas nos termos dos números 1, 3 e 
4, ou utilizá-los em seu benefício.
9. É ainda proibido realizar ou participar, consciente e intencionalmente, em operações que tenham por objectivo ou efeito con-
tornar, as disposições do presente artigo, directa ou indirectamente.

ARTIGO 101.º Publicação de decisões de congelamento e procedimentos de liberação dos Fundos

1. Qualquer decisão de congelamento ou de liberação de fundos ou outros recursos financeiros deve ser tornada do conhecimen-
to público, incluindo a sua publicação no Jornal oficial ou num jornal de anúncios legais.
2. A autoridade competente deve também assegurar a publicação dos procedimentos a serem seguidos por qualquer pessoa 
singular ou colectiva que conste na lista de pessoas, entidades ou organismos visados, para serem removidos desse registo e, se 
necessário, à liberação de recursos que lhe pertençam.
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ARTIGO 102.º Congelamento de fundos a título de execução de contractos

Os fundos ou outros recursos financeiros devidos por força de contractos, acordos ou obrigações concluídos ou adquiridos ante-
riormente à entrada em vigor da decisão de congelamento de fundos são retirados das contas congeladas. Os ganhos gerados 
pelos fundos, instrumentos e recursos acima citados bem como os juros acumulados são depositados nas ditas contas.

ARTIGO 103.º Medidas de flexibilização em matéria de congelamento de fundos

1. Quando uma medida de congelamento de fundos e outros recursos financeiros for tomada com base nas disposições do artigo 
100.º da presente lei, a autoridade competente pode autorizar, em condições que considere adequadas, a pessoa, o órgão ou a 
entidade visada, a seu pedido, a dispor mensalmente de uma quantia em dinheiro, fixada por essa autoridade. Este montante 
destina-se a cobrir, no limite da sua disponibilidade, para uma pessoa singular, os encargos correntes da vida familiar ou para 
uma pessoa colectiva, os custos que lhe permitam exercer uma actividade compatível com as exigências de ordem pública.
2. O referido montante pode cobrir igualmente as despesas de assistência jurídica ou outros custos extraordinários. Em qualquer 
caso, os valores devem ser justificados previamente.
3. A autoridade competente pode, igualmente, sob condições que julgar adequadas, autorizar a pessoa, o órgão ou a entidade que 
esteja sujeita a uma medida de congelamento, a seu pedido, a vender ou alienar bens, desde que o produto da venda ou alienação 
seja ele também congelado.
4. A autoridade competente notifica a sua decisão à pessoa, organização ou entidade que tenha sido sujeita a uma medida de 
congelamento, no prazo de 15 (quinze dias) a contar da recepção do pedido mencionado no n.º 1. Deve informar à pessoa em 
causa da sua decisão.
5. A falta de notificação ao requerente de uma decisão no prazo referido no número anterior a partir do recebimento do pedido, 
constitui uma recusa.

ARTIGO 104.º Obrigação de suspender uma ordem de transferência

1. As instituições financeiras que recebam uma ordem de um cliente, que não sejam uma instituição financeira, para executar 
em seu nome uma transferência para fora da República da Guiné-Bissau de fundos ou instrumentos financeiros, em benefício 
de uma pessoa, organização ou entidade sujeita a uma ordem de congelamento, suspendem a execução da ordem e devem in-
formar, imediatamente, a autoridade competente.
2. Os fundos ou os instrumentos financeiros cujas transferências foram suspensas são congelados, excepto se a autoridade 
competente autorizar a sua restituição ao cliente.
3. As instituições financeiras que recebam do exterior uma ordem de transferência de fundos ou instrumentos financeiros de 
uma pessoa, organização ou entidade objecto de um congelamento em benefício de um cliente, que não seja uma instituição 
financeira, suspendem a execução desta ordem e informam imediatamente à autoridade competente.
4. Os fundos ou instrumentos cuja ordem de transferência foi suspensa são congelados, excepto se a autoridade competente 
autorizar a sua transferência.

ARTIGO 105.º Autorização de pagamento ou de restituição de fundos

A autoridade competente pode autorizar o pagamento ou a devolução dos fundos, dos instrumentos financeiros ou outros re-
cursos económicos, sujeitos a uma medida de congelamento, a uma pessoa não abrangida por tal medida e que o solicite, se a 
pessoa é titular de tais fundos, instrumentos financeiros ou outros recursos económicos e adquiridos de direito antes da medida 
de congelamento ou se uma decisão judicial que se tornou definitiva conceder-lhe tal direito, como resultado de um processo 
judicial empreendido antes desta medida ter sido pronunciada.

ARTIGO 106.º Condições requeridas para as autorizações

1. As autorizações previstas nos artigos 103.º e 105.º, estão sujeitas, se for o caso, às condições ou acordos que as autoridades 
da República da Guiné-Bissau devem respeitar ou obter em virtude ficar das resoluções aprovadas, ao abrigo do Capítulo VII da 
Carta das Nações Unidas ou de actos adoptados nos termos da legislação em vigor.
2. Se a autorização está sujeita ao acordo de um organismo internacional, os prazos mencionados nos mesmos artigos são alar-
gados pelo tempo necessário para obtê-la.

ARTIGO 107.º Procedimentos de contestação das medidas administrativas de congelamento de fundos

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva cujos fundos e outros recursos financeiros forem congelados, no âmbito da aplicação do 
disposto no n.º 1 do artigo 100.º, que considera que a decisão de congelamento resulta de um erro, pode recorrer dessa decisão 
no prazo de um mês a contar da data da publicação no Boletim Oficial ou num jornal de anúncios legais. O recurso é apresentado 
à autoridade competente que ordenou o congelamento, indicando todos os elementos que podem demonstrar o erro.
2. Qualquer contestação à decisão de congelamento de fundos e outros recursos financeiros tomada, em aplicação de uma re-
solução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deve conformar-se aos procedimentos adequados previstos no quadro 
das resoluções do Conselho de Segurança.
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SECÇÃO III APREENSÃO DE NUMERÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

ARTIGO 108.º Métodos e meio de investigação e de detecção da  infracção
de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

No âmbito da investigação para a descoberta da infracção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e, de 
acordo com as suas competências na sua área de jurisdição, os funcionários aduaneiros podem proceder à imobilização e a bus-
ca nos meios de transportes, à revista e à detenção de pessoas, em conformidade com as disposições legais em vigor.

ARTIGO 109.º Revista às pessoas

A revista das pessoas referidas no artigo 108.º, inclui:
a) O interrogatório;
b) A busca integral de toda a bagagem;
c) Os pedidos do esvaziamento do conteúdo dos bolsos e controlo de vestuário usado;
d) Revista corporal.

ARTIGO 110.º Revista corporal

A revista corporal deve ser realizada por dois funcionários da alfândega do mesmo sexo da pessoa revistada, num espaço fecha-
do que reúna as condições de higiene e decência.

ARTIGO 111.º Condições de apreensão de numerário

1. Em caso de não declaração, declarações falsas ou declaração incompleta, nos termos do artigo 12.º da presente lei, ou se hou-
ver suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal como definido nos artigos 7.º e 8.º, a Administra-
ção Aduaneira apreende todo o numerário ou os instrumentos ao portador encontrados e elabora um relatório. O numerário ou 
os instrumentos ao portador são declarados perdidos a favor do Estado.
2. O numerário apreendido e uma cópia do relatório da apreensão são enviados directamente para o tesouro ou à caixa de depó-
sitos. Os autos da apreensão são transmitidos à CENTIF no prazo de oito dias, pela Administração Aduaneira.

CAPÍTULO II SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DISCIPLINARES

ARTIGO 112.º Sanções por incumprimento das disposições dos títulos II e III

1. Quando, em consequência, quer de uma grave falta de vigilância, quer de uma deficiência na organização dos seus procedi-
mentos de controlo interno, uma pessoa visada nos artigos 5.º e 6.º, tenha ignorado as obrigações previstas nos títulos II e III 
da presente lei, a autoridade de controlo com poderes disciplinares pode agir oficiosamente, nos termos previstos nos textos 
legislativos e regulamentares específicos em vigor.
2. A CENTIF e o Ministério Público são notificados.

CAPÍTULO III MEDIDAS COERCIVAS
SECÇÃO I PENAS APLICÁVEIS POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

ARTIGO 113.º Sanções penais aplicáveis em matéria de branqueamento de capitais

1. Indivíduos declarados culpados de  infracção de branqueamento de capitais são punidos com pena de prisão de três a sete 
anos e uma multa igual ao triplo do valor dos bens ou dos fundos sobre os quais incidiram as operações de branqueamento.
2. A tentativa de branqueamento é punível com as mesmas penas, especialmente atenuadas.

ARTIGO 114.º Sanções penais aplicáveis à conivência, à participação
e à cumplicidade tendo em vista o branqueamento de capitais

A conivência ou a participação numa associação tendo em vista a prática de um acto que constitua o branqueamento de capitais, 
a associação para praticar o referido facto, a cumplicidade ou instigação ou o conselho a uma pessoa singular ou colectiva para 
praticar ou facilitar a prática são punidos com as mesmas penas previstas no artigo 113.º.

ARTIGO 115.º Circunstâncias agravantes

1. As sanções previstas no artigo 113.º são redobradas:
a) Quando a  infracção de branqueamento de capitais é cometida de forma habitual ou utilizando as facilidades oferecidas pelo 
exercício de uma actividade profissional;
b) Quando o autor da infracção é reincidente, caso em que, as condenações pronunciadas no estrangeiro são levadas em conta 
para estabelecer a reincidência;
c) Quando a  infracção de branqueamento de capitais é cometida por um grupo organizado.
2. Quando o crime ou o delito a partir do qual os bens ou as quantias em dinheiro foram acumulados está relacionado com o cri-
me de branqueamento de capitais e seja punível com pena privativa da liberdade de duração superior àquela prevista nos termos 
do artigo 113.º, o branqueamento é punido com as penas ligadas à  infracção de origem, do qual o seu autor teve conhecimento 
e, se esta infracção for acompanhada de circunstâncias agravantes, com penas ligadas apenas às circunstâncias de que ele teve 
conhecimento.
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ARTIGO 116.º Sanções penais de determinadas condutas ligadas ao branqueamento

1. São punidos com penas de prisão de seis meses a dois anos e multa de 100.000 (cem mil) a 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil) Francos CFA ou uma destas duas penas, as pessoas e dirigentes ou empregados de pessoas singulares ou colectivas refe-
ridas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, quando estes tenham intencionalmente:
a) Feito ao proprietário das quantias ou ao autor das operações referidas no artigo 7.º revelações sobre a declaração que são 
obrigados a fazer ou sobre os tratamentos que lhes estão
reservados;
b) Destruído ou subtraído peças ou documentos relacionados com às obrigações de identificação referidas nos artigos 26.º a 31.º 
cuja conservação é prevista nos termos do artigo 35.º da presente lei;
c) Realizado ou tentado realizar, sob falsa identidade, uma das operações referidas nos artigos 32.º, 33.º e 39.º a 45.º e 53.º da 
presente lei;
d) Informado por qualquer meio a pessoa ou as pessoas visadas pela investigação em curso sobre o branqueamento de capitais 
da qual eles tenham tido conhecimento, devido à sua profissão ou funções;
e) Comunicado às autoridades judiciárias ou funcionários competentes para detectar as infracções de origem e subsequentes, 
actos e documentos referidos no artigo 89.º da presente lei, que eles sabem que são falsos, falsificados ou incorrectos;
f) Comunicado informações ou documentos às pessoas que não sejam as referidas no artigo 36.º da presente lei;
g) Omitido à obrigação de declaração de operação suspeita, prevista no artigo 79.º da presente lei, quando existirem circuns-
tâncias que o pudessem levar a deduzir que as quantias em dinheiro poderiam provir de uma  infracção de branqueamento de 
capitais, tal como definido no artigo 7.º da presente lei.
2. São punidos com uma multa de 50.000 (cinquenta mil) a 750.000 (setecentos e cinquenta mil) Francos CFA as pessoas e 
dirigentes ou funcionários de pessoas singulares ou colectivas referidas nos artigos 5.º e 6.º, quando estes tenham, não inten-
cionalmente:
a) Omitido de fazer a declaração de operação suspeita, ao abrigo do artigo 79.º da presente lei;
b) Violado o disposto nos artigos 16.º, 79.º e 18.º a 40.º da presente lei.

ARTIGO 117.º Sanções penais acessórias aplicáveis às pessoas singulares

As pessoas singulares culpadas por crimes definidos nos artigos 113.º a 116.º da presente lei também podem estar sujeitas às 
seguintes penas acessórias:
a) Interdição definitiva de permanência no território nacional ou por um período de um a cinco anos pronunciada contra qualquer 
pessoa estrangeira condenada;
b) Interdição de residência por um período de um a cinco anos numa ou mais circunscrições administrativos;
c) Interdição de sair do país e retirada do passaporte por um período de seis meses à três anos;
d) Interdição do exercício dos direitos civis e políticos, por um período de seis meses à três anos;
e) Interdição de condução de veículos a motor terrestres, marítimos e aéreos e a retirada de autorizações ou licenças de condu-
ção por um período de três a seis anos;
f) Interdição definitiva ou por um período de três a seis anos do exercício da profissão ou actividade pela qual a  infracção foi 
cometida e a interdição de exercer uma função pública;
g) Interdições de emissão de cheques que não sejam as que permitam a retirada de fundos pelo sacador junto do sacado ou os 
que são certificados e a interdição de utilizar cartões de pagamento durante três a seis anos;
h) Interdição de uso ou de porte de uma arma que exige uma licença de uso e porte durante três a seis anos;
i) Confisco de toda ou parte de bens de origem lícita do condenado.

ARTIGO 118.º (Exclusão do benefício da pena suspensa)

Nenhuma sanção penal por crime de branqueamento de capitais pode ser objecto de uma suspensão.

SECÇÃO II PENAS APLICÁVEIS EM MATÉRIA DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

ARTIGO 119.º Sanções penais em que incorrem as pessoas singulares

As pessoas singulares, culpadas por uma  infracção de financiamento do terrorismo, são punidas com uma pena de prisão mí-
nima de dez anos e uma multa igual, no mínimo, ao quíntuplo do valor dos bens ou dos fundos relacionados com as operações 
do financiamento do terrorismo.
A tentativa de financiamento do terrorismo é punível com as mesmas penas, especialmente atenuada.

ARTIGO 120.º Circunstâncias agravantes

1. As sanções previstas no artigo 119.º da presente lei são redobradas:
a) Quando a  infracção de financiamento do terrorismo é cometida de forma habitual ou utilizando as facilidades oferecidas pelo 
exercício de uma actividade profissional;
b) Quando o autor da  infracção é reincidente, caso em que as condenações pronunciadas no estrangeiro são tidas em conta para 
estabelecer a reincidência;
c) Quando a  infracção de financiamento do terrorismo é cometida por um grupo organizado.
2. Quando o crime ou o delito a partir do qual os bens ou as quantias em dinheiro foram acumulados está relacionado com o 
financiamento do terrorismo é punível com pena privativa da liberdade por um período superior ao previsto no artigo 119.º da 
presente lei, o financiamento do terrorismo é punido com penas ligadas à  infracção conexa de que o autor teve conhecimento e, 
se esta infracção for acompanhada de circunstâncias agravantes, com as sanções ligadas apenas às circunstâncias de que ele 
teve conhecimento.
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ARTIGO 121.º Sanção penal das infracções ligadas ao financiamento do terrorismo

1. São punidas com pena de prisão de doze meses a quatro anos e uma multa de 200.000 (duzentos mil) a 3.000.000 (três milhões) 
de francos CFA ou de apenas uma dessas sanções, as pessoas e dirigentes ou funcionários de pessoas ou entidades referidas 
nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, quando estes tenham, intencionalmente:
a) Feito ao proprietário das quantias ou ao autor dos crimes visados no artigo 8.º da presente lei, revelações sobre a declaração 
que eles são obrigados a fazer ou dos tratamentos que lhes estão reservados;
b) Destruído ou subtraído peças ou documentos relacionados com as operações e transacções visadas nos artigos 32.º, 33.º, 35.º 
e 37.º a 40.º da presente lei;
c) Realizado ou tentado realizar sob uma falsa identidade uma das operações a que se refere os artigos 18.º e 21.º, de 26.º a 34.º, 
36.º, 38.º a 40.º e 50.º a 58.º da presente lei;
d) Informado, por qualquer meio, à ou às pessoas visadas pela investigação em curso sobre os atos de financiamento do terro-
rismo de que tenham conhecimento, devido à sua profissão ou funções;
e) Procedido a falsas declarações ou comunicações aquando da realização de uma das operações previstas nos artigos 24.º a 
39.º da presente lei;
f) Comunicado informações ou documentos às pessoas que não sejam as autoridades judiciárias, funcionários do Estado en-
carregues da detecção e repressão de infracções relacionadas com o financiamento do terrorismo, agindo no quadro de um 
mandato judiciário, as autoridades de controlo e à CENTIF;
g) Omitido a obrigação de declaração de operação suspeita, ao abrigo do artigo 79.º da presente lei, quando existirem circuns-
tâncias que o pudessem levar a deduzir que os fundos poderiam estar relacionados, associados ou destinados a serem utilizados 
para fins de financiamento do terrorismo, tal como definido pelas disposições do artigo 8.º da presente lei.
2. São punidas com uma multa de 100.000 (cem mil) a 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) francos CFA, as pessoas e diri-
gentes ou funcionários de pessoas singulares ou entidades jurídicas referidas nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, quando estes 
tenham, não intencionalmente:
a) Omitido de fazer a declaração de operação suspeita, prevista no artigo 79.º da presente lei;
b) Violado as obrigações de controlo e de denunciar as suspeitas que lhes são impostas pelas disposições da presente lei.

ARTIGO 122.º Sanções penais acessórias em que incorrem as pessoas singulares

As pessoas singulares culpadas de infracções definidas nos artigos 8.º e 121.º da presente lei, também estão sujeitas às seguin-
tes penas acessórias:
a) Interdição definitiva de permanência no território nacional ou por um período de três à sete anos pronunciada contra qualquer 
pessoa estrangeira condenada;
b) Interdição de residência por um período de três à sete anos em certas circunscrições administrativas;
c) Interdição de sair do país e a retirada do passaporte por um período de dois à cinco anos;
d) Interdição do exercício dos direitos civis e políticos, por um período de dois a cinco anos;
e) Interdição de condução de veículos a motor terrestres, marítimos e aéreos e a retirada de cartas ou licenças de condução por 
um período de cinco à dez anos;
f) Interdição definitiva ou por um período de cinco à dez anos de exercer a profissão ou actividade pela qual a infracção foi come-
tida e a interdição de exercer uma função pública;
g) Interdição de emissão de cheques que não sejam as que permitam a retirada de fundos pelo sacador junto do sacado ou os 
que são certificados e a interdição de utilizar cartões de pagamento durante cinco à dez anos;
h) Interdição de uso ou de porte de uma arma que exija uma licença de uso e porte durante cinco à dez anos;
i) Confisco de toda ou parte de bens de origem lícita do condenado.
j) Confisco do bem ou da coisa que foi utilizada ou se destinava a cometer a infracção ou que é seu produto, com excepção de 
objectos susceptíveis de restituição.

ARTIGO 123.º Exclusão do benefício da pena de suspensão

Nenhuma sanção penal imposta por  infracção de financiamento do terrorismo pode ser objecto de pena suspensa.

CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS COLECTIVAS
SECÇÃO I RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS COLECTIVAS POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

ARTIGO 124.º Sanções penais aplicáveis às pessoas colectivas

1. As pessoas colectivas que não sejam o Estado, por conta ou em benefício de quem uma  infracção de branqueamento de capi-
tais ou uma das infracções previstas nos termos da presente lei tenha sido cometida por um dos seus órgãos ou representantes, 
são punidas com uma multa de taxa igual ao quíntuplo das aplicadas às pessoas singulares, sem prejuízo da condenação destes 
últimos como autores ou cúmplices dos mesmos factos.
2. As pessoas colectivas que não sejam o Estado podem, além disso, serem condenadas a uma ou várias das seguintes penas:
a) Exclusão de concursos públicos, a título definitivo ou por um período de cinco ou mais anos;
b) Confisco do bem que serviu ou estava destinado a cometer a  infracção ou do bem que seja seu o produto;
c) Colocação sob vigilância judicial, por um período de cinco ou mais anos;
d) Interdição, a título definitivo ou por um período de cinco anos, de exercer, directa o indirectamente, uma ou mais actividades 
profissionais ou sociais sob a qual a  infracção foi cometida;
e) Encerramento definitivo ou por um período de cinco anos dos estabelecimentos ou da empresa utilizada para cometer os 
factos incriminatórios;
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f) Dissolução, se tiverem sido criadas para a prática dos factos criminosos;
g) Exibição da decisão proferida ou a sua divulgação através da imprensa escrita ou por qualquer meio de comunicação audiovi-
sual à custa da empresa condenada.
3. As sanções previstas nos termos das alíneas c), d), e), f) e g) do número anterior não são aplicáveis às instituições financeiras 
que goze de poderes de autoridade de controlo que dispõe de poder disciplinar.
4. A pedido do Ministério Público para desencadear acção contra uma instituição financeira, a competente autoridade de controlo 
pode adoptar as sanções adequadas, em conformidade com as leis e regulamentos específicas em vigor.

SECÇÃO II RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS COLECTIVAS EM MATÉRIA DO FINANCIAMENT DO TERRORISMO

ARTIGO 125.º Sanções penais em que incorrem as pessoas colectivas

1. As pessoas colectivas que não sejam o Estado, por conta ou em benefício de quem uma  infracção de financiamento do ter-
rorismo ou uma das infracções previstas nos termos da presente lei tenha sido cometida por um dos seus órgãos ou represen-
tantes, são punidas com uma multa de taxa igual a cinco vezes as aplicadas às pessoas singulares, sem prejuízo da condenação 
destes últimos como autores ou cúmplices dos mesmos factos.
sejam o Estado podem, além disso, ser condenadas a uma ou várias das seguintes penas:
a) Interdição definitiva de participar nos concursos públicos ou por um período de dez ou mais anos;
b) Confisco do bem que serviu ou estava destinado a cometer a  infracção ou do bem que seja seu produto;
c) Colocação sob vigilância judicial, por um período de cinco ou mais anos;
d) Interdição, a título definitivo ou por um período de dez ou mais anos, de exercer, directa ou indirectamente, uma ou mais acti-
vidades profissionais ou sociais sob a qual a infracção foi cometida;
e) Encerramento definitivo ou por um período de dez ou mais anos dos estabelecimentos ou da empresa utilizados para cometer 
os factos criminosos;
f) Dissolução, se tiverem sido criadas para a prática dos factos criminosos.
g) Publicação da decisão proferida ou a sua divulgação através da imprensa escrita ou por qualquer meio de comunicação au-
diovisual à custa da empresa condenada.
3. As sanções previstas nos termos das alíneas c), d), e), f) e g) do número anterior não são aplicáveis às instituições financeiras 
que gozem de poderes de autoridade de controlo, que dispõem de poder disciplinar.
4. A pedido do Ministério Público para desencadear acção contra uma instituição financeira, a competente autoridade de controlo 
pode adoptar as sanções adequadas, em conformidade com as leis e regulamentos específicas em vigor.

CAPÍTULO V CAUSAS DE ISENÇÃO E DE ATENUAÇÃO DE SANÇÕES PENAIS

ARTIGO 126.º Causas de isenção de sanções penais

Qualquer pessoa culpada, por um lado, de participação numa associação por comum acordo para cometer uma das infracções 
previstas ao abrigo dos artigos 7.º, 8.º, 113.º, 115.º, 116.º, 121.º e 122.º da presente lei e, por outro, de ajuda, instigação ou 
conselho a uma pessoa singular ou colectiva para praticar ou facilitar a prática, está isenta de sanções penais se, tendo re-
velado a existência desse acordo, associação, ajuda ou aconselhamento à autoridade judicial, permitir assim, de uma parte, a 
identificação das pessoas envolvidas e, de outro parte, que se evite a prática das infracções de branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo.

ARTIGO 127.º Causas da atenuação das sanções penais

1. As penas a que está sujeita qualquer pessoa, autor ou cúmplice de uma das infracções enumeradas nos artigos 7.º, 8.º, 117.º, 
119.º e 122.º da presente lei que, antes de qualquer acusação, permite ou facilita a identificação de outros culpados ou após 
o início do processo permite ou facilita a prisão destes últimos, são reduzidas pela metade. Além disso, a referida pessoa fica 
isenta da multa e, se necessário, das medidas e sanções acessórias e penas adicionais facultativas.
2. No que diz respeito ao financiamento do terrorismo, quando a pena é de prisão perpétua, é reduzida a vinte anos.

CAPÍTULO VI PENAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

ARTIGO 128.º Confisco obrigatório dos produtos de branqueamento de capitais

Em todos os casos de condenações por  infracção ou tentativa de branqueamento de capitais, os tribunais ordenam o confisco a 
favor do Estado dos bens que serviram ou que estavam destinados para cometer a infracção, os produtos derivados da infracção, 
os bens móveis ou imóveis em que estes produtos transformaram ou converteram e, na proporção do seu valor, os bens adqui-
ridos legitimamente aos quais os referidos produtos se confundem, bem como os rendimentos e outros benefícios derivados 
desses produtos, os bens nos quais são transformados ou investidos ou os bens cujos proveniência se confundem em relação a 
uma pessoa, a não ser que o proprietário prove que ignora a sua origem fraudulenta.

ARTIGO 129.º Confisco obrigatório de fundos e de outros recursos financeiros
relacionados com o financiamento do terrorismo

1. Em todos os casos de condenação por  infracção ou tentativa de financiamento do terrorismo, os tribunais ordenam o confisco 
em proveito do Tesouro Público, dos fundos e de outros recursos financeiros relacionados com a  infracção bem como de qual-
quer bem móvel ou imóvel destinado ou tendo servido para a prática da dita infracção.
2. O Estado pode alocar os fundos e outros recursos financeiros, bem como os bens referidos no n.o 1, a um fundo de luta con-
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tra o crime organizado ou para a indemnização das vítimas das infracções previstas no artigo 8.º da presente lei ou dos seus 
sucessores.
3. A decisão que ordena o confisco identifica e localiza os fundos, os bens e outros recursos financeiros em causa.
4. Quando os fundos, os bens e outros recursos financeiros a serem confiscados não podem ser apresentados, o seu confisco 
pode ser convertido em valor.
5. Qualquer pessoa que alega ter um direito sobre um bem ou fundos que tenham sido objecto de um confisco, pode reclamar os 
seus direitos, na jurisdição que proferiu a decisão de confisco no prazo de seis meses, a contar da notificação da decisão.

TÍTULO VI COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
CAPÍTULO I COMPETÊNCIA INTERNACIONAL

ARTIGO 130.º Infracções cometidas fora do território nacional

1. As jurisdições nacionais são competentes para julgar infracções previstas pela presente lei, cometidas por qualquer pessoa 
singular ou colectiva, independentemente da sua nacionalidade ou localização da sua sede, mesmo estando fora do território 
nacional, desde que o lugar da prática da  infracção esteja localizado num dos Estados membros.
2. As jurisdições nacionais, também, podem julgar as mesmas infracções cometidas num Estado terceiro, desde que uma con-
venção internacional lhes confira essa competência.

CAPÍTULO II TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS

ARTIGO 131.º (Pedido de Transferência de processos)

1. Quando a autoridade competente de um outro Estado membro considera, por qualquer motivo, ou seja, que o exercício da ac-
ção penal ou a continuação da acção penal já iniciada enfrenta obstáculos maiores e que a acção penal é possível no seu território 
nacional, pode pedir à autoridade judicial competente para praticar os actos judiciários necessários contra o presumido autor.
2. O disposto no número anterior também se aplica quando o pedido emana de uma autoridade de um Estado terceiro, e que as 
regras em vigor nesse Estado autorizam a autoridade competente a praticar os actos judiciais tendentes ao mesmo fim.
3. O pedido de transferência do processo é acompanhado dos documentos, papéis, registos, objectos e informações em posse da 
autoridade competente do Estado requerente.

ARTIGO 132.º Transmissão de pedidos

1. Os pedidos apresentados por autoridades competentes estrangeiras com o objectivo de estabelecer os factos de branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo, para executar ou decretar medidas cautelares ou de confisco, ou para efeitos 
de extradição, são transmitidos por via diplomática. Em caso de urgência, podem ser objecto de uma comunicação através da 
Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC/Interpol) ou comunicação directa pelas autoridades estrangeiras às auto-
ridades judiciárias nacionais, por qualquer meio de transmissão rápida, que deixe traços por escrito ou forma materialmente 
equivalente.
2. Os pedidos e respectivos anexos serão acompanhados de uma tradução em língua portuguesa.

ARTIGO 133.º Recusa de exercício de acção penal

A autoridade judiciária competente pode não dar continuidade ao pedido de transferência de acção penal emanado da autoridade 
competente do Estado requerente se, à data de envio do pedido, a acção judicial tiver prescrito nos termos da lei desse Estado ou 
se uma acção dirigida contra a pessoa em causa for já objecto de uma decisão final definitiva.

ARTIGO 134.º Valor dos actos praticados no Estado requerente, antes da transferência de procedimento

Contanto que seja compatível com a legislação em vigor, qualquer acto regularmente cumprido no território do Estado reque-
rente, para os fins da investigação ou conforme as necessidades do processo, terá o mesmo valor como se tivesse sido praticado 
no território nacional.

ARTIGO 135.º Informação do Estado requerente

A autoridade judiciária competente informa à autoridade competente do Estado requerente da decisão final tomada em relação 
ao processo. Para o efeito, deve enviar uma cópia de qualquer decisão que tenha transitado em julgado.

ARTIGO 136.º (Notificação ao suspeito)

A autoridade judiciária competente notifica o suspeito de que uma solicitação foi feita em relação à sua pessoa e recolhe os ar-
gumentos que este considere adequados para se defender antes da tomada de uma decisão.

ARTIGO 137.º Medidas Cautelares

A autoridade judiciária competente pode, a pedido do Estado requerente, tomar todas as medidas cautelares, incluindo a deten-
ção provisória e apreensão, compatíveis com a legislação nacional.
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CAPÍTULO III ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MÚTUA

ARTIGO 138.º Modalidades de assistência judiciária mútua

1. Os pedidos de assistência judiciária mútua formulados por um Estado membro relativos às infracções previstas nos artigos 7.º 
e 8.º desta lei são executados de acordo com os princípios definidos nos artigos 139.º a 155.º.
2. O disposto no número anterior aplica-se aos pedidos provenientes de um Estado terceiro, desde que a lei desse Estado obri-
gado a dar seguimento aos pedidos da mesma natureza emanados da autoridade competente.
3. A assistência pode incluir, nomeadamente:
a) Recolha de testemunhos e depoimentos;
b) Prestação de assistência para colocar à disposição das autoridades judiciárias do Estado as pessoas detidas ou outras, para 
efeitos de depoimentos ou de assistência na condução da investigação;
c) Remessa de documentos judiciais;
d) Busca e apreensões;
e) Exames dos objectos e inspecções dos locais;
f) Fornecimento de informações e de provas;
g) Fornecimento dos originais ou cópias autenticadas conformes os registos e documentos relevantes, incluindo extractos bancá-
rios, documentos contabilísticos e registos que mostram o funcionamento de uma empresa ou das suas actividades comerciais.

ARTIGO 139.º Conteúdo do pedido de assistência judiciária

Qualquer pedido de assistência judiciária à autoridade competente, deve ser feito por escrito e incluir:
a) Nome da autoridade que solicita a medida;
b) Nome da autoridade competente e da autoridade encarregue da investigação ou dos procedimentos relacionados com o pe-
dido;
c) Indicação das medidas solicitadas;
d) Uma exposição dos factos constitutivos da  infracção e da legislação aplicável, a menos que o pedido é destinado exclusiva-
mente para a entrega de peças processuais ou decisões judiciais;
e) Todos os elementos conhecidos que permitam identificar a pessoa ou as pessoas em causa, nomeadamente, estado civil, 
nacionalidade, endereço e profissão;
f) Todas as informações necessárias para localizar instrumentos, recursos ou bens visados;
g) Uma descrição detalhada de qualquer procedimento ou pedido específico de que o Estado requerente deseja ver seguido ou 
executado;
h) Indicação do prazo dentro do qual o Estado requerente pretende ver executado o pedido;
i) Quaisquer outras informações necessárias para a boa execução do pedido.

ARTIGO 140.º Recusa da execução do pedido de assistência judiciária mútua

1. O pedido de assistência judiciária não pode ser recusado a não ser que:
a) Não emana de uma autoridade competente de acordo com a legislação do Estado requerente ou não foi transmitida regular-
mente;
b) A sua execução pode constituir um atentado à ordem pública, à soberania, à segurança ou aos princípios fundamentais do 
direito;
c) Factos sobre os quais o pedido incide sejam objecto de processos penais ou já foram objecto de uma decisão judicial transitada 
em julgado no território nacional;
d) Medidas solicitadas ou quaisquer outras medidas com efeitos semelhantes, não são autorizadas ou não são aplicáveis à in-
fracção visada pelo pedido, nos termos da legislação em vigor;
e) Medidas solicitadas não podem ser pronunciadas ou executadas por causa de prescrição da infracção de branqueamento de 
capitais ou do financiamento do terrorismo, nos termos da lei cm vigor ou da lei do Estado requerente;
f) A decisão cuja execução é pedida não é executável nos termos da legislação em vigor;
g) A decisão estrangeira foi pronunciada em condições que não oferecem garantias suficientes em termos de direitos de defesa;
h) Motivos sérios permitem deduzir que as medidas pedidas ou a decisão solicitada apenas visam a pessoa por causa da sua 
raça, religião, nacionalidade origem étnica, opinião política, sexo ou seu estatuto.
2. O sigilo profissional não pode ser invocado para recusar execução do pedido. 
3. O Ministério Público pode recorrer da decisão de recusa de execução decretada por uma jurisdição no prazo de quinze dias 
após a tomada desta decisão.
4. O Governo da Guiné-Bissau comunica, sem demora, o Estado requerente o motivo da recusa da execução do seu pedido.

ARTIGO 141.º Confidencialidade do pedido de assistência judiciária mútua

1. A autoridade competente deve manter em sigilo o pedido de assistência judiciária, o seu conteúdo e os documentos produzidos 
bem como o próprio facto de assistência mútua.
2. Se não for possível executar o pedido sem revelar o segredo, a autoridade competente informa o facto ao Estado requerente, 
que decidirá, neste caso, se mantém o pedido.

ARTIGO 142.º Pedido de medidas de inquérito e de instrução

1. As medidas de inquérito e de instrução são executadas de acordo com a legislação em vigor, a menos que a autoridade com-
petente do Estado requerente solicite que se proceda de uma forma particular compatível com a presente legislação.
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2. Um magistrado ou funcionário mandatado pela autoridade competente do Estado requerente pode assistir a execução das 
medidas, conforme a execução for efectuada por um magistrado ou por um funcionário.
3. Se necessário, as autoridades judiciárias e policiais da Guiné-Bissau podem executar, em cooperação com as autoridades de 
outros Estados membros, actos de inquérito ou de instrução.

ARTIGO 143.º Remessa das peças processuais e decisões judiciais

1. Quando o pedido de assistência tem como objecto a remessa de peças processuais e/ou decisões judiciais, ele deve incluir, 
para além dos dados referidos no artigo 139.º supra a descrição das peças ou decisões referidas. A autoridade competente pro-
cede à remessa de peças processuais e decisões judiciais que são enviadas para este fim pelo Estado requerente.
2. Esta remessa pode ser efectuada por simples transmissão da peça ou decisão ao destinatário. Se a autoridade competente 
do Estado requerente o solicitar expressamente, a remessa é feita de forma prescrita pela legislação em vigor para situações 
análogas ou de uma forma especial compatível com essa legislação.
3. A prova da remessa é feita mediante um recibo datado e assinado pelo destinatário ou por meio de uma declaração da auto-
ridade competente a constatar o facto, a forma e a data da remessa. O documento comprovativo da remessa é imediatamente 
transmitido ao Estado requerente.
4. Se a remessa não puder ser efectuada, a autoridade competente deve comunicar imediatamente o motivo ao Estado requeren-
te. O pedido de remessa de um documento que requer a comparência de uma pessoa deve ser efectuado o mais tardar sessenta 
dias antes da data de comparência.

ARTIGO 144.º Comparência de testemunhas

1. Quando, na busca do autor das infracções visadas pela presente lei, a comparência pessoal de, uma testemunha residente no 
território nacional é considerada necessária pelas autoridades judiciárias de um Estado estrangeiro, a autoridade competente, 
na posse do pedido, transmite por via diplomática, convida a testemunha a comparecer, com base no convite que lhe foi formu-
lado.
2. O pedido de comparência da testemunha inclui, além das indicadas nos termos do artigo 139.º, os elementos da sua identifi-
cação.
3. Todavia, o pedido não é recebida, nem transmitida salvo nas seguintes condições:
a) Que a testemunha não será perseguida nem detida por actos ou condenações anteriores à sua comparência; e
b) Que não será obrigada, sem o seu consentimento, a testemunhar num processo ou colaborar numa investigação não relacio-
nada com o pedido de assistência mútua.
4. Não podem ser aplicadas nenhumas sanções ou medidas coercivas a uma testemunha que se recusa a aceitar um pedido de 
comparência.

ARTIGO 145.º Comparência de pessoas detidas

1. Quando, num processo judicial contra o autor das infracções visadas na presente lei, a comparência pessoal de uma pessoa 
detida em território nacional é considerada necessária, a autoridade competente, na posse de um pedido dirigido directamente 
ao órgão competente, procederá à transferência do visado.
2. Todavia, não será dado seguimento ao pedido a não ser que a autoridade competente do Estado requerente se comprometa a 
manter a pessoa transferida sob custódia pelo período do tempo correspondente a pena à que foi condenada pelas jurisdições 
nacionais competentes, se a pena não for totalmente cumprida e reenvia-la em estado de detenção no final do processo ou ainda, 
se a sua presença deixar de ser necessária.

ARTIGO 146.º Registo criminal

1. Quando os processos são instaurados por uma jurisdição de um Estado-membro contra o autor de uma das infracções previs-
tas na presente lei, o Ministério Público da respectiva jurisdição pode obter directamente, das autoridades nacionais competen-
tes, um extracto do registo criminal e todas as informações sobre a pessoa visada no processo.
2. O disposto no número anterior aplica-se quando os processos são instaurados por uma jurisdição de um Estado terceiro e se 
esse Estado reserve o mesmo tratamento aos pedidos da mesma natureza provenientes das jurisdições nacionais competentes.

ARTIGO 147.º Pedido de busca e apreensão

Quando o pedido de assistência tem por objecto à execução de medidas de buscas e apreensões para a recolha de provas, a au-
toridade competente concede o direito à busca e apreensão, na medida em que a legislação aplicável é compatível e desde que 
as medidas solicitadas não infrinjam os direitos de terceiros de boa-fé.

ARTIGO 148.º Pedido de confisco

1. Quando o pedido de auxílio tem por objecto uma decisão que ordene o confisco, a jurisdição competente decide, com base num 
pedido da autoridade competente do Estado requerente.
2. A decisão de confisco deve visar um bem que constitui produto ou instrumento de uma das infracções visadas pela presente 
lei e que se encontre no território nacional, ou constitui a obrigação de pagar uma quantia em dinheiro correspondente ao valor 
desse bem.
3. Não pode ser dado o seguimento a um pedido para obter uma ordem de confisco se tal decisão tem por efeito violar os direitos 
legalmente constituídos em benefício de terceiros, nos termos da lei.



308

ARTIGO 149.º Solicitação de medidas conservatórias tendentes ao confisco

1. Quando o pedido de assistência tem por objecto a procura do produto das infracções visadas na presente lei e que se encon-
trem no território nacional, a autoridade competente pode proceder a investigações, cujos resultados serão comunicados à 
autoridade competente do Estado requerente.
2. Para o efeito, a autoridade competente toma todas as medidas necessárias para identificar a origem dos bens, investigar 
transacções financeiras adequadas e recolher todas as outras informações e testemunhos de forma a facilitar a recuperação 
pela justiça do produto das infracções.
3. Quando as investigações a que se refere o n.º 1 terminarem em resultados positivos, a autoridade competente toma, mediante 
pedido da autoridade competente do Estado requerente, qualquer medida destinada a evitar a negociação, a cessão ou alienação 
do produto visado, enquanto não houver uma decisão definitiva da jurisdição competente do Estado requerente.
4. Qualquer pedido tendente a obter as medidas referidas no presente artigo deve indicar, além dos elementos previstos no artigo 
139.º, os motivos que levam a autoridade competente do Estado requerente a acreditar que o produto ou os instrumentos das 
infracções se encontram no seu território bem como as informações que permitam localizá-los.

ARTIGO 150.º Efeito da decisão de confisco proferida no estrangeiro

1. Na medida cm que é compatível com a lei em vigor, a autoridade competente executa toda decisão judicial definitiva de apreen-
são ou confisco de produtos de infracções visadas pela presente lei, emanadas de uma jurisdição de um Estado Membro.
2. As disposições do número anterior se aplicam às decisões das jurisdições de um Estado terceiro, quando esse Estado reserva 
o mesmo tratamento a todas as decisões emanadas das jurisdições nacionais competentes.
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a execução de decisões emanadas do estrangeiro não podem ter o efeito 
de violar os direitos legalmente constituídos sobre os bens visados em proveito de terceiros, nos termos da lei. Esta regra não 
impede a aplicação das disposições das decisões estrangeiras em matéria de direitos de terceiros, a menos que estes não te-
nham tido oportunidade de fazer valer os seus direitos perante uma jurisdição competente do Estado estrangeiro em condições 
semelhantes às previstas pela lei em vigor.

ARTIGO 151.º Destino dos bens confiscados

O Estado beneficia dos bens confiscados no seu território, a pedido de autoridades estrangeiras, a menos que um acordo com o 
Estado requerente estabeleça o contrário.

ARTIGO 152.º Pedido de execução de decisões proferidas no estrangeiro

1. As condenações a penas privativas de liberdade, multas e a confiscos bem como a perdas impostas por infracções nos termos 
da presente lei, por uma decisão definitiva de uma jurisdição de um Estado membro, podem ser executadas em território nacio-
nal, a pedido das autoridades competentes desse Estado.
2. O disposto no número anterior aplica-se a condenações em jurisdições de um Estado terceiro, quando esse Estado reserve o 
mesmo tratamento às condenações proferidas pelas jurisdições nacionais.

ARTIGO 153.º Modalidades de execução

As decisões de condenações proferidas no estrangeiro são executadas em conformidade com a legislação em vigor.

ARTIGO 154.º Fim de execução

É concluída a execução de uma decisão pronunciada no estrangeiro, quando, em consequência de uma decisão ou um acto de 
procedimento emanado do Estado que pronunciou a sanção, esta perde o seu caráter executório.

ARTIGO 155.º Recusa da execução

O pedido de execução da condenação proferida no estrangeiro é rejeitado se a pena prescrever-se nos termos da lei do Estado 
requerente.

CAPÍTULO IV EXTRADIÇÃO

ARTIGO 156.º Condições de extradição

1. Podem ser extraditados:
a) Os indivíduos perseguidos criminalmente por infracções visadas pela presente lei, qualquer que seja a duração da pena em 
que incorrem esses indivíduos no território nacional;
b) Os indivíduos que, devido as infracções previstas pela presente lei, são condenados definitivamente pelos tribunais do Estado 
requerente, sem que seja necessário ter em conta a sentença pronunciada.
2. Não estão revogadas as regras do direito comum de extradição, nomeadamente as relativas à dupla incriminação.

ARTIGO 157.º Processo simplificado

1.Quando o pedido de extradição se refere a uma pessoa que cometeu uma das infracções previstas nos termos da presente 
lei, o pedido é enviado directamente ao procurador-geral da República competente do Estado requerido, com uma cópia para 
informação do ministro da Justiça.
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2. O pedido referido no número anterior é acompanhado:
a) Do original ou uma cópia autenticada ou de uma decisão da condenação executória, ou de um mandado de detenção ou de 
qualquer outro documento com a mesma força, emitido na forma prescrita pela legislação do Estado requerente e com detalhes 
precisos do tempo, lugar e das circunstâncias dos factos constitutivos da  infracção e da sua qualificação;
b) De uma cópia autenticada conforme as disposições legais aplicáveis, com indicação da pena em que se incorre;
c) De um documento que contém uma descrição tão precisa quanto possível da pessoa requerida e quaisquer outras informa-
ções susceptíveis de determinar a sua identidade, nacionalidade e o lugar onde se encontra.

ARTIGO 158.º Informações adicionais

Quando as informações fornecidas pela autoridade competente do Estado requerente se revelem insuficientes para a tomada de 
uma decisão, o Estado requerido pede informações complementares necessárias. A este respeito, pode fixar um prazo de quinze 
dias para a obtenção da referida informação, a menos que esse período seja incompatível com a natureza do processo.

ARTIGO 159.º Prisão preventiva

1. Em caso de urgência, a autoridade competente do Estado requerente pode solicitar a prisão preventiva da pessoa procurada 
enquanto se espera a apresentação de um pedido de extradição. O pedido é decidido em conformidade com a legislação em vigor.
2. O pedido de prisão preventiva indica a existência dos documentos referidos no artigo 157.º da presente lei e precisa a intenção 
de enviar um pedido de extradição. Consta do pedido a infracção pela qual a extradição é pedida, o tempo e o lugar em que foi 
cometida, a pena a que está ou possa estar sujeita ou a pena em que está condenada, o lugar onde se encontra a pessoa procu-
rada se for conhecido, bem como, na medida do possível, a descrição do lugar.
3. O pedido de prisão preventiva é transmitido às autoridades competentes, quer através dos canais diplomáticos quer directa-
mente por via postal ou telegráfica, quer através da Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC/Interpol), ou por qual-
quer meio que deixe traços escritos ou meio permitido pela legislação em vigor do Estado.
4. A autoridade competente do Estado requerente é imediatamente informada do seguimento dado ao seu pedido.
5. A prisão preventiva cessa se, no prazo de vinte dias, a autoridade competente não tenha recebido o pedido de extradição e os 
documentos referidos no artigo 157.º.
6. No entanto, a liberdade condicional é possível a qualquer momento, salvo se a autoridade competente considerar que a prisão 
preventiva é medida adequada para evitar a fuga da pessoa em causa.
7. A liberdade condicional não impede a prisão e extradição posterior, se o pedido de extradição for recebido posteriormente.

ARTIGO 160.º Remessa de objectos

1. Quando houver lugar a extradição, todos os objectos susceptíveis de servir de provas ou provenientes de infracções de bran-
queamento de capitais ou financiamento do terrorismo e que se encontrem na posse da pessoa requerida, no momento da sua 
detenção ou descobertos posteriormente, são apreendidos e remetidos à autoridade competente do Estado requerente, a seu 
pedido.
2. A remessa pode ser realizada mesmo que a extradição não possa ter lugar devido à fuga ou morte da pessoa requerida.
3. No entanto, são reservados os direitos que terceiros tenham adquirido sobre os referidos objectos que deverão, caso existam 
tais direitos, ser devolvidos o mais rapidamente possível e sem encargos para o Estado requerido, no final dos procedimentos 
realizados no Estado requerente.
4. Se o Estado requerido os estimar necessários para o processo penal, a autoridade competente pode reter temporariamente 
os objectos apreendidos.
Pode, ao remetê-los, reservar-se o direito de solicitar a sua devolução pela mesma razão, comprometendo-se a reenviá-los o 
mais rapidamente possível.

ARTIGO 161.º Obrigação de extraditar ou perseguir

Em caso de recusa de extradição, o processo é deferido perante as jurisdições nacionais competentes a fim de instaurar o com-
petente processo contra a pessoa requerida pela infracção que motivou o pedido.

TÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 162.º Informação Autoridade de Controlo de processos instaurados contra as entidades sujeitas sob sua tutela

O Ministério Público notifica qualquer autoridade[…]60

60 O texto da Lei n.º 3/2018 foi publicado incompleto no respectivo Boletim Oficial. O seu Artigo 162.º conforme à versão oficial publicada nas páginas 19 a 62 
do Boletim Oficial Suplemento ao n.º 32.



310

Resolução n.º 4/PL/ANP/2004 (Lei Uniforme Relativa à Luta Contra o Branqueamento de Capitais e Lei 
Relativa às Medidas de Promoção de Bancarização e da Utilização de Meios de Pagamento Escriturais)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 4/PL/2004 (Lei Uniforme Relativa à Luta Contra o Branqueamento de Capitais e Lei Relativa
 às Medidas de Promoção de Bancarização e da Utilização de Meios de Pagamento Escriturais)

Data de Publicação 02/11/2004  
Data de Entrada em Vigor  05/11/2004

Entidade Emitente Assembleia Nacional Popular
Fonte Boletim Oficial, Suplemento, Parte I, Número 44

Resolução n.º 4/ANP/PL/2004, de 2 de Novembro

Sessão Ordinária
A Assembleia Nacional Popular vota, nos termos do n.° 2 do Artigo 91.° conjugado com a alínea h), do n.°1 do Artigo 85.° da 
Constituição da Republica, a seguinte Resolução:
1 Aprovar a Lei Uniforme Relativo a Luta Contra € Branqueamento de Capital.
2 Aprovar a Lei Relativa as Medidas de Promoção da Bancarização e da Utilização de Meios de Pagamento Escriturais.
Aprovada em Bissau, ao 1 dia do mês de Julho de 2004.
€ Presidente da Assembleia Nacional Popular, Dr. Francisco Benante.
Ratificado em Bissau, aos 19 dias do mês de Julho de 2004.
Publique-se.
€ Presidente da Republica de Transição, Henrique Pereira Rosa.

BANCO CENTRAL DOS ESTADOS DA ÁFRICA OCIDENTAL
LEI UNIFORME RELATIVA À LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

LEI UNIFORME N° 1/2003/CM/UEMOA
RELATIVA À LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

O CONSELHO DOS MINISTROS DA UNIÃO MONETÁRIA DA ÁFRICA OCIDENTAL (UMOA)
Visto Tratado de 14 de Novembro de 1973 que constitui a União Monetária da África Ocidental(UMOA), nomeadamente no seu 
artigo 22.°;
Visto a Directiva n.° 07/2002/CM/UEMOA de 19 de Setembro 2002 relativa à luta contra o branqueamento de capitais nos Estados 
membros da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), nomeadamente nos seus artigos 36.°, 37.°, 39.°, 40.°, 
41.°, 42.° e 43.°;
Sob proposta do Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO);
ADOPTA A LEI UNIFORME COM O SEGUINTE TEOR:

TÍTULO PRELIMINAR Definições

ARTIGO 1.º (Terminologia)

No sentido da presente lei, entende-se por:
Actores do Mercado Financeiro Regional: A Bolsa Regional dos Valores Móveis (BRVM), o Depositário Central/Banco de Paga-
mento, as Sociedades de Gestão e de Intermediação, as Sociedades de Gestão de Património, os Consultores em investimentos 
de bolsa, os Correctores e os Vendedores ambulantes.
Autor: Qualquer pessoal que participa na prática de um crime ou de um delito, seja de que natureza for.
Autoridades de controlo: As autoridades nacionais ou comunitárias da UEMOA que em virtude de uma lei ou de um regulamento, 
têm a competência para controlar pessoas singulares e colectivas.
Autoridades públicas: As administrações nacionais e as das colectividades locais da União, assim como os seus estabelecimen-
tos públicos.
Autoridade competente: Órgão que, em virtude de uma lei ou de um regulamento, tem a competência para executar as acções 
ou as medidas previstas pela presente lei.
Autoridade judiciária: Órgão que, em virtude de uma lei ou de um regulamento, tem a competência para executar processos 
judiciais ou de instrução ou para pronunciar decisões de justiça.
Autoridade de procedimento judicial: Órgão que, em virtude de uma ler ou de um regulamento, é investido, mesmo a título oca-
sional, da missão de executar a acção para a aplicação de uma pena.
Titular de direito económico: O dirigente, isto é, a pessoa por conta da qual o representante age ou por conta da qual a operação 
é realizada.
BCEAO ou Banco Central: O Banco Central dos Estados da África Ocidental.
Bens: Todos os tipos de bens, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, fungíveis ou não fungíveis, 
assim como os actos jurídicos ou documentos que certificam a propriedade desses bens ou direitos relativos.
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CENTIF: A Célula Nacional de Tratamento das Informações Financeiras.
Confiscação: Desapropriação definitiva de bens, por decisão de uma jurisdição competente, de uma autoridade de controlo ou de 
qualquer autoridade competente.
Estado membro: O Estado signatário do Tratado da União Económica e Monetária da África Ocidental.
Estado terceiro: Qualquer Estado que não seja um Estado membro.
Infracção de origem: Qualquer crime ou delito sentido da lei, mesmo cometido no território de um outro Estado membro ou no 
território de um Estado terceiro, que permite ao seu autor adquirir bens ou rendimentos.
OPCVM: Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários.
Organismos financeiros. São considerados organismos financeiros:
- os bancos e estabelecimentos financeiros;
- os Serviços financeiros dos Correios, assim como as Caixas de Depósitos e Consignações ou os organismos o que realizam 
essas operações, dos Estados membros;
- as Companhias de seguro e resseguro, os correctores de seguro e de resseguro;
- as instituições mutualistas ou cooperativas de poupança e de crédito, assim como as estruturas ou organizações mutualistas 
ou cooperativas que têm como objecto a colecta da poupança e/ou a concessão de crédito;
- a Bolsa Regional dos Valores Móveis, o Depositário Central/Banco de Pagamento, as Sociedades de Gestão e de Intermediação, 
as Sociedades de Gestão de Património;
- os OPCVM;
- as Empresas de Investimento de Capital Fixo;
- os Instituições autorizadas a praticar câmbio manual.
UEMOA: A União Económica e Monetária da África Ocidental.
União: A União Económica e Monetária da África Ocidental. 

ARTIGO 2.º (Definição do branqueamento de capitais)

No sentido da presente lei, o branqueamento de capitais é definido como a infracção constituída por um ou vários actos cometi-
dos intencionalmente, a saber:
- a conversão, transferência ou manipulação de bens, cujo autor sabe que eles provêm de um crime ou de um delito ou de uma 
participação nesse crime ou delito, com o objectivo de dissimular ou disfarçar a origem ilícita dos referidos bens ou de ajudar 
qualquer pessoa implicada na prática desse crime ou delito a escapar às consequências judiciárias dos seus actos.
- a dissimulação, disfarce da natureza, da origem, do lugar, da disposição, do movimento ou da propriedade real de bens ou 
direitos relativos, cujo autor sabe que eles provêm de um crime ou de um delito, tal como definidos pelas legislações nacionais 
dos Estados membros ou de uma participação nesse crime ou delito;
- a aquisição, posse ou utilização de bens cujo autor sabe, no momento da recepção dos referidos bens, que eles provêm de um 
crime ou de um delito ou de uma participação nesse crime ou delito;
Existe branqueamento de capitais, mesmo quando os factos que estão na origem da aquisição, da posse e da transferência dos 
bens a branquear, são cometidos no território de um outro Estado membro ou no território de um Estado terceiro.

ARTIGO 3.º (Conivência, associação, tentativa de cumplicidade com vista ao branqueamento de capitais)

Constitui igualmente uma infracção de branqueamento de capitais, conivência ou participação numa associação com vista à 
comissão de um facto constitutivo de branqueamento de capitais, a associação para cometer o dito facto, as tentativas de perpe-
tuá-lo, a ajuda ou conselho à uma pessoa singular ou colectiva, com vista a executá-lo ou a facilitar a sua execução.
A não ser que a infracção de origem tenha sido objecto de uma lei de amnistia, existe branqueamento de capitais mesmo;
- se o autor dos crimes ou delitos não for perseguido nem condenado;
- se falta uma condição para agir em justiça na sequência dos ditos crimes ou delitos.

TÍTULO PRIMEIRO Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO  Objecto e Campo de Aplicação

ARTIGO 4.º (Objectivo da lei)

O objectivo da presente lei é a definição do quadro jurídico relativo à luta contra o branqueamento de capitais em (nome do país 
que adopta a lei), a fim de prevenir a utilização dos circuitos económicos, financeiros e bancários da União para fins de recicla-
gem de capitais ou de quaisquer bens de origem ilícita.

ARTIGO 5.º (Campo de aplicação da lei)

As disposições dos títulos II e III da presente lei são aplicáveis à qualquer pessoa singular ou colectiva que, no quadro da sua pro-
fissão, realiza, controla ou aconselha operações que conduzem a depósitos, câmbios, financiamentos, conversões ou quaisquer 
outros movimentos de capitais ou quaisquer outros bens, a saber:
a) o Tesouro Público);
b) BCEAO;
c) os organismos financeiros;
d) os membros das profissões jurídicas independentes, quando representam ou assistem clientes fora de qualquer procedimen-
to judiciário, nomeadamente no quadro das seguintes actividades:
• compra e venda de bens, de empresas comerciais ou de fundos de comércio;
• manipulação de dinheiro, de títulos ou de outros activos que pertençam ao cliente;
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• abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança ou de títulos;
• constituição, gestão ou administração de empresas, de fidúcias ou de estruturas similares, realização de outras operações 
financeiras;
e) As disposições deste capítulo aplicam-se também:
• aos correctores;
• aos Auditores;
• aos Agentes imobiliários;
• aos vendedores de artigos de grande valor, tais como objectos de arte (quadros, máscaras em particular) pedras e metais 
preciosos;
• aos transportadores de fundos;
• aos proprietários, directores e gerentes de casinos e estabelecimentos de jogos, incluindo as lotarias nacionais;
• às agências de viagem;
• às Organizações Não Governamentais ONG.

TÍTULO II Da Prevenção do Branqueamento de Capitais
CAPÍTULO I  Da Regulamentação dos Câmbios

ARTIGO 6.º (Respeito da regulamentação dos câmbios)

As operações de câmbio, movimentos de capitais e pagamentos de qualquer natureza com um Estado terceiro devem efectuar-
-se em conformidade com as disposições da regulamentação de câmbios em vigor.

CAPÍTULO II Medidas de Identificação

ARTIGO 7.º (Identificação dos clientes pelos organismos financeiros)

Os organismos financeiros devem assegurar-se da identidade e do endereço dos seus clientes antes de lhes abrir uma conta, 
conservar, nomeadamente títulos, valores ou ordens de pagamento, atribuir um cofre ou estabelecer com eles quaisquer rela-
ções, de negócios.
A verificação da identidade de uma pessoa singular é efectuada mediante a exibição de um bilhete de identidade nacional ou 
de qualquer outro documento oficial original, com indicação do lugar, data de validade, e contendo uma fotografia, da qual se 
tira uma cópia. A verificação do seu endereço profissional e domiciliário é efectuada mediante exibição de qualquer documento 
comprovativo. No caso de uma pessoa singular comerciante, este último deve fornecer, além disso, qualquer documento que 
certifique a sua matrícula no Registo do Comércio e do Crédito Mobiliário.
A identificação de uma pessoa colectiva ou de uma sucursal é efectuada mediante a produção, por um lado, do original, ou da 
cópia autenticada de qualquer documento ou extracto do Registo do, Comércio e do Crédito Mobiliário, atestando nomeadamente 
a sua forma jurídica, a sua sede social e, por outro lado, os poderes das pessoas que actuam em seu nome.
Os organismos financeiros asseguram-se, nas mesmas condições fixadas na alínea 2 do presente artigo, da identidade e do 
endereço reais dos responsáveis, empregados e mandatários que agem por conta de outrem. Estes últimos devem, por sua vez, 
produzir documentos que certifiquem, por um lado, a delegação de poder ou do mandato que lhe foi atribuído e, por outro lado, 
a identidade e o endereço do titular de direito económico.
No caso das operações financeiras à distância, os organismos financeiros procedem à identificação de pessoas singulares, em 
conformidade com os princípios expostos em anexo à presente lei.

ARTIGO 8.º (Identificação dos clientes ocasionais pelos organismos financeiros)

A identificação dos clientes ocasionais efectua-se nas condições previstas nas alíneas 2 e 3 do artigo 7.°, para qualquer operação 
efectuada sobre uma quantia de dinheiro igual ou superior a cinco milhões (5.000.000) de francos CFA ou cujo contravalor em 
franco CFA equivale ou ultrapassa essa quantia.
O mesmo acontece em caso de repetição de operações específicas num montante individual inferior àquele previsto na alínea 
precedente ou quando existe incerteza sobre a proveniência lícita dos capitais.

ARTIGO 9.º (Identificação do titular de direito económico pelos organismos financeiros)

Se o cliente não actua por conta própria, o organismo financeiro informa-se, por quaisquer meios, sobre a identidade da pessoa 
por conta da qual ele actua.
Depois da verificação, se a dúvida persiste sobre a identidade do titular de direito económico, o organismo financeiro procede à 
declaração de suspeita visada no artigo 26.° junto da Célula Nacional de Tratamento das Informações Financeiras instituída no 
artigo 6.° nas condições fixadas no artigo 27.°.
Nenhum cliente pode invocar o segredo profissional para não comunicar a identidade do titular de direito económico.
Os organismos financeiros não são sujeitos às obrigações de identificação previstas nas três alíneas precedentes, se o cliente for 
um organismo financeiro, submetido à presente lei.

ARTIGO 10.º (Vigilância particular de certas operações)

Devem constituir objecto de um exame particular da parte das pessoas visadas no artigo 5.°:
- qualquer pagamento em dinheiro ou através de título ao portador de uma quantia de dinheiro, efectuado em condições normais, 
cujo montante unitário ou total é igual ou superior a cinquenta milhões (50.000.000) de francos CFA;
- qualquer operação sobre uma quantia igual ou superior a dez milhões (10.000.000) de francos CFA, efectuada em condições 
ocasionais de complexidade e/ou que não pareçam ter justificação económica ou objecto lícito;
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Nos casos visados na alínea precedente, essas pessoas devem informar-se junto do cliente, e/ou através de quaisquer meios, 
sobre a origem e o destino das quantias de dinheiro em causa, assim como sobre o objecto da transacção e a identidade das 
pessoas implicadas, em conformidade com as disposições das alíneas 2, 3 e 5 do artigo 7.°. As características principais da 
operação, a identidade do mandante e do beneficiário, se for o caso, a dos actores da operação, são consignadas num registo 
confidencial, com vista a proceder a associações, em caso de necessidade.

CAPÍTULO III Conservação e Comunicação dos Documentos

ARTIGO 11.º (Conservação das peças e documentos pelos organismos financeiros)

Sem prejuízo das disposições que decretam obrigações mais constrangedoras, os organismos financeiros conservam durante 
um período de dez (10) anos, a contar do fecho das suas contas ou da cessação de suas relações com os seus clientes habituais 
ou ocasionais, as peças e documentos relativos à sua identidade. Eles devem igualmente conservar as peças e documentos re-
lativos às operações que eles efectuaram durante dez (10) anos a contar do fim do exercício durante o qual as operações foram 
realizadas.

ARTIGO 12.º (Comunicação das peças e dos documentos)

As peças e os documentos relativos às obrigações de identificação previstas nos artigos 7.°, 8.°, 9.°, 10.° e 15.° e cuja conserva-
ção é mencionada no artigo 11.°, são comunicados, a seu pedido, pelas pessoas visadas no artigo 5.°, às autoridades judiciárias, 
aos agentes do Estado encarregues da detecção e da repressão das infracções ligadas ao branqueamento de capitais, agindo no 
quadro de um mandato judiciário, às autoridades de controlo, assim como á CENTIF.
Esta obrigação tem como objectivo o de permitir a reconstituição do conjunto das transacções realizadas por uma pessoa sin-
gular ou colectiva, ligadas à uma operação que tenha constituído objecto de uma declaração de suspeita visada no artigo 26.° ou 
cujas características são consignadas no registo confidencial previsto no artigo 10.° alínea 2.

ARTIGO 13.º (Programas internos de luta contra o branqueamento de capitais no seio dos organismos financeiros)

Os organismos financeiros devem elaborar programas harmonizados de prevenção do branqueamento de capitais. Esses pro-
gramas compreendem nomeadamente:
- a centralização das informações sobre a identidade dos clientes, dirigentes, mandatários, titulares de direito económico;
- o tratamento das transacções suspeitas;
- a designação de responsáveis internos encarregues da aplicação dos programas de luta contra o branqueamento de capitais;
- a formação contínua do pessoal;
- o estabelecimento de um dispositivo de controlo interno da aplicação e da eficácia das medias adoptadas no quadro da presente 
lei.
As autoridades de controlo poderão, no domínio das suas competências respectivas, em caso de necessidade, precisar o con-
teúdo e as modalidades de aplicação dos programas de prevenção do branqueamento de capitais. Elas efectuarão, se for o caso, 
investigações locais a fim de verificar a boa aplicação desses programas.

CAPÍTULO IV Disposições Aplicáveis a Certas Operações Particulares

ARTIGO 14.º (Câmbio manual)

As instituições autorizadas a efectuar câmbio manual, à semelhança dos bancos, devem dar uma atenção particular às opera-
ções para as quais não se impõe nenhum limite regulamentar e que poderão ser efectuadas para fins de branqueamento de 
capitais, desde que o seu montante atinja cinco milhões (5.000.000) de francos CFA.

ARTIGO 15.º (Casinos e estabelecimentos de jogos)

Os gerentes, proprietários e directores de casinos e estabelecimentos de jogos devem sujeitar-se às seguintes obrigações:
- justificar junto da autoridade pública, desde a data de pedido de autorização de abertura, a origem lícita dos fundos necessários 
à criação do estabelecimento;
- assegurar-se da identidade, mediante exibição de um bilhete de identidade nacional ou de qualquer outro documento original 
no qual se indicam, o lugar, a data de validade e contendo uma fotografia da qual se conserva uma cópia, dos jogadores que 
compram, fornecem ou trocam fichas de jogos numa quantia superior ou igual a um milhão (1.000.000) de francos CFA ou cujo 
contravalor seja superior ou igual a esta quantia;
- Consignar num registo especial, por ordem cronológica, todas as operações visadas na alínea precedente, sua natureza e seu 
montante com indicação dos apelidos, nomes dos jogadores, assim como do número do documento apresentado, e manter o dito 
registo durante dez (10) anos depois da última operação registada;
- Consignar por ordem cronológica, todas as transferências de fundos efectuadas entre casinos e estabelecimentos de jogos 
num registo especial e manter o dito registo durante dez (10) anos depois da última operação registada.
Se o casino ou o estabelecimento de jogos é controlado por uma pessoa colectiva que possui vários filiais, as fichas de jogo 
devem identificar a filial para a qual elas foram emitidas. Em nenhum caso, as fichas de jogo emitidas por uma filial podem ser 
reembolsadas por uma outra filial que não seja aquela situada quer no território nacional, quer num outro Estado membro da 
União ou num Estado terceiro.
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TITULO III DA DETECÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
CAPÍTULO I Da Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras

ARTIGO 16.º (Criação da CENTIF)

É instituída por decreto (ou um acto de competência equivalente no caso da Guiné-Bissau), uma Célula Nacional de Tratamento 
de Informações Financeiras (CENTIF), colocada sob a tutela do Ministro das Finanças.

ARTIGO 17.º (Atribuições da CENTIF)

A CENTIF é um Serviço Administrativo, dotado da autonomia financeira e de um poder de decisão autónoma sobre as matérias da 
sua competência. A sua missão é de recolher e tratar a informação financeira sobre os circuitos de branqueamento de capitais.
A este título, ela:
- é encarregue, nomeadamente de receber, analisar e tratar as informações tendentes a estabelecer a origem das transacções 
ou a natureza das operações que constituem objecto de declarações de suspeita às quais são obrigadas as pessoas suspeitas;
- recebe igualmente quaisquer outras informações úteis, necessárias ao cumprimento da sua missão, nomeadamente as infor-
mações comunicadas pelas Autoridades de controlo, assim como pelos agentes da polícia judiciária;
- pode pedir a comunicação, por pessoas suspeitas, assim como por qualquer pessoa singular ou colectiva, de informações na 
sua posse e susceptíveis de enriquecer as declarações de suspeitas;
- realiza ou manda realizar estudos periódicos sobre a evolução das técnicas utilizadas para efeitos de branqueamento de capi-
tais ao nível do território nacional;
Ela emite pareceres sobre a implementação da política do Estado em matéria de luta contra o branqueamento de capitais. A este 
título, ela propõe todas as reformas necessárias ao reforço da eficácia da luta contra o branqueamento de capitais;
A CENTIF elabora relatórios periódicos (pelo menos uma vez por trimestre) e um relatório anual, que analisa a evolução das 
actividades de luta contra o branqueamento de capitais, no plano nacional e internacional, e procede à avaliação das declarações 
recolhidas. Esses relatórios são submetidos ao Ministro das Finanças.

ARTIGO 18.º (Composição da CENTIF)

A CENTIF é composta por seis (06) membros, a saber:
- um (01) alto funcionário, quer da Direcção das Alfândegas, quer da Direcção do Tesouro, quer ainda da Direcção dos Impostos, 
com categoria de Director de Administração central, destacado pelo Ministério das Finanças. Ele assegura a presidência da 
CENTIF.
- um (01) magistrado especializado em questões financeiras, destacado pelo Ministério da Justiça;
- um (01) alto funcionário da Polícia Judiciária, destacado pelo Ministério da Segurança (ou pelo Ministério de tutela no caso da 
Guiné-Bissau);
- um (01) representante do BCEAO, que assegura o secretariado da CENTIF;
- um (01) encarregado de inquéritos, Inspector dos Serviços das Alfândegas, destacado pelo Ministério das Finanças;
- um (01) encarregado de inquéritos, Oficial de Polícia Judiciária, destacado pelo Ministério da Segurança (ou pelo Ministério de 
tutela no caso da Guiné-Bissau).
Os membros da CENTIF exercem as suas funções, a título permanente, por um período de três (03) anos, renovável uma vez.

ARTIGO 19.º (Dos correspondentes da CENTIF)

No exercício das suas atribuições, a CENTIF pode recorrer a correspondentes no seio, dos Serviços da Polícia, da Segurança, das 
Alfândegas, assim como dos Serviços Judiciários do Estado e de qualquer outro Serviço cuja contribuição é considerada neces-
sária no quadro da luta contra o branqueamento de capitais.
Os correspondentes identificados são designados èsqualité por decisão do seu Ministro de tutela. Eles colaboram com a CENTIF 
no quadro do exercício das suas atribuições.

ARTIGO 20.º (Confidencialidade)

Os membros e os correspondentes da CENTIF prestam juramento antes de entrarem em função. Eles são obrigados ao respeito 
do segredo das informações recolhidas, que só poderão ser utilizadas para os objectivos previstos pela presente lei.

ARTIGO 21.º (Organização e funcionamento da CENTIF)

O decreto (ou o acto de competência equivalente no caso da Guiné-Bissau) que institui CENTIF precisa o estatuto, a organização 
e as modalidades de financiamento da CENTIF.
Um Regulamento interno, aprovado pelo Ministro das Finanças, fixa as normas de funcionamento interno da CENTIF.

ARTIGO 22.º (Financiamento da CENTIF)

Os recursos da CENTIF provêm, nomeadamente das contribuições autorizadas pelo Estado, pelas Instituições da UEMOA e pelos 
parceiros de desenvolvimento.
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ARTIGO 23.º (Relações entre as células de informações financeiras dos Estados membros da UEMOA)

A CENTIF deve:
- comunicar, a pedido devidamente fundamentado de uma CENTIF de um Estado membro da UEMOA, no quadro de um inqué-
rito, todas as informações e dados relativos às investigações realizadas na sequência de uma declaração de suspeitas a nível 
nacional;
- transmite os relatórios periódicos (trimestrais e anuais) detalhados sobre as suas actividades à Sede do BCEAO, encarregue dê 
realizar a síntese dos relatórios das CENTIF para efeitos de informação do Conselho dos Ministros da UEMOA.

ARTIGO 24.º (Relações entre a CENTIF e os serviços de informações financeiras de Estados terceiros)

A CENTIF pode, sob reserva de reciprocidade, trocar informações com os serviços de informações financeiras de Estados tercei-
ros, encarregues de receber e de tratar as declarações de suspeitas, quando estes últimos são sujeitos às obrigações análogas 
de segredo profissional.
A assinatura de acordos entre a CENTIF e um Serviço de informação de um Estado terceiro necessita de autorização prévia do 
Ministro das Finanças.

ARTIGO 25.º (Papel atribuído ao BCEAO)

O BCEAO tem o papel de promover a cooperação entre as CENTIF. A este título, ele é encarregue de coordenar as acções das 
CENTIF no quadro da luta contra o branqueamento de capitais e estabelecer uma síntese das informações provenientes dos 
relatórios elaborados por estas últimas. O BCEAO participa, com as CENTIF, nas reuniões das instâncias internacionais que se 
ocupam de questões relativas à luta contra o branqueamento de capitais.
A síntese estabelecida pela Sede dó BCEAO é comunicada às CENTIF dos Estados membros da União, com vista a alimentar os 
seus bancos de dados. Ela servirá de base para a elaboração de um relatório periódico destinado à informação do Conselho dos 
Ministros da União sobre a evolução da luta contra o branqueamento de capitais.
Uma versão desses relatórios periódicos será elaborada para informação do público e das pessoas sujeitas às declarações de 
suspeitas.

CAPÍTULO II  Das Declarações Sobre as Operações Suspeitas

ARTIGO 26.º (Obrigação de declaração das operações suspeitas)

As pessoas visadas no artigo 5.° devem declarar à CENTIF, nas condições fixadas pela presente lei e segundo um modelo de 
declaração fixado por decisão do Ministro das Finanças:
- as quantias de dinheiro e todos os outros bens na sua posse, quando estes poderiam provir do branqueamento de capitais;
- as operações sobre os bens, quando estas poderiam inscrever-se num processo de branqueamento de capitais;
- as quantias de dinheiro e todos os outros bens na sua posse, quando estes, suspeitos de serem destinados ao financiamento 
do terrorismo, poderiam provir da realização de operações de branqueamento de capitais.
Os empregados das pessoas acima visadas devem informar imediatamente os seus dirigentes dessas mesmas operações, des-
de que tenham tido conhecimento delas.
- As pessoas singulares e colectivas pré-citadas têm a obrigação de declarar à CENTIF as operações realizadas desta maneira, 
mesmo que seja impossível adiar a sua realização ou se, posteriormente à realização da operação, houver indícios de que ela 
tenha sido realizada sobre quantias de dinheiro e quaisquer outros bens de origem suspeita.
Essas declarações são confidenciais e não podem ser comunicadas ao titular das quantias ou ao autor das operações.
Qualquer informação , natureza a modificar a apreciação pela pessoa singular ou colectiva no momento da declaração, e tenden-
te a reforçar a suspeita ou, a invalidá-la, deve ser comunicada imediatamente à CENTIF;
Nenhuma declaração efectuada junto de uma autoridade em aplicação de um texto que não seja a presente lei, pode ter como 
efeito, dispensar as pessoas visadas no artigo 5.° da execução da obrigação de declaração prevista pelo presente artigo.

ARTIGO 27.º (Transmissão da declaração à CENTIF)

As declarações de suspeitas são transmitidas pelas pessoas singulares e colectivas visadas no artigo 5.° à CENTIF por qualquer 
meio por escrito. As declarações feitas telefonicamente ou por qualquer meio electrónico, devem ser confirmadas por escrito 
num prazo de quarenta e oito (48) horas. Essas declarações indicam, nomeadamente, consoante o caso:
- as razões que levaram à realização da operação;
- o prazo durante o qual a operação suspeita deve ser executada.

ARTIGO 28.º (Tratamento das declarações transmitidas à CENTIF e oposição à realização das operações)

A CENTIF acusa a recepção de qualquer declaração de suspeita escrita. Ela trata e analisa imediatamente as informações re-
colhidas e procede, se for o caso, aos pedidos de informações complementares junto do denunciante, assim como de qualquer 
autoridade pública e/ou de controlo.
A título excepcional, a CENTIF pode, na base de informações graves, concordantes e fiáveis na sua posse, opor-se à realização da 
dita operação antes da expiração do prazo de execução mencionado pelo denunciante. Esta oposição é notificada a este último e 
suspende a realização da operação durante um período não superior a quarenta e oito (48) horas.
Na ausência de oposição ou, se no fim do prazo de quarenta e oito (48) horas, nenhuma declaração do juiz de instrução não for 
comunicada ao denunciante, este pode realizar a operação.
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ARTIGO 29.º (Seguimento dado às declarações de suspeitas)

Quando as operações põem em evidência factos susceptíveis de constituir a infracção de branqueamento de capitais, a CENTIF 
transmite um relatório sobre esses factos ao Procurador da República, que o submete imediatamente ao juiz de instrução. Esse 
relatório é acompanhado de todas as peças úteis, à excepção da declaração de suspeita. A identidade do empregado na declara-
ção não deve figurar no dito relatório que faz fé até prova contrária.
A CENTIF informará, em tempo oportuno, às pessoas sujeitas a declarações de suspeitas sobre as conclusões das suas inves-
tigações.

ARTIGO 30.º (Isenção de responsabilidade resultante de declarações de suspeitas feitas de boa fé)

As pessoas ou os dirigentes e os empregados das pessoas visadas no artigo 5.° que, de boa fé, transmitiram informações ou 
efectuaram qualquer declaração, em conformidade com as disposições da presente lei, são isentas de quaisquer sanções por 
violação do segredo profissional.
Nenhuma acção em responsabilidade civil ou penal pode ser intentada, assim como nenhuma sanção profissional pronunciada 
contra as pessoas ou os dirigentes e empregados das pessoas visadas no artigo 5.°, tendo agido nas mesmas condições que 
aquelas previstas na alínea precedente, mesmo se decisões de justiça tomadas na base das declarações visadas nesse mesmo 
artigo não tenham conduzido a qualquer condenação.
Além disso, nenhuma acção em responsabilidade civil ou penal pode ser intentada contra as pessoas visadas na alínea prece-
dente por danos materiais dou morais que poderiam resultar da interrupção de uma operação em virtude das disposições do 
artigo 28.°.
As disposições do presente artigo aplicam-se de pleno direito, mesmo se a prova de carácter delituoso dos factos que estiveram 
na origem da declaração não tenha sido revogada ou se esse factos não foram amnistiados ou não conduziram à uma decisão de 
não pronúncia, de libertação o de amnistia.

ARTIGO 31.º (Responsabilidade do Estado resultante de declarações de suspeitas feitas de boa fé)

Incumbe ao Estado a responsabilidade por qualquer dano causado às pessoas e resultante directamente de uma declaração de 
suspeita feita de boa fé, mesmo que se reconheça a sua falsidade.
ARTIGO 32.º (Isenção de responsabilidade resultante da realização de certas operações)
Quando uma operação suspeita é realizada, e salvo cumplicidade fraudulenta como ou os autores do branqueamento, nenhuma 
acção penal do autor de branqueamento pode ser intentada contra as pessoas visadas no artigo 5.°, seus dirigentes ou empre-
gados, se a declaração de suspeitas tiver sido feita em conformidade com as disposições da presente lei.
O mesifj’0 acontece quando uma pessoa visada no artigo 5.° efectua uma operação a pedido das autoridades judiciárias, dos 
agentes do Estado encarregues da detecção e da repressão das infracções ligadas ao branqueamento de capitais, agindo no 
quadro de um mandato judiciário ou da CENTIF.

CAPÍTULO III  Da Investigação de Provas

ARTIGO 33.º (Medidas de investigação)

Para constituir a prova da infracção de origem e a prova das infracções ligadas ao branqueamento de capitais, o juiz de instru-
ção pode ordenar, em conformidade com a lei, por um período indeterminado, sem oposição de segredo profissional, diversas 
acções, nomeadamente:
- vigilância das contas bancárias e das contas incorporadas nas contas bancárias, quando existem índices graves de suspeita de 
as mesmas serem utilizadas ou susceptíveis de serem utilizadas para as operações ligadas à infracção de origem ou às infrac-
ções previstas pela presente lei:
- o acesso aos sistemas, redes e servidores informáticos utilizados ou susceptíveis de serem utilizados por pessoas contra as 
quais existem índices graves de participação na infracção de origem ou nas infracções previstas pela presente lei;
- a comunicação de escrituras públicas ou contrato particular, de documentos bancários, financeiros e comerciais.
Pode igualmente ordenar a confiscação das escrituras e documentos acima mencionados.

ARTIGO 34.º (Suspensão do segredo profissional)

Não obstante quaisquer disposições legislativas ou regulamentares contrárias, o segredo profissional não pode ser invocado pe-
las pessoas visadas no artigo 5.° para recusa de fornecimento de informações às autoridades de controlo, assim como à CENTIF 
ou para proceder às declarações previstas pela presente lei. O mesmo acontece com as informações requeridas no quadro de 
um inquérito sobre factos de branqueamento, ordenado pelo juiz de instrução ou efectuado sob controlo, pelos agentes do Estado 
encarregues da detecção e da repressão das infracções ligadas ao branqueamento de capitais.

TÍTULO IV  Das Medidas Coercivas
CAPÍTULO I Das Sanções Administrativas e Disciplinares

ARTIGO 35.º (Sanções administrativas e disciplinares)

Quando, na sequência, quer de um erro grave de vigilância, quer de uma carência na organização dos seus procedimentos inter-
nos de controlo, uma pessoa visada no artigo 5.° subestima as obrigações que lhe são impostas pelo título II e pelos artigos 26.° 
e 27.° da presente lei, a Autoridade de controlo com poder disciplinar pode agir de ofício nas condições previstas pelos textos 
legislativos e regulamentares específicos em vigor.
Ela informa ainda o facto à CENTIF, assim como ao Procurador dá República.
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CAPÍTULO II Das Medidas Conservatórias

ARTIGO 36.º (Medidas conservatórias)

O juiz de instrução pode prescrever medidas conservatórias, em conformidade com a lei, que ordenarás expensas do Estado, 
nomeadamente a penhora ou a confiscação dos bens em relação com a infracção, objecto do inquérito, e todos os elementos 
de natureza a permitir a sua identificação, assim como o congelamento das quantias de dinheiro e das operações financeiras 
efectuadas sobre os ditos bens:
A suspensão dessas medidas pode ser ordenada pelo juiz de instrução nas condições previstas pela lei.

CAPÍTULO III  Das Penas Aplicáveis

ARTIGO 37.º (Sanções penais aplicáveis às pessoas singulares)

As pessoas singulares culpadas de uma infracção de branqueamento de capitais, são punidas com pena de prisão de três (3) a 
sete (7) anos e uma multa igual ao triplo do valor dos bens ou dos fundos sobre os quais foram efectuadas operações de bran-
queamento.
A tentativa de branqueamento é punida com as mesmas penas.

ARTIGO 38.º (Sanções penais aplicáveis à conivência, associação, cumplicidade com vista ao branqueamento de capitais)

A conivência ou a participação numa associação com vista à execução de um facto constitutivo de branqueamento de capitais, 
a associação para a comissão do dito facto, a ajuda, a incitação ou o conselho a uma pessoa singular ou colectiva, com vista a 
executá-lo ou facilitar a sua execução são punidas com as mesmas penas previstas no artigo 37.°.

ARTIGO 39.º (Circunstâncias agravantes)

1 - As penas previstas no artigo 37.° são redobradas:
- quando a infracção de branqueamento de capitais é cometida de maneira habitual ou utilizando as facilidades obtidas por 
exercício de actividade profissional;
- quando o autor da infracção se encontra em estado de recidivas; neste caso, as condenações pronunciadas no estrangeiro são 
levadas em consideração para o estabelecimento da recidiva;
- quando a infracção de branqueamento é cometida por um grupo organizado.
2. Quando o crime ou o delito resultante dos bens ou quantias de dinheiro objectos de infracção de branqueamento, é punido com 
uma pena privativa de liberdade de duração superior àquela de prisão prevista no artigo 37.°, o branqueamento é punido com 
penas ligadas à infracção de origem de que o autor teve conhecimento e, se esta infracção é acompanhada de circunstâncias 
agravantes, com penas ligadas unicamente às circunstâncias de que ele teve conhecimento.

ARTIGO 40.º (Sanções penais de certos procedimentos ligados ao branqueamento)

São punidos com pena de prisão de seis (06) meses a dois (02) anos e uma multa de cem mil (100.000) a um milhão cento e cin-
quenta mil (1.150.000) francos CFA ou somente com uma das’ duas penas, as pessoas e dirigentes ou empregados das pessoas 
singulares ou colectivas visadas no artigo 5.°, quando estas últimas tiverem intencionalmente.
1. feito ao proprietário das quantias ou ao autor das operações visadas no artigo 5.°, revelações na declaração que eles devem 
prestar ou nas decisões que lhe foram reservadas;
2. destruído ou subtraído peças ou documentos relativos às obrigações de identificação visadas nos artigos 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, e 
15.°, cuja conservação é prevista pelo artigo 11.° da presente lei.
3. realizado ou tentado realizar sob uma falsa identidade uma das operações visadas nos artigos 5.° a 10.°, 14.° a 15.° da pre-
sente lei.
4. informado por quaisquer meios a ou as pessoas visadas pelo inquérito conduzido por actos de branqueamento de capitais de 
que tivessem tido conhecimento, em virtude da sua profissão ou das suas funções;
5. comunicado às autoridades judiciárias ou aos funcionários competentes para constatar as infracções de origem e decorrentes 
dos actos e documentos visados no artigo 33.° da presente lei, que eles sabem que são falsos ou inexactos;
6. comunicado informações ou documentos às pessoas que não sejam as visadas no art.° 12.° da presente lei;
7. omitido de proceder à declaração de suspeitas, prevista no artigo 26.°, quando as circunstâncias levaram a deduzir que as 
quantias de dinheiro poderiam provir de uma infracção de branqueamento de capitais tal como definido nos artigos 2.° e 3.°.
São punidas com uma multa de cinquenta mil (50.000) a setecentos e cinquenta mil (750.000) francos CFA, as pessoas e dirigentes 
ou empregados das pessoas singulares ou colectivas visadas no artigo 5.°, quando estes últimos tiverem não intencionalmente:
- omito de fazer a declaração de suspeitas, prevista no artigo 26.° da Presente lei;
- infringido as disposições dos artigos 6°, 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.°, 12.°, 14°, 1 5.° e 26.° da presente lei;

ARTIGO 41.º (Sanções penais complementares facultativas aplicáveis às pessoas singulares)

As pessoas singulares culpadas das infracções definidas nos artigos 37.°, 38°, 39.° e 40.° podem igualmente incorrer as seguin-
tes penas complementares:
1. a interdição definitiva do território nacional ou por um período de um (1) a cinco (5) anos contra qualquer estrangeiro conde-
nado.
2. a interdição de estadia por um período de um (1) a cinco (5) anos em certas circunstâncias administrativas (a designar pelo 
Estado que adopta a lei uniforme).
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3. a interdição de deixar o território nacional e a retirada do passaporte por um período de seis (6) meses a três (3) anos.
4. a interdição de direitos cívicos, civis e de família por um período de seis (6) a três (3) anos.
5. a interdição de conduzir engenhos motorizados terrestres, marítimos e aéreos e a retirada das autorizações ou licenças por 
um período de três (3) a seis (6) anos.
6. a interdição definitiva ou por um período de três (3) a seis (6) anos de exercer a profissão ou a actividade no momento em que 
a infracção foi cometida e interdição de exercer uma função pública.
7. a interdição de passar cheques que não sejam os que permitem a retirada de fundos pelo sacador junto do sacado ou os que 
são autenticados e de utilizar talões de pagamento durante três (3) a seis (6) anos.
8. a interdição de possuir ou usar uma arma sujeita à autorização durante três (3) a seis (6) anos.
9. a confiscação de todo ou parte dos bens de origem lícita do condenado.
10. a confiscação do bem ou da coisa que serviu ou era destinada à cometer a infracção ou do produto da infracção, à excepção 
dos objectos susceptíveis de restituição.

CAPÍTULO IV Da Responsabilidade Penal das Pessoas Colectivas

ARTIGO 42.º (Sanções penais aplicáveis às pessoas colectivas)

As pessoas colectivas que não sejam o Estado, por conta ou em beneficio das quais uma infracção de branqueamento de capitais 
ou uma das infracções previstas pela presente lei foi cometida por um dos seus órgãos ou representantes, são punidas com 
uma multa de taxa igual ao quíntuplo das incorridas por pessoas singulares, sem prejuízo da condenação destas últimas como 
autores ou cúmplices dos mesmos actos.
As pessoas colectivas, que não sejam o Estado, podem, além disso, ser condenadas a uma ou várias penas seguintes: 
1. a exclusão dos mercados públicos, a título definitivo ou por um período de cinco (5/--anos ou mais.
2. a confiscação do bem que serviu ou era destinado a cometer a infracção ou do seu produto.
3. a colocação sob vigilância judiciária por um período de cinco (5) anos ou mais.
4. a interdição, a título definitivo, ou por um período de cinco (5) anos ou mais, de exercer directamente ou indirectamente uma 
ou várias actividades profissionais ou sociais na ocasião em que a infracção foi cometida.
5. o fecho definitivo ou por um período de cinco (5) anos ou mais, dos estabelecimentos ou de um dos estabelecimentos da em-
presa que serviu para cometer os actos criminais.
6. a sua dissolução, quando elas foram criadas para cometer os actos criminais.
7. a afixação da decisão pronunciada ou a difusão desta pela imprensa escrita ou por qualquer meio de comunicação audiovisual, 
às expensas da pessoa colectiva condenada.
As sanções previstas, nos pontos 3, 4, 5, 6 e 7 da segunda alínea do presente artigo, não são aplicáveis aos organismos financei-
ros que dependem de uma Autoridade de controlo que disponha de um poder disciplinar.
A Autoridade de controlo competente, informada pelo Procurador da República sobre qualquer acção intentada contra um or-
ganismo financeiro, pode decidir as sanções apropriadas, em conformidade com os textos legislativos e regulamentares espe-
cíficos em vigor.

CAPÍTULO V Das Causas de Isenção e de Atenuação das Sanções Penais

ARTIGO 43.º (Causas de isenção de sanções penais)

Qualquer pessoa culpada, por um lado, de participação numa associação ou numa cumplicidade, com vista a cometer uma das 
infracções previstas nos artigos 37.°, 38.°, 39.°, 40.° e 41.°, por outro lado, de ajuda, incitação ou de conselho a uma pessoa sin-
gular ou colectiva com vista a executá-las ou de facilitar a sua execução, é isenta de sanções penais se, tendo revelado a existên-
cia dessa cumplicidade, associação, ajuda ou conselho à autoridade judiciária, ela permite deste modo, por um lado, identificar 
as outras pessoas implicadas e, por outro lado, evitar a realização da infracção.

ARTIGO 44.º (Causas de atenuação das sanções penais)

As penas incorridas por qualquer pessoal, autor ou cúmplice de uma das infracções enumeradas nos artigos 37.°, 38.°, 39.°, 40.° 
e 41.° que, antes de qualquer acção, permite ou facilita a identificação dos outros culpados ou depois do engajamento dos actos, 
permite ou facilita a detenção destes, são reduzidas para metade. Além disso, a dita pessoa é isenta da multa e, se for o caso; 
das medidas acessórias e penas complementares facultativas.

CAPÍTULO VI Das penas Complementares Obrigatórias

ARTIGO 45.º (Confiscação obrigatória dos produtos obtidos do branqueamento)

Em todos os casos de condenação por infracção de branqueamento de capitais ou de tentativa, os tribunais ordenam a confisca-
ção, em benefício do Tesouro Público, dos produtos obtidos da infracção, dos bens móveis e imóveis nos quais esses produtos são 
transformados ou convertidos e, na proporção do seu valor, dos bens adquiridos legitimamente aos quais os ditos produtos estão 
ligados, assim como os rendimentos e outras vantagens obtidas desses produtos, dos bens nos quais eles são transformados ou 
investidos ou dos bens aos quais eles estão ligados à qualquer pessoa à qual pertencem esses produtos e esses bens, a menos 
que o seu proprietário não declare que ele desconhece a sua origem fraudulenta.
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TÍTULO V  Da Cooperação Internacional
CAPÍTULO I Da Competência Internacional

ARTIGO 46.º (Infracções cometidas fora do território nacional)

As jurisdições nacionais são competentes para distinguir as infracções previstas pela presente lei, cometidas por qualquer pes-
soa singular ou colectiva, qualquer que seja a sua nacionalidade ou a localização da sua sede, mesmo fora do território nacional, 
desde que o lugar onde o acto foi cometido esteja situado num dos Estados membros da UEMOA.
Elas podem igualmente distinguir as mesmas infracções cometidas num Estado terceiro, desde que uma convenção internacio-
nal lhe atribui competência para tal.

CAPÍTULO II Transferências de Procedimentos Judiciais

ARTIGO 47.º (Pedido de transferência de procedimento judicial)

Quando a autoridade judiciária de um outro Estado membro da UEMOA acha, por qualquer razão que seja, que os processos 
judiciais ou a continuidade de processos judiciais que ela já iniciou enfrenta grandes obstáculos e que um procedimento penal 
adequado é possível no território nacional, ela pode pedir à autoridade judiciária competente para executar os procedimentos 
necessários contra o presumido autor.
As disposições da alínea precedente aplicam-se igualmente, quando o pedido emana de uma autoridade de um Estado terceiro, 
e que as normas em vigor nesse Estado autorizam a autoridade judiciária nacional a submeter um pedido para os mesmos fins.
O pedido de transferência de procedimentos judiciários é acompanhado dos documentos, peças, processos, objectos e informa-
ções na posse da autoridade judicial do Estado requerente.

ARTIGO 48.º (Recusa de procedimentos judiciários)

A autoridade judiciária competente não pode dar seguimento ao pedido de transferência de procedimentos judiciais emanado da 
autoridade competente do Estado, requerente se, na data do envio do pedido, a prescrição da acção pública é obtida segundo a 
lei desse Estado ou se uma acção dirigida contra a pessoa implicada tenha já obtido uma decisão definitiva.

ARTIGO 49.º (Destino das acções realizadas no Estado requerente antes da transferência de procedimentos judiciais)

Desde que seja compatível com a legislação em vigor, qualquer acção regularmente executada para efeitos de procedimento 
judicial ou para as necessidades de procedimento no território do Estado requerente, terá o mesmo valor como se tivesse sido 
executada no território nacional.

ARTIGO 50.º (Informação do Estado requerente)

A autoridade judiciária competente informa a autoridade judiciária do Estado requerente sobre a decisão tomada ou pronunciada 
na conclusão do procedimento. Para o efeito, ela transmite-lhe cópia de qualquer decisão tomada por força de coisa julgada.

ARTIGO 51.º (Parecer dado à pessoa perseguida)

A autoridade judiciária competente informa à pessoa perseguida de que um pedido foi apresentado a seu respeito e recolhe os 
argumentos que ela achar pertinentes antes de qualquer tomada de decisão.

ARTIGO 52.º (Medidas conservatórias)

A autoridade judiciária competente pode, a pedido do Estado requerente, tomar quaisquer medidas conservatórias, incluindo a 
prisão preventiva e a confiscação compatível com a legislação nacional.

CAPITULO III Cooperação Judiciária

ARTIGO 53.º (Modalidades da cooperação judiciária)

A pedido de um Estado membro da UEMOA, os pedidos de cooperação relativos às infracções previstas nos artigos 37.° a 40.° são 
realizados, em conformidade com os princípios definidos pelos artigos 54.° a 70.°.
As disposições da alínea precedente são aplicáveis aos pedidos emanados de um Estado terceiro, quando a legislação desse 
Estado lhe obriga a dar seguimento aos pedidos de mesma natureza emanados da autoridade competente.
A cooperação pode, nomeadamente incluir:
- a recolha de testemunhos ou de deposições;
- o fornecimento de uma ajuda para colocar à disposição das autoridades judicia,, rias do Estado requerente, pessoas detidas ou 
outras pessoas, para efeitos de testemunho ou ajuda na condução do inquérito;
- a entrega de documentos judiciários;
- as investigações e as confiscações;
- a verificação dos objectos e dos lugares;
- o fornecimento de informações e de peças de convicção;
- o fornecimento dos originais ou de cópias autenticadas dos processos e documentos pertinentes, incluindo extractos bancários, 
peças contabilísticas, registos que certificam o funcionamento de uma empresa ou suas actividades comerciais.
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ARTIGO 54.º (Conteúdo do pedido de cooperação judiciária)

Qualquer pedido de cooperação judiciária dirigido à autoridade competente é feito por escrito: Ele compreende:
a) o nome da autoridade que solicita a medida;
b) o nome da autoridade competente e da autoridade encarregue do inquérito ou do procedimento objecto do pedido;
c) a indicação da medida solicitada;
d) uma exposição dos factos constitutivos da infracção e das disposições legislativas aplicáveis, salvo se o pedido tiver como 
único objectivo a entrega dos processos ou de decisões judiciais;
e) todos os elementos conhecidos que permitam identificar a ou as pessoas visadas e, nomeadamente o estado civil, a naciona-
lidade, o endereço e a profissão;
f) todas as informações necessárias para localizar os instrumentos, recursos ou bens visados;
g) uma exposição detalhada de qualquer processo ou pedido particular que o Estado requerente pretende que se dê seguimento 
ou seja executado;
h) a indicação do prazo no qual o Estado requerente desejaria que o pedido fosse executado;
i) qualquer outra informação necessária à boa execução do pedido.

ARTIGO 55.º (Das recusas de execução do pedido de cooperação judiciária)

O pedido de cooperação judiciária só pode ser recusado: 
- se ele não emanar de uma autoridade competente de acordo com a legislação do país requerente ou se ele não for transmitido 
regularmente;
- se a sua execução pode causar prejuízo à ordem pública, à soberania, à segurança ou aos princípios fundamentais do direito;
- se os factos que estão na sua origem constituem objecto de processos penais ou já tenham feito objecto de uma decisão de 
justiça definitiva no território nacional;
- se as medidas solicitadas ou quaisquer outras medidas com efeitos análogos, não são autorizadas ou não são aplicáveis à 
infracção visada no pedido, em virtude da legislação em vigor;
- se a decisão cuja execução é solicitada não é viável segundo a legislação em vigor;
- se a decisão estrangeira for pronunciada nas condições que não oferecem garantias suficientes relativamente aos direitos de 
defesa;
- se existem razões graves que levam a pensar que as medidas requeridas ou a decisão solicitada só visam a pessoa perseguida 
em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, origem étnica, opiniões políticas, sexo ou seu estatuto;
O segredo profissional não pode ser invocado para recusa de execução do pedido.
O ministério público Pode introduzir recurso da decisão de recusa de execução pronunciada por uma jurisdição nos (precisar o 
país que adopta a lei) dias seguintes a esta decisão.
O governo da Guiné-Bissau, comunica imediatamente ao Estado requerente os motivos da recusa de execução do seu pedido.

ARTIGO 56.º (Segredo sobre o pedido de cooperação judiciária)

A autoridade competente mantém o segredo sobre o pedido de execução judiciária, sobre o seu conteúdo e peças produzidas, 
assim como sobre a própria acção de cooperação.
Se não for possível executar o dito pedido sem divulgar o segredo, a autoridade competente informa o facto ao Estado requerente, 
que decidirá, neste caso, se deve manter o pedido.

Artigo 57.º (Pedido de medidas de inquérito e de instrução)

As medidas de inquérito e de instrução são executadas em conformidade com a legislação em vigor, a menos que a autoridade 
competente do Estado requerente não tenha pedido que se proceda de conformidade com uma forma particular compatível com 
esta legislação.
Um magistrado ou um funcionário delegado pela autoridade competente do Estado requerente pode assistir à execução das 
medidas consoante forem executadas por um magistrado ou por um funcionário.
Se for o caso, as autoridades judiciárias ou policiais de (nome do país que adopta a lei uniforme) podem executar, em colaboração 
com as autoridades de outros Estados membros da União, medidas de inquérito ou de instrução.

ARTIGO 58.º (Entrega de processos judiciais e de decisões judiciais)

Quando o pedido de cooperação tem por objecto a entrega de processos judiciais e/ou de decisões judiciais, ele, deverá incluir, 
para além das indicações previstas no artigo 54.°, a descrição dos processos ou decisões visadas.
A autoridade competente procede à entrega dos processos judiciais e de decisões judiciais que lhe serão enviados para esse 
efeito pelo Estado requerente.
Esta entrega pode ser efectuada por simples transmissão do processo ou da decisão ao destinatário. Se a autoridade competente 
do Estado requerente formular expressamente o pedido, a entrega é efectuada numa das formas previstas pela legislação em 
vigor para as comunicações análogas ou numa forma especial compatível com esta legislação.
A prova da entrega faz-se através de um recibo datado e assinado pelo destinatário ou de uma declaração da autoridade compe-
tente constatando o facto, a forma e a data da entrega. O documento estabelecido para constituir a prova da entrega é imediata-
mente transmitido ao Estado requerente.
Se a entrega não for possível, a autoridade competente comunica imediatamente o motivo ao Estado requerente.
- O pedido de entrega de um documento que exige a comparência de uma pessoa deve ser efectuado o mais tardar sessenta (60) 
dias antes da data de comparência.
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ARTIGO 59.º (A comparência dos testemunhos não detidos)

Se numa acção judicial exercida contra o autor das infracções visadas na presente lei, a comparência pessoal de um testemunho 
residente no território nacional for considerada necessária pelas autoridades judiciárias de um Estado estrangeiro, a autoridade 
competente, interceptado por um pedido transmitido por via diplomática, obriga-lhe a comparecer ao convite que lhe foi dirigido.
O pedido tendente a obter a comparência do testemunho comporta, para além das indicações previstas pelo artigo 54.°, os ele-
mentos de identificação do testemunho.
Contudo, o pedido só é recebido e transmitido, na dupla condição de o testemunho não ser nem perseguido nem detido por fac-
tos ou condenações anteriores à sua comparência e que ele não seja obrigado, sem o seu consentimento, a testemunhar num 
processo ou a dar a sua contribuição num inquérito ligado ao pedido de cooperação.
Nenhuma sanção, nem medida de constrangimento podem ser aplicadas ao testemunho que recusar deferir um pedido tendente 
a obter a sua comparência.

ARTIGO 60.º (A comparência de pessoas detidas)

Se, numa acção judicial exercida contra o culpado de uma das infracções visadas na presente lei, a comparência pessoal de 
um testemunho detido no território nacional for considerada necessária, a autoridade competente, interceptado por um pedido 
dirigido directamente ao tribunal competente, procederá à transferência do interessado.
Contudo, só será dado seguimento ao pedido se a autoridade competente do Estado requerente se comprometer a manter em 
detenção a pessoa transferida, enquanto a pena que lhe foi infligida pelas jurisdições nacionais competentes não for inteiramen-
te clarificada, e a devolvê-la em estado de detenção na conclusão do processo ou se a sua presença deixar de ser necessária.

ARTIGO 61.º (Registo criminal)

Quando os processos judiciais são executados por uma jurisdição de um Estado membro da UEMOA contra o culpado de uma 
das infracções visadas pela presente lei, o tribunal da dita jurisdição pode obter directamente das autoridades competentes 
nacionais um extracto do registo criminal e todas as informações relativas à pessoa perseguida.
As disposições da alínea precedente são aplicáveis quando os processos judiciais são executados por uma jurisdição de um Esta-
do terceiro e que esse Estado reserva o mesmo tratamento aos pedidos de mesma natureza emanados das jurisdições nacionais 
competentes.

ARTIGO 62.º (Pedido de investigação e de confiscação)

Quando o pedido de cooperação tiver como objectivo a execução de medidas de investigação e de confiscação para recolher pe-
ças de convicção, a autoridade competente autoriza o pedido, na medida compatível com a legislação em vigor e na condição de 
as medidas solicitadas não causarem prejuízo aos direitos de terceiros de boa fé.

ARTIGO 63.º (Pedido de confiscação)

Quando o pedido de cooperação judiciária tiver como objecto uma decisão que ordene uma confiscação, a jurisdição competente 
estatui sobre a sua submissão ao tribunal da autoridade competente do Estado requerente.
A decisão de confiscação deve visar um bem que representa o produto ou o instrumento de uma das infracções visadas pela 
presente lei e que se encontra no território nacional, ou consistir numa obrigação de pagamento de uma quantia de dinheiro 
correspondente ao valor desse bem.
Não pode ser dado seguimento a um pedido tendente a obter uma decisão de confiscação, se uma tal decisão tiver como objecti-
vo o de causar prejuízo aos direitos legalmente constituídos, em benefício de terceiros, sobre os bens visados em aplicação da lei.

ARTIGO 64.º (Pedido de medidas conservatórias para efeitos de preparação de uma confiscação)

Quando o pedido de cooperação tem como objecto investigar o produto das infracções visadas na presente lei que se encontra 
no território nacional, a autoridade competente pode efectuar investigações cujos resultados serão comunicados à autoridade 
competente do Estado requerente.
Para o efeito, a autoridade competente toma todas as medidas necessárias para investigar a origem dos bens, inquirir sobre as 
operações financeiras apropriadas e recolher quaisquer outras informações ou depoimentos de natureza a facilitar a colocação 
em mãos da justiça dos produtos da infracção.
Quando as investigações previstas na alínea primeira do presente artigo atingem resultados positivos, a autoridade competente 
toma, a pedido da autoridade competente do Estado requerente, qualquer medida tendente a prevenir a negociação, a cessão 
ou a alienação dos produtos visados enquanto não for tomada uma decisão definitiva pela jurisdição competente do Estado re-
querente.
Qualquer pedido tendente a obter as medidas visadas no presente artigo, deve mencionar, para além das indicações previstas no 
artigo 54.°, as razões que levam a autoridade competente do Estado requerente a acreditar que os produtos ou os instrumentos 
das infracções se encontram no seu território, assim como as informações que permitem localizá-los.

ARTIGO 65.º (Efeito da decisão de confiscação pronunciada no estrangeiro)

Na medida compatível com a legislação em vigor, a autoridade competente executa qualquer decisão de justiça definitiva de 
penhora ou de confiscação dos’ produtos das infracções visadas na presente lei emanada de jurisdição de um Estado membro 
da UEMOA.
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As disposições da alínea precedente aplicam-se às decisões emanadas das jurisdições de um Estado terceiro, quando esse Es-
tado reserva o mesmo tratamento às decisões emanadas das jurisdições nacionais competentes.
Não obstante as disposições das duas alíneas precedentes, a execução das decisões emanadas do estrangeiro não podem ter 
como efeito causar prejuízo aos direitos legalmente constituídos sobre os bens visados em benefício de terceiros em aplicação da 
lei. Esta regra não constitui obstáculo à aplicação das disposições das decisões estrangeiras relativas aos direitos de terceiros, 
salvo se estes não tiverem sido colocados em condições de fazer valer os seus direitos perante a jurisdição competente do Estado 
estrangeiro em condições análogas às previstas pela lei em vigor.

ARTIGO 66.º (Destino dos bens confiscados)

O Estado goza do poder de dispor dos bens confiscados no seu território a pedido de autoridades estrangeiras, salvo decisão 
contrária de um acordo assinado com o governo requerente.

ARTIGO 67.º (Pedido de execução das decisões tomadas no estrangeiro)

As condenações a penas privativas de liberdade, as multas e confiscações, assim como a libertação pronunciadas para as infrac-
ções visadas pela presente lei, por uma decisão definitiva emanada de uma jurisdição de um Estado membro da UEMOA, podem 
ser executadas no território nacional, a pedido das autoridades competentes desse Estado.
As disposições da alínea precedente aplicam-se às condenações pronunciadas pelas jurisdições de um Estado terceiro, quando 
esse Estado reserva o mesmo tratamento às condenações pronunciadas peias jurisdições nacionais.

ARTIGO 68.º (Modalidades de execução)

As decisões de condenação pronunciadas no estrangeiro são executadas em conformidade com a legislação em vigor.

ARTIGO 69.º (Interrupção da decisão)

A decisão é interrompida quando em virtude de uma decisão ou de um processo emanado do Estado que pronunciou a sanção, 
esta perde o seu carácter aplicável.

ARTIGO 70.º (Recusa de execução)

O pedido de execução da condenação pronunciada no estrangeiro é rejeitada se a pena for prescrita em relação à lei do Estado 
requerente.

CAPITULO IV Extradição

ARTIGO 71.º (Condição de extradição)

São sujeitos à extradição:
- os indivíduos perseguidos por infracções visadas pela presente lei qualquer que seja a duração da pena incorrida no território 
nacional;
- os indivíduos que, por infracções visadas pela presente lei, são condenados definitivamente pelos tribunais do Estado reque-
rente, sem que a pena pronunciada seja levada em consideração.
Não são infringidas as regras de direito comuns da extradição, nomeadamente as relativas à dupla incriminação.

ARTIGO 72.º (Procedimento simplificado)

Quando o pedido de extradição se refere a uma pessoa que tenha cometido uma das infracções previstas pela presente lei, ele 
é dirigido directamente ao Procurador-geral competente do Estado requerido, com ampliação, para informação, ao Ministro da 
Justiça.
Ele é acompanhado:
- do original ou da cópia autenticada, quer de uma decisão de condenação aplicável, quer de um mandato de detenção ou de 
qualquer outro acto que tenha a mesma força, emitido nas formas prescritas pela lei do Estado requerente e contendo a indica-
ção precisa do tempo, lugar e circunstâncias dos factos constitutivos da infracção e da sua qualificação;
- de uma cópia autenticada das disposições legais aplicáveis com a indicação da pena incorrida;
- de um documento comportando uma descrição tão precisa quanto possível do indivíduo reclamado, assim como quaisquer 
outras informações de natureza a determinar a sua identidade, nacionalidade e lugar onde se encontra.

ARTIGO 73.º (Complemento de informação)

Quando as informações comunicadas pela autoridade competente se revelam insuficientes para a tomada de uma decisão, o 
Estado pede o complemento de informações necessárias e poderá fixar um prazo de quinze (15) dias para a obtenção dessas 
informações, a menos que esse prazo não seja compatível com a natureza do processo.

ARTIGO 74.º (Prisão preventiva)

Em caso de urgência, a autoridade competente do Estado requerente, pode pedir a prisão preventiva do indivíduo perseguido, 
enquanto se aguarda a apresentação de um pedido de extradição; a autoridade competente decide sobre este pedido, em con-
formidade com a legislação em vigor.
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O pedido de prisão preventiva indica a existência de uma das peças visadas no artigo 72.° e precisa a intenção de envio de um 
pedido de extradição; ele menciona a infracção para a qual a extradição é solicitada, o tempo o lugar onde ela foi cometida, a pena 
que é ou pode ser incorrida ou foi pronunciada, o lugar onde se encontra o indivíduo reclamado, se for conhecido, assim como, 
na medida do possível, a descrição deste.
O pedido de prisão preventiva é transmitido às autoridades competentes, quer por via diplomática, quer directamente por cor-
reio ou telégrafo, quer pela organização internacional de Polícia criminal, quer por qualquer outro meio escrito ou aceite pela 
legislação em vigor do Estado.
A prisão preventiva termina se, no prazo de vinte (20) dias, o pedido de extradição e as peças mencionadas no artigo 72.° não 
tiverem sido submetidos à autoridade competente.
Todavia, a libertação provisória é possível a qualquer momento, salvo se a autoridade competente tomar qualquer medida que 
ela julgar necessária por forma a evitar a fuga da pessoa perseguida.

ARTIGO 75.º (Entrega de objectos)

No caso de extradição, todos os objectos susceptíveis de servir como provas ou provenientes da infracção e encontrados na posse 
do indivíduo reclamado no momento da sua detenção ou descobertos posteriormente, são confiscados e remetidos, a seu pedido, 
à autoridade competente do Estado requerente.
Esta entrega pode ser efectuada mesmo se a extradição não poder ser executada em virtude da evasão ou morte do indivíduo 
reclamado.
São, todavia, reservados os direitos que os terceiros tenham adquirido sobre os ditos objectos que deverão, se existirem, ser 
entregues o mais rapidamente possível e sem expensas ao Estado requerente, em virtude dos processos executados no Estado 
requerente.
Se ela julgar necessário para um processo penal, a autoridade competente pode reter temporariamente os objectos confiscados.
Ela pode, no acto de transmissão, reservar-se o direito de solicitar a sua devolução pela mesma razão, podendo esquecer-se de 
os remeter desde que seja possível fazê-lo.

TÍTULO VI Disposições Finais

ARTIGO 76.º (Informação da Autoridade de controlo dos processos executados contra os indivíduos sob sua tutela)

O Procurador da República informa qualquer Autoridade de controlo competente sobre os processos judiciais executados contra 
os indivíduos sob sua tutela, em aplicação das disposições da presente lei.

ARTIGO 77.º (Entrada em vigor)

A presente lei entra imediatamente em vigor.

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS “DA LEI NACIONAL DE TRANSPOSIÇÃO DA DIRECTIVA N.° 08/2002/CM/UEMOA
SOBRE AS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA BANCARIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO ESCRITURAIS

A Reforma dos sistemas e meios de pagamento no seio da UEMOA requer o estabelecimento de um dispositivo jurídico moderno 
introduzido através, por um lado, da revisão dos textos legislativos e regulamentares que regem a matéria no seio do espaço 
UEMOA e, por outro lado, da elaboração de um novo dispositivo regulamentar e convencional. Desta forma, foram adoptados, em 
19 de Setembro de 2002, um Regulamento e uma’ Directiva.
Todavia, qualquer que seja a pertinência desse dispositivo, a importância da sua contribuição no desenvolvimento dos relatórios 
económicos, financeiros e comerciais na UEMOA, será em função da adesão de um número maior de actores. No estado actual, 
convém lamentar a fraca utilização da moeda escriturai e a utilização muito marginal dos meios electrónicos.
Esta situação está ligada à fraca taxa de bancarização que traduz uma certa reticência vis a vis dos meios de pagamento escri-
turais e dos bancos de uma forma geral. Assim, a tesourarização atinge proporções muito importantes que limitam a circulação 
da moeda. A estas inconveniências juntam-se outras ligadas à gestão onerosa da utilização da moeda fiduciária.
O novo dispositivo sobre a reforma dos sistemas e meios de pagamento deve, por conseguinte, ser completado, por medidas 
pertinentes tendentes a incentivar as empresas e os indivíduos a utilizarem os novos meios e procedimentos e melhorar, desta 
forma, a taxa de bancarização no seio do espaço UEMOA. Tais medidas visam principalmente os bancos, os comerciantes e ou-
tros indivíduos, mas implicam igualmente uma forte mobilização dos Estados membros.
As medidas a tomar no quadro da promoção da bancarização com vista a assegurar o êxito da reforma dos sistemas e meios de 
pagamentos no seio da UEMOA, devem, por conseguinte, ser traduzidos através da presente lei no direito interno dos Estados 
membros, na sequência da adopção da Directiva n.° 08/2002/M/UEMOA sobre as medidas de promoção da bancarização e da 
utilização dos meios de pagamento escriturais.

LEI RELATIVA ÀS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA BANCARIZAÇÃO
E DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO ESCRITURAIS

ARTIGO 1.º (Definição)

Para a aplicação da lei, convém entender por “instrumento ou procedimento escriturai” qualquer instrumento ou procedimento 
escrito ou electrónico permitido pelo Regulamento relativo à adopção de um dispositivo jurídico sobre os sistemas de pagamento 
nos Estados membros da União Económica e Monetária da África Ocidental UEMOA) como meio de pagamento válido.
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ARTIGO 2.º (Objecto)

A presente lei visa promover a bancarização e a utilização dos instrumentos e procedimentos escriturais de pagamento nas 
relações dos Estados e Administrações Públicas com os seus funcionários e agentes, assim como com os seus parceiros e 
contribuintes.

ARTIGO 3.º (Operações financeiras)

Quaisquer operações financeiras realizadas sobre quantias de dinheiro num montante superior ou igual ao montante de referên-
cia fixado por instrução do BCEAO, por um lado, os indivíduos, empresas e outras pessoas privadas e por outro lado, as pessoas 
públicas e para públicas, nomeadamente o Estado, as Administrações e as empresas, são efectuadas por cheque ou transferên-
cia numa conta aberta junto dos serviços financeiros dos Correios ou de um banco, a menos que haja outro meio escriturai de 
pagamento apropriado que sirva para pagamento do montante inferior ao montante de referencia.

ARTIGO 4.º (Salários, indemnizações e outras prestações em dinheiro)

Os salários, indemnizações e outras prestações em dinheiro devidos pelo Estado, as Administrações públicas, Empresas e ou-
tras pessoas públicas e para públicas aos funcionários, agentes, outro pessoal em actividade ou não ou às suas famílias, assim 
como aos prestadores e sobre uma quantia de dinheiro num montante superior ou igual ao montante de referência fixado por 
instrução do BCEAO, são pagos por cheque ou por transferência numa conta aberta junto dos serviços financeiros dos Correios, a 
menos que haja um outro meio escriturai de pagamento apropriado que sirva para pagamento do montante inferior ao montante 
de referência.

ARTIGO 5.º (Impostos, taxas e outras prestações em dinheiro)

Os impostos, taxas e outras prestações em dinheiro devidos ao Estado, às Administrações, Empresas e outras pessoas públicas 
e para públicas sobre quantias de dinheiro num montante superior ou igual ao montante de referência fixado por instrução do 
BCEAO, são pagos por cheque ou por transferência numa conta aberta junto dos serviços financeiros dos Correios, de um banco 
ou do Tesouro Público, a menos que haja um outro meio escriturai de pagamento que sirva para pagamento do montante inferior 
ao montante de referência.

ARTIGO 6.º (Facturas e outras obrigações de quantia de dinheiro)

O pagamento das facturas de água, electricidade, telefone e a execução de quaisquer obrigações de quantias de dinheiro são 
isentos do pagamento dos direitos de selagem, quando são efectuados através de um instrumento ou procedimento escriturai 
de pagamento.

ARTIGO 7.º (Medidas de informação e de sensibilização)

O Estado da Guiné-Bissau e as autoridades monetárias da UEMOA tomarão, em concertação com os bancos e estabelecimentos 
financeiros, as medidas apropriadas de informação e de sensibilização necessárias à vulgarização dos meios de pagamento 
escriturais.
Essas medidas de informação e de sensibilização, iniciadas antes do estabelecimento do novo dispositivo jurídico, serão segui-
das de maneira periódica, depois da entrada em vigor do dito dispositivo.

ARTIGO 8.º (Seguimento da execução)

O BCEAO e a Comissão da UEMOA são encarregues do seguimento da aplicação da presente lei.

ARTIGO 9.º (Modificação)

A presente lei pode ser modificada por instrumento de igual hierarquia.

ARTIGO 10.º (Medidas complementares)

As instruções do BCEAO precisam, quando necessário, as modalidades de aplicação das disposições da presente lei.

ARTIGO 11.º (Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor a contar da data da sua publicação.

 



325

Lei n.º 7/99 (Declaração De Bens e Rendimentos)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 7/99 (Declaração de Bens e Rendimentos)

Data de Publicação 07/09/1999
Data de Entrada em Vigor  01/01/2000

Entidade Emitente Assembleia Nacional Popular
Fonte Boletim Oficial, Suplemento, Parte I, Número 36

Lei n.º 7/99, de 7 de Setembro

PREÂMBULO
A necessidade de introdução de maior transparência na vida pública do País e na gestão dos bens públicos, bem como o combate 
à corrupção, ao tráfico de influência e ao enriquecimento ilícito dos titulares de cargos políticos, torna indispensável á criação de 
um quadro jurídico que defina as linhas básicas da fiscalização da transparência na constituição e acumulação do património dos 
cidadãos que assumem funções públicas de relevo, bem como dos seus interesses empresariais e financeiros.
ASSIM:
A Assembleia Nacional Popular decreta, nos termos da alínea c) do artigo 85° da Constituição da República, o seguinte:

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei regula a declaração de bens e rendimentos e o registo de interesses patrimoniais, empresarias e financeiros a 
que ficam obrigados, nos termos do presente diploma, todos os titulares de cargos políticos.

ARTIGO 2.º (Titulares de Cargos Políticos)

1. Para efeitos da presente Lei são titulares de cargos políticos:
a) O Presidente da República;
b) O Presidente da Assembleia Nacional Popular;
c) O Primeiro-Ministro;
d) O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
e) Os Ministros, Secretários de Estado e outros Membros do Governo;
f) Os Deputados a Assembleia Nacional Popular;
g) 0s membros do Conselho de Estado;
h) O Procurador-Geral da República;
i) O Presidente do Tribunal de Contas;
j) Os Titulares dos órgãos executivos do Poder Autárquico.
2. São considerados titulares de cargos políticos, para efeitos do presente diploma:
a) Os Membros da Inspecção Superior Contra a Corrupção;
b) Os Secretários Gerais da Administração Pública;
c) Os Directores Gerais da Administração Pública;
d) Os Governadores de Região;
e) Os Membros dos Conselhos de Administração e da Direcção de Empresas de Capitais Públicos e Mistos, bem como de Institu-
tos e Instituições do Estado com autonomia financeira;
f) Os Embaixadores.

ARTIGO 3.º (Declaração Periódica)

1. As entidades sujeitas as declarações referidas no presente diploma devem, até 30 dias após o início do exercício das funções 
referidas no artigo 2” e até 30 dias após o termo das mesmas, apresentar, em triplicado, ao Supremo Tribunal de Justiça a De-
claração de Bens e a Declaração de Rendimentos, bem como o registo de Interesses reportados a data do início ou do termo do 
exercício de funções.
2. Sempre que as entidades referidas no número exerçam as mesmas funções por um período contínuo superior a quatro anos, 
devem no prazo de trinta dias a contar da data em que perfaçam quatro anos, apresentar ao Supremo Tribunal de Justiça as 
declarações previstas no número precedente, para efeitos de actualização.
3. Até trinta dias após a recepção de declarações, o Supremo Tribunal de Justiça remeterá uma cópia de cada declaração rece-
bida à Inspecção Superior Contra a Corrupção.

ARTIGO 4.º (Incidência objectiva da Declaração de Bens)

A declaração de Bens prevista neste diploma incidirá sobre cada um e a totalidade dos bens imóveis e veículos motorizados que 
constituam ou tenham constituído parte do património dos sujeitos passivos da declaração, no período a que reporta a mesma, 
quer os bens se encontrem no território nacional, quer no estrangeiro.
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ARTIGO 5.º (Incidência Objectiva da Declaração de Rendimentos)

1. A declaração de Rendimentos a que obriga a presente Lei, incidirá sobre o valor global dos rendimentos auferidos pelos sujei-
tos passivos de declaração, no período a que esta reporta, relativos às seguintes categorias:
a) Rendimentos do Trabalho Dependente;
b) Rendimentos de Trabalho Independente;
c) Rendimentos Agrícolas;
d) Rendimentos Comerciais e Industriais;
e) Rendimentos Prediais;
f) Rendimentos de Capitais;
g) Mais Valias;
h) Pensões;
i) Outros Rendimentos.
2. Na primeira declaração de rendimentos a apresentar pelos sujeitos passivos de declaração após a respectiva eleição ou no-
meação para o exercício de cargo político, deve constar o valor global das reservas monetárias e contas bancárias no país e no 
estrangeiro .

ARTIGO 6.º (Categorias de Rendimentos)

Para efeitos dos artigos 3º e 5º da presente lei, consideram-se:
a) RENDIMENTOS DO TRABALHO DEPENDENTE: Todas as remunerações pagas ou postas à disposição, provenientes de traba-
lho por conta de outrem, ainda que atribuídas a título de abono;
b) RENDIMENTOS DO TABALHO INDEPENDENTE: Os resultados do exercício, por conta própria, de profissão liberal ou activi-
dade pessoal de carácter técnico, artístico ou científico, e os auferidos no exercício de actividade de prestação de serviços não 
compreendidos noutras categorias;
c) RENDIMENTOS AGRÍCOLAS: Os lucros resultantes do exercício de actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, compreen-
dendo a prestação de serviços e o aluguer de equipamentos e acessórios complementares de actividades agrícolas, silvícolas 
ou pecuárias;
d) RENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS: Os lucros provenientes do exercício de qualquer actividade de natureza comer-
cial ou industrial, bem como da prestação de serviços conexos;
e) RENDIMENTOS PREDIAIS: Os ganhos de correntes da locação de prédios rústicos, urbanos e mistos, bem como da cessão de 
exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais;
f) RENDIMENTOS DE CAPITAIS: Os juros e outras formas de remuneração decorrentes de contractos de mutuo ou outros de 
natureza análoga, ou ainda de depósitos à ordem ou a prazo em instituições financeiras, bem como os lucros colocados à dispo-
sição dos sócios e as quantias postas à disposição das cooperativas a título de remuneração de capital rendimentos derivados da 
simples aplicação de capitais; quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais;
 g) MAIS VALIAS: Os ganhos obtidos resultantes da alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis ou de partes sociais e de 
outros valores mobiliários;
h) PENSÕES: Os rendimentos de aposentação de reforma, de invalidez ou de sobrevivência, bem como outras de natureza idên-
tica e as subvenções, temporárias ou vitalícias e rendimentos de natureza equiparável;
 i) OUTROS RENDIMENTOS: Os ganhos resultantes de lotarias, rifas, apostas desportivas e outros jogos de azar, bem como os 
rendimentos provenientes de prémios literários, artísticos ou científicos ou de outras fontes não especificamente previstas no 
presente diploma.

ARTIGO 7.º (Incidência Objectiva do Registo de Interesses)

O registo de interesses dos titulares de cargos políticos consiste na discriminação:
a) Das actividades públicas e privadas exercidas nos últimos cinco anos;
b) Dos cargos sociais exercidos nos últimos cinco anos;
c) Dos apoios e benefícios de sociedades comerciais recebidos nos últimos cinco anos;
d) Das entidades às quais foram, prestados serviços remunerados, de qualquer natureza, nos últimos cinco anos;
e) Da participação em sociedades comerciais nos últimos cinco anos;
f) Das instituições financeiras das quais foram recebidos créditos nos últimos cinco anos.

ARTIGO 8.º (Confidencialidade dos Dados)

Os elementos constantes nas declarações e registos a que se refere a presente lei mantêm-se confidenciais, sendo de acesso re-
servado às seguintes entidades, mediante requerimento, devidamente fundamentado, ao Inspector Superior Contra a Corrupção:
a) Presidente da República;
b) Comissões Parlamentares de Inquérito;
c) Tribunais Judiciais;
d) Ministério Público.

ARTIGO 9.º (Fiscalização)

1. Para efeitos do previsto no artigo 10°, o Supremo Tribunal de Justiça remeterá, até 30 de Junho de cada ano, à mesa da Assem-
bleia Nacional Popular, à Inspecção Superior Contra a Corrupção e ao Ministério Público, a lista dos titulares de cargos políticos 
que não tenham cumprido o previsto no artigo 3o do presente diploma.
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2. Compete à Inspecção Superior Contra a Corrupção, por iniciativa própria ou por solicitação do Presidente da República, do 
Presidente da Mesa da Assembleia Nacional Popular, de qualquer Grupo Parlamentar ou de um mínimo de dez deputados, pro-
ceder às diligências adequadas à verificação da veracidade das declarações referidas no artigo 3° da presente lei.
3. A verificação de irregularidades, fraudes, falsificações, falsas declarações, e outros actos passíveis de acção penal deverá ser 
comunicada à mesa da Assembleia Nacional Popular e ao Ministério Público para efeitos de procedimento criminal.
4. A Inspecção Superior Contra a Corrupção dará conhecimento do despacho final de cada processo às entidades que tiverem 
solicitado a sua intervenção.

ARTIGO 10.º (Sanções)

1. Os crimes dolosos consistentes na não entrega, total ou parcial, das declarações previstas no artigo 4o, serão automaticamen-
te punidos com pena de privação do direito de receber remuneração pelo exercício de funções no Estado e suspensão temporária 
do exercício de actividade pública.
2. Os crimes de fraude, consistentes na omissão de declarações ou na prestação de falsas declarações, serão punidos com a 
pena de exoneração do cargo ou perda do mandato, caso se trate de cargo electivo.
3. Os crimes de viciação, falsificação, ocultação, destruição ou inutilização de contabilidade ou de documentos com ele relacio-
nados, serão punidos com pena de prisão maior de dois a oito anos.

ARTIGO 11.º (Competência Penal)

Compete ao Tribunal de Círculo de Bissau e, na sua inexistência, ao Supremo Tribunal de Justiça, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pela alínea f) do n° 1 do artigo 10° do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n° 5/93, de 13 
de Outubro, julgar os processos crime instaurados contra titulares de cargos políticos, ao abrigo da” presente lei.

ARTIGO 12.º (Disposições Finais)

A obrigação de apresentação de declarações por termo de funções aplicam-se a todas as entidades previstas no artigo 2o que 
tenham cessado o exercício de funções há menos de 30 dias.

ARTIGO 13.º (Entrada em Vigor)

A presente lei entra em vigor em 1 de Janeiro de 2000.
Aprovado, em 1 de Julho de 1999.
— O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Agostinho Cabral D’Almada.
Promulgado em 4 de Setembro de 1999.
— O Presidente da República Interino, Malam Bacai Sanha 

Decreto-Lei n.º 2-B/93 (Uso Ilícito De Drogas)

Tipo de Documento Decreto-Lei
N.º Documento 2-B/93 ( Uso Ilícito de Drogas)

Data de Publicação 28/10/1993  
Data de Entrada em Vigor  28/10/1993

Entidade Emitente Conselho de Estado
Fonte Boletim Oficial, Suplemento, Parte I, Número 43

Decreto-Lei n.º 2-B/93, de 28 de Outubro

Reconhecendo os esforços, a nível mundial, que têm vindo a travar os Governos na luta contra o cultivo, o tráfico e o consumo da 
droga, expresso em legislação nacionais e internacionais atinentes;
Concordando e harmonizando-se com os restantes Países, o Conselho de Estado, logo nos primórdios da independência, com-
preendendo a dimensão do problema do tráfico e do consumo de estupefacientes, aprovou, pelo Decreto - Lei nº 1 /76 de 21 de 
Abril, a Lei de combate a droga;
Volvidos, porém, dezasseis anos sobre o início da vigência daquele diploma impõe, a prática, proceder não apenas a revisão e 
adequação de alguma das medidas no anterior diploma consagradas, mas também ajustamentos estruturais a até institucionais;
A crescer ao acima exposto consagra-se uma das maiores preocupações do Programa das Nações Unidas para o Controle 
Internacional da Droga (PNUCID), que é o da harmonização da legislação Antidroga a nível da África e do Planeta. Posto estar 
harmonizado o presente projecto com a legislação daquele departamento das Nações Unidas;
Nesta conformidade, O Conselho de Estado decreta nos termos do nº 2 do artº 64º da Constituição para valer como Lei, o se-
guinte:
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TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º (Direito das Convenções e tabelas)

1. As normas do presente Decreto-Lei são interpretadas de harmonia com as convenções relativas a estupefacientes, substân-
cias psicotrópicas ou precursores, ratificadas ou a ratificar pela GUINÉ-BISSAU.
2. As referências neste Decreto-lei a tabelas de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores entendem-se repor-
tadas às tabelas anexas as quais são obrigatoriamente actualizadas nos termos aí previstos.
3. Para efeito de aplicação das disposições do presente Decreto-Lei, estabelece-se uma distinção entre “droga de alto risco”, re-
presentadas pelo conjunto das plantas e substâncias constantes dos quadros I e II “drogas de risco”, representadas pelo conjunto 
das plantas e substâncias constantes do quadro III e precursores, representados pelas substâncias classificadas no quadro IV.

ARTIGO 2.º (Definições)

No presente Decreto-lei:
- As expressões “abuso de droga” e “uso ilícito” significam o uso de drogas proibidas e o uso sem receita médica de outras drogas 
colocadas sob controlo no território nacional;
- O termo “toxicodependente” designa a pessoa em estado de dependência física e ou psíquica em face de uma droga colocada 
sob controlo no território nacional.

TÍTULO II Produção e Tráfico Ilícitos de Substância sob Controlo
CAPÍTULO I Incriminações e Penas Principais

ARTIGO 3.º (Drogas de alto risco)

1. Quem, sem se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, 
comprar, ceder ou por qualquer titulo receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, fizer transitar ou ilicitamente de-
tiver, fora dos casos previstos no Artº 20º, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, é punido com 
pena de prisão de a 12 anos.
2. Quem agindo em contrário de autorização concedida, ilicitamente ceder, introduzir ou diligenciar por que outrem introduza 
no comércio plantas, substâncias ou preparações referidas no número anterior, é punido com pena de prisão de 3 a 15 anos.
3. Na pena prevista no número anterior incorre aquela, que cultivar plantas, produzir fabricar substâncias ou preparações diver-
sas das que constam do título da autorização.

ARTIGO 4.º (Drogas de risco)

Quem, sem encontrar autorizado, praticar alguma das acções referidas no número 1 do artigo 3º, respeitante a drogas incluídas 
na tabela III, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

ARTIGO 5.º (Equipamentos, materiais e precursores)

1. Quem, sem se encontrar autorizado, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, pusera venda, vender, distribuir, comprar, 
ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar exportar, fizer transitar equipamentos, ma-
teriais ou substâncias inscritas na tabela IV, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, ê punido com pena de prisão de 1 a 10 anos.
2. Quem, sem se encontrar autorizado, detiver, a qualquer título, equipamentos, materiais ou substâncias inscritas na tabela IV, 
sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é 
punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, 5 Se o agente beneficia de autorização, é punido:
a) No caso do nº 1, com pena de prisão de 1 a 12 anos;
b) No caso do nº 2, com pena de prisão de 1 a 8 anos.

ARTIGO 6.º (Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos)

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de infracção 
prevista nos artigos 3º, 4-, 5º, 8º e 9º:
a) Converte, transfere, auxilia ou facilita alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, no todo ou em 
parte, directa ou indirectamente, com o fim de oculta a ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa implicada na 
prática de qualquer uma dessas infracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos, é punido com pena de prisão 
de 2 a 12 anos;
b) Oculta ou dissimula a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade desses bens ou pro-
dutos ou de direitos a eles relativos, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;
c) Os adquire ou recebe a qualquer título, utiliza» detém ou conserva, é punido com pena de prisão de i a 5 anos.
2. A punição pelos crimes previstos no número anterior não excederá a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 3º 
a 5º, 8º e 9º.
3. A punição pelos crimes previstos no número 1 tem lugar ainda que os factos referidos nos artigos 3º a 5º, 8º e 9º hajam sido 
praticados fora do território nacional.
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CAPÍTULO II Agravação das Penas

ARTIGO 7.º (Causas de agravação)

As penas previstas nos artigos 3º a 6º são aumentadas de um quarto nos seus limites mínimo e máximo se:
a) As substâncias ou preparações foram entregues ou se destinavam a menores ou diminuídos psíquicos;
b) As substâncias ou preparações foram distribuídas por grande número de pessoas;
c) O agente obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
d) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão dessas infracções;
e) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário das alfândegas, dos serviços prisionais ou 
dos serviços de reinserção social, trabalhadores dos correios, telégrafos, telefones ou telecomunicações, docente, educador ou 
trabalhador de estabelecimento de educação ou trabalhador de serviços ou instituições de acção social, e o facto for praticado 
no exercício da sua profissão;
f) O agente participar em outras actividades criminosas organizados, de âmbito internacional:
g) O agente participar em outras actividades ilegais facilitadas pela prática da infracção;
h) A infracção tiver sido cometida em instalações de serviço de tratamento de consumidores de droga, de reinserção social, de 
serviços ou instituições de acção social, em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, ou em 
outros locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de actividades educativas, desportivas ou sociais, ou na sua 
imediações;
i) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos psíquicos;
j) O agente actuar como membro de bando destinado a prática reiterada dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, com colabora-
ção de, pelo menos, outro membro de bando;
l) As substâncias ou preparações foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por manipulação ou mistura, aumentando o 
perigo para a vida ou para a integridade física de outrem.

ARTIGO 8.º (Traficante-consumidor)

1. Quando, pela prática de algum dos factos referidos no artigo 3º, o agente tiver por finalidade exclusiva conseguir plantas, 
substâncias ou preparações para uso pessoal, a pena é de prisão até 2 anos 
2. A tentativa é punível.
3. Não é aplicável o disposto no número 1 mas as disposições gerais deste diploma quando o agente detiver plantas, substâncias 
ou preparações em quantidade que exceda a necessária para o consumo médio individual durante o período de 5 dias.

ARTIGO 9.º (Abuso do exercício de profissão)

1. As penas previstas nos artigos 3º e 4º são aplicadas ao médico que passe receitas, ministre ou entregue substâncias ou pre-
parações aí indicadas, com fim não terapêutico.
2. As mesmas penas são aplicadas ao farmacêutico ou a quem o substitua na sua ausência ou impedimento que vender ou en-
tregar aquelas substâncias ou preparações para fim não terapêutico.
3. Em caso de condenação nos termos dos números anteriores, o tribunal comunica as decisões à Ordem dos Médicos, à Ordem 
dos Farmacêuticos e o Ministério da Saúde.

ARTIGO 10.º (Associações criminosas)

1. Quem promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando concertada-
mente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, é punido com pena de prisão de 4 a 10 anos.
2. Quem prestar colaboração, directa ou indirecta, aderir ou apoiar o grupo, organização ou associação referidos no número 
anterior, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
3. Incorre na pena de 6 a 14 anos de prisão quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação referidos o nº 1.
4. Se o grupo, organização ou associação tiver como finalidade ou actividade a conversão, transferência, dissimulação ou recep-
tação de bens ou produtos dos crimes previstos nos artigos 3º a 6º, o agente é punido:
a) Nos casos dos nºs 1 e 3, com pena de prisão de 2 a 6 anos;
b) No caso do nº 2, com pena de prisão de 1 a 6 anos.

ARTIGO 11.º (Incitamento)

Aqueles que, por qualquer meio, incitarem ao cometimento de um dos delitos previstos nos artigos 3º a 6º e 8º, são punidos com 
a pena prevista para a infracção respectiva.

ARTIGO 12.º (Incitamento ao uso de estupefacientes ou substancias psicotrópicas)

1. Quem induzir, incitar ou instigar outra pessoa, em público ou em privado, ou por qualquer modo facilitar o uso ilícito de plan-
tas, substância ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, é punido com pena de prisão até 3 anos.
2. Se se tratar de substâncias ou preparações compreendida na tabela III, a pena é de prisão até 1 ano.
3. Os limites mínimo e máximo das penas são aumentados de um terço se:
a) Os factos foram praticados em prejuízo de menor, diminuído psíquico ou de pessoa que se encontrava ao cuidado do agente do 
crime para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda;
b) Ocorreu alguma das circunstâncias previstas nas alíneas d), e) ou h) do artigo 7º.
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ARTIGO 13.º (Tráfico e consumo em lugares públicos ou de reunião)

1. Quem, sendo proprietário, gerente, director ou, por qualquer título, explore hotel restaurante, café, taberna, clube, casa ou 
recinto de reunião, de espectáculo onde diversão, consentir que esse lugar seja utilizado para o tráfico ou uso ilícito de plantas, 
substância ou preparações incluídas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos.
2. Quem, tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado ou veículo, consente que seja habitualmente utilizado para o tráfico ou uso 
ilícito de plantas, substâncias ou preparações incluídas nas tabelas I a III é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Agente que, após notificação nos termos do nº 4, não tomar as medidas 
adequadas para evitar que os lugares neles mencionados sejam utilizados para o tráfico ou o uso ilícito de plantas, substâncias 
ou preparações incluídas nas tabelas I a III, é punido com pena de prisão até 5 anos.
4. O disposto no número anterior só é aplicável após duas apreensões de plantas, substâncias ou preparações incluídas nas ta-
belas I a III, realizadas por autoridade judiciária ou por órgão de polícia criminal, devidamente notificadas ao agente referido nos 
nºs 1 e 2, e não mediando entre elas período superior a um ano, ainda que sem identificação dos detentores.
5. Verificadas as condições referidas nos nºs 3 e 4 a autoridade competente para a investigação dá conhecimento dos factos 
à autoridade administrativa que concedeu a autorização de abertura do estabelecimento, que decidirá sobre o encerramento.

ARTIGO 14.º (Desobediência qualificada)

1. Que se opuser a actos de fiscalização ou se negar a exibir os documentos exigidos depois de advertidos das consequências 
penais da sua conduta, é punido com a pena correspondente ao crime de desobediência qualificada.
2. Incorre em igual pena quem não cumprir em tempo as obrigações de participação urgente de subtracção ou extravio de subs-
tância ou documentos referidos no diploma anteriormente mencionado.

CAPÍTULO III ATENUAÇÃO OU ISENÇÃO DE PENA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

ARTIGO 15.º (Atenuação ou dispensa de pena)

Se, nos casos previstos nos artigos 3º a 6º, 9º e 10º o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer di-
minuir por forma considerável o perigo produzido pela conduta, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado 
que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação 
ou a captura de outros ‘responsáveis, particularmente tratando-se de grupos, organizações ou associações pode a pena ser-lhe 
especialmente atenuada ou ter lugar a dispensa de pena.

CAPÍTULO IV MEDIDAS E PENAS ACESSÓRIAS

ARTIGO 16.º (Perda de bens ou direitos relacionados com o facto)

 1. Os tribunais declaram perdidas a favor do Estado as plantas e substâncias apreendidas em virtude da prática de infracção 
prevista no presente diploma, que não tiverem sido destruídas ou entregues a organismo autorizado para a sua utilização lícita, 
ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.
2. Os tribunais declaram igualmente perdidos a favor do Estado as instalações, materiais, equipamentos e outros bens móveis 
utilizados ou destinados a ser utilizados para a prática da infracção, sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé, bem como 
as recompensas dadas ou prometidas aos agentes da infracção.

ARTIGO 17.º (Bens transformados, convertidos ou misturados)

1. Nos casos previstos no presente diploma, os tribunais ordenam ainda a perda a favor do Estado dos produtos provenientes da 
infracção, directamente adquiridos pelos agentes, para si ou para outrem, dos bens móveis ou imóveis nos quais foram trans-
formados ou convertidos e, até ao montante do valor estimado dos produtos em causa, dos bens adquiridos legitimamente com 
os quais os ditos produtos foram misturados, bem como dos rendimentos, juros, lucros e outras vantagens extraídas desses 
produtos, dos bens nos quais estes foram transformados ou investidos, ou bens com que tenham sido misturados.
2. Se os direitos, objecto ou vantagens referidos no número anterior não puderem ser apropriados em espécie, a perda é substi-
tuída pelo pagamento ao Estado do respectivo valor.
3. O disposto nos números anteriores aplica-se aos direitos, objectos ou vantagens obtidos mediante transacção ou troca com os 
direitos, objecto, objectos ou vantagens directamente conseguidos por meio da infracção.

ARTIGO 18.º (Destino dos bens declarados perdidos a favor do Estado)

1. Os bens e produtos declarados perdidos a favor do Estado nos termos dos artigos anteriores ou montante proveniente da sua 
venda, são utilizados em acções e medidas de prevenção do consumo de droga, de tratamento e reinserção de toxicodependentes 
e de combate ao tráfico.
2. A forma e percentagem de distribuição dos bens e produtos são estabelecidas por decreto do Governo.
3. Na falta de acordo ou tratado, os bens e produtos apreendidos a solicitação de autoridades de Estado estrangeiro ou os fundos 
provenientes da sua venda, pertencem ao Estado onde se encontrava no momento da apreensão.

ARTIGO 19.º (Expulsão de estrangeiros e encerramento de estabelecimento)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 24º, em caso de condenação por crime de tráfico previsto no presente diploma, se o arguido 
for estrangeiro, o tribunal pode ordenar a sua expulsão do país, por período não inferior a 10 anos.
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2. Na sentença condenatória pela prática de crime previsto no artigo 13º, e independentemente da interdição de profissão ou 
actividade, pode ser decretado o encerramento do estabelecimento ou lugar público onde os factos tenham ocorridos, pelo pe-
ríodo de 1 a 5 anos.
3. Tendo havido prévio encerramento ordenado judicial ou administrativamente, o período decorridos será levado em conta na 
sentença.
4. Se o réu for absolvidos cessará imediatamente o encerramento ordenado administrativamente.

TÍTULO III CONSUMO DE DROGA TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA

ARTIGO 20.º (Consumo)

1. Quem consumir ou, para o seu consumo, cultivar, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas 
tabelas I a III cuja fraca quantidade permitida considera que se destinavam ao seu consumo pessoal, é punido:
a) Se se trata de planta ou substância classificada de alto risco, incluindo o óleo de cannabis, com a pena de prisão de 2 meses 
a 1 ano.
b) Se se trata de um derivado da planta da cannabis diferente de óleo de cannabis. com a pena de prisão de 1 mês a 6 meses.
c) Se se trata de planta ou substância classificada como droga de risco, com pena de prisão de 15 dias a 3 meses.
2. O interessado pode ser dispensado de pena se cumulativamente preencher os seguintes requisitos:
a) não tiver atingido a maioridade;
b) não for reincidente;
c) mediante declaração solene perante o Magistrado se comprometer a não recomeçar.

ARTIGO 21.º (Tratamento espontâneo e atendimento de consumidores)

1. Quem utilize ilicitamente, para consumo individual, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a III e 
solicite a assistência de serviços de saúde do Estado ou particulares terá a garantia de anonimato.
2. Os médicos, técnicos e restante pessoal do estabelecimento que assista o paciente estão sujeitos ao dever de segredo profis-
sional, não sendo obrigados a depor em tribunal ou a prestar informações às entidades policiais sobre a natureza e evolução do 
processo terapêutico.
3. O Ministério da Saúde desenvolverá, através dos serviços respectivos, as acções necessárias à prestação de atendimento a to-
xicodependentes ou outros consumidores que se apresentam espontaneamente e fiscalizará as condições em que as entidades 
privadas atendem os toxicodependentes.

ARTIGO 22.º (Suspensão da pena e obrigação de tratamento)

1. Se o arguido tiver sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 20º ou de outro que com ele se encontre numa re-
lação directa de conexão e tiver sido considerados toxicodependente, pode o tribunal suspender a execução da pena de acordo 
com a lei geral, sob condição, para além do outros deveres ou regras de conduta adequados, de se sujeitar a tratamento ou a 
internamento em estabelecimento apropriado, o que comprovará pela forma e no tempo que o tribunal determinar.
2. Se durante o período da suspensão da execução da pena o toxicodependente culposamente não se sujeitar ao tratamento ou 
ao internamento ou deixar de cumprir qualquer dos outros deveres ou regras de conduta impostos pelo tribunal, aplica-se o 
disposto na lei penal para a falta de cumprimento desses deveres ou regras de conduta.
3. Revogada a suspensão, o cumprimento da pena terá lugar, de preferência em zona apropriada do estabelecimento prisional, 
sendo prestada a assistência médica necessária.
4. Pode, com as devidas adaptações, ser aplicados o regime de prova.

ARTIGO 23.º (Tratamento no âmbito de processo pendente)

1. Sempre que o tratamento, em qualquer das modalidades seguidas, decorra no âmbito de um processo pendente em tribunal, 
o médico ou o estabelecimento enviam, de 3 em 3 meses, se outro período não for fixado, uma informação sobre a evolução da 
pessoa a ele sujeita, com respeito pela confidencialidade da relação terapêutica, podendo sugerir as medidas que entendam 
convenientes.
2. Após a recepção da informação referida no número anterior, o tribunal pronuncia-se, se o entender necessário, sobre a situa-
ção processual do visado,

TÍTULO IV Legislação Subsidiária
CAPÍTULO I Legislação Penal e Processual

ARTIGO 24.º (Legislação penal)

Na falta de disposição específica do presente diploma são aplicáveis, subsidiariamente, as disposições da parte geral do Código 
penal e legislação complementar.

ARTIGO 25.º (Aplicação da lei penal nacional)

Para efeitos do presente diploma, a lei penal da GUINÉ-BISSAU é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional:
a) Quando praticados por estrangeiros, desde que o agente se encontre em território nacional, e não seja extraditado;
b) Sob reserva de acordos concluídos entre Estado, quando praticados a bordo de navio em relação ao qual o Estado do pavilhão 
autorizou o Estado da Guiné-Bissau a examinar, a visitar ou a tomar, em caso de descoberta de provas de participação em trafico 
ilícito, as medidas apropriadas face ao navio, às pessoas a bordo e à carga.
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ARTIGO 26.º (Medidas respeitantes a menores)

Compete aos tribunais com jurisdição na área de menores a aplicação das medidas previstas neste diploma, com as devidas 
adaptações, quando a pessoa a elas sujeita for menor, nos termos da legislação especial de menores, e sem prejuízo da aplica-
ção pelos tribunais comuns da legislação respeitante a jovens dos 16 aos 21 anos.

ARTIGO 27.º (Legislação processual penal)

Na falta de disposição específica do presente diploma, são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal 
e legislação complementar.

CAPÍTULO II Disposições Especiais de Processo

ARTIGO 28.º (Buscas e apreensões)

1. As visitas, buscas e apreensões aos locais onde sejam fabricadas, transformadas ou armazenadas ilicitamente droga de alto 
risco, droga de risco ou precursores, equipamentos e materiais destinados à cultura, produção ou fabrico ilícito das mesmas, são 
permitidas a qualquer hora do dia ou da noite.
2. Às diligências a efectuar em casa de habitação são precedidas de autorização escrita da autoridade judiciária competente, nos 
termos das leis de processo.
3. Em caso de infracções previstas no presente diploma, as drogas e precursores são imediatamente apreendidos, o mesmo se 
fazendo quanto a instalações, materiais, equipamentos e outros bens móveis-suspeitos de terem sido utilizados ou de se des-
tinarem a ser utilizados para a prática do crime, somas e valores mobiliários suspeitos de proveniência directa ou indirecta da 
infracção, bem como de todos os documentos que facilitem a sua prova ou a culpabilidade dos seus autores, sem que o segredo 
possa ser invocado.

ARTIGO 29.º (Revista e perícia)

1. Quando houver indícios sérios de quem alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes ou substâncias psicotrópi-
cas é ordenada revista e, se necessário, proceder-se a perícia.
2. O visado pode ser conduzido a unidade hospitalar ou a outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo estrita-
mente necessário à realização da perícia.
3. A revista é efectuada pelo funcionário habilitado a constar a infracção, o qual relatará por escrito à autoridade Judiciária com-
petente, no prazo máximo de 48 horas, o resultado da diligência.
4. Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido a revista ou a 
perícia autorizada nos termos do número anterior, é punido com pena de prisão até 2 anos.

ARTIGO 30.º (Sistema Financeiro e Bancário)

1. Sempre que haja indícios sérios de que um indivíduo suficientemente identificado utiliza ou utilizou o sistema financeiro. 
Bancário ou Instituições similares, para efectuar operações relacionadas com prática das infracções previstas nos artigos 3º a 
6º e 10º, a autoridade judiciária competente pode autorizar, sem que o segredo profissional ou Bancário lhe possa ser oposto:
a) A colocação sob vigilância, por período determinado, de contas Bancárias;
b) O acesso por período determinado a sistema informáticos usados naquelas operações;
c) A exibição ou fornecimento de quaisquer informações ou documentos financeiros. Bancários, fiscais ou comerciais.
2. Os estabelecimentos financeiros bancários e instituições similares, públicos ou privados, podem, por sua iniciativa, alertar as 
autoridades judiciárias competentes sobre as operações que suspeitem relacionadas com a prática das infracções referidas no 
nº 1.não constituindo tal procedimento uma violação do segredo profissional ou bancário, nem implicando responsabilidade civil.

ARTIGO 31.º (Entregas controladas)

1. Pode ser autorizada, caso a caso, pelo Ministério Público, a não actuação da Polícia Judiciária sobre os portadores de substân-
cias estupefacientes ou psicotrópicas em trânsito por GUINÉ-BISSAU com a finalidade de proporcionar, em colaboração com o 
país ou países destinatários e outro eventuais países de trânsito, a identificação e arguição do maior número de participantes nas 
diversas operações de tráfico e distribuição, mas sem prejuízo de exercício da acção penal pelos factos aos quais a lei nacional 
é aplicável.
2. A autorização só é concedida, a pedido de país destinatário, desde que:
a) Seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos portadores e a identificação suficiente destes;
b) Seja garantida pelas autoridades competentes dos países de destino e dos países de trânsito a segurança das substâncias 
contra riscos de fuga ou extravio;
c) As autoridades judiciárias competentes dos países de destino ou de trânsito se comprometam a comunicar, com urgência, 
informação pormenorizada sobre os resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvidas por cada um dos agentes 
da prática dos crimes, especialmente dos que agiram na GUINÉ-BISSAU.
3. Apesar de concedida a autorização mencionada anteriormente, a Polícia Judiciária intervém se as margens de segurança 
tiverem diminuído sensivelmente, se se verificar alteração imprevista de itinerário ou qualquer outra circunstância que dificulte 
a futura apreensão das substâncias e a captura dos agentes;
se aquela intervenção não tiver sido comunicada previamente à entidade que concede a autorização, é-o nas 24 horas seguintes, 
mediante relato escrito.
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4. Por acordo com o país de destino, as substâncias em trânsito podem ser substituídas parcialmente por outras inócuas, de tal 
se lavrando o respectivo auto.
5. Os contactos internacionais podem ser efectuados através do Gabinete Nacional da Interpol.
6. Qualquer entidade que receba pedidos de entregas controladas canaliza-os imediatamente para a Polícia Judiciária para 
execução.

ARTIGO 32.º (Prisão Preventiva)

1. Sempre que o crime imputado for de tráfico de droga desvio de precursores, branqueamento de capitais ou de associação cri-
minosa, e o arguido se encontre preso preventivamente, ao ponderar a sua libertação, o juiz tomará especialmente em conta os 
recursos económicos do arguido utilizáveis para suportar a quebra da caução e o perigo de continuação da actividade criminosa, 
em termos nacionais e internacionais.
2. Antes de se pronunciar sobre a subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, o juiz recolherá a informação actualizada 
que possa interessar ao reexame daqueles pressupostos.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA

ARTIGO 33.º (Investigação criminal)

A investigação do tráfico ilícito de plantas, substâncias, preparações e precursores compreendidos nas tabelas anexas ao pre-
sente diploma é da competência exclusiva da Polícia Judiciária.

ARTIGO 34.º (Conduta não punível)

1. Não é punível a conduta do funcionário de investigação criminal que para fins de inquérito e sem revelação da sua qualidade 
e identidade, aceitar directamente ou por intermédio de um terceiro a entrega de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. O relato de tais factos é junto ao processo no prazo máximo de 24 horas.

ARTIGO 35.º (Protecção das fontes de informação)

1. Nenhum funcionário de investigação criminal, declarante ou testemunha, é obrigado a revelar ao tribunal a identificação ou 
qualquer elemento que leve à identificação de alguém que tenha auxiliado a polícia na descoberta de infracção prevista no pre-
sente diploma.
2. Se, no decurso da audiência de julgamento, o tribunal se convencer que a pessoa que auxiliou a polícia transmitiu dados ou 
informações que sabia ou devia saber serem falsos, pode obrigar à revelação da sua identidade e à inquirição em audiência dela.
3. Na situação prevista na parte final do número anterior, o presidente do tribunal pode decidir a exclusão ou restrição da publi-
cidade da audiência.

CAPÍTULO IV Destruição de Droga e Recolha de Amostras

ARTIGO 36.º (Exame e destruição das substâncias)

1. As plantas, substâncias e preparações apreendidas são examinadas, por ordem da autoridade judiciária competente, no mais 
curto prazo de tempo possível.
2. Após o exame laboratorial, o perito procede recolha, identificação, pesagem — bruta e líquida — , acondicionamento e selagem 
de uma amostra, no caso de a quantidade de droga o permitir, e do remanescente, se o houver.
3. À amostra fica guardada em cofre do organismo que procede à investigação até decisão final 
4. No prazo de 5 dias após a junção do relatório do exame laboratorial, a autoridade judiciária competente ordena a destruição da 
droga remanescente, despacho que é cumprido em período não superior a 30 dias, ficando a droga, até à destruição, guardada 
em cofre forte, 
5. À destruição da droga faz-se por incineração, na presença de um magistrado, de um funcionário designado para o efeito, de 
um técnico de laboratório, lavrando-se o auto respectivo;
numa mesma operação de incineração podem realizar-se destruições de droga apreendida em vários processos.
6. Proferida decisão definitiva, o tribunal ordena a destruição da amostra guardada em cofre, o que se fará com observância do 
disposto no nº 5, sendo-lhe remetida cópia do auto respectivo.

ARTIGO 37.º (Amostras pedidas por entidades estrangeiras)

1. Podem ser enviadas amostras de substâncias e preparações que tenham sido apreendidas, a solicitação de entidades estran-
geiras, para fins científicos ou de investigação, mesmo na pendência do processo.
2. Para o efeito, o pedido é transmitido à autoridade judiciária competente, que decidirá sobre a sua satisfação.
3. O pedido pode ser apresentado através do Gabinete Nacional da Interpol.

ARTIGO 38.º (Comunicação de decisões)

1. São comunicadas ã Entidade Coordenadora do Combate à Droga todas as apreensões de plantas substâncias e preparações 
compreendidas nas tabelas i a IV.
2. Os tribunais enviam à mesma Entidade cópia das decisões proferidas em processo crime por infracções previstas no presente 
diploma.
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TÍTULO V Coordenação Nacional e Cooperação Internacional na Luta Contra o Tráfico Ilícito

ARTIGO 39.º (Coordenação do combate à droga)

1. Será criada, na dependência do Primeiro Ministro, uma Comissão Nacional com a finalidade de propor as estratégias e coor-
denar as acções políticas emanadas do Governo em todos os domínios do combate ã droga, sendo a sua composição e atribuição 
objecto de decreto.
2. Será igualmente criada uma estrutura de coordenação do combate ao trafico ilícito, tanto no plano nacional como internacio-
nal, na dependência do Procurador-Geral da República.

ARTIGO 40.º (Cooperação internacional)

No tocante a extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão de processos crimi-
nais, aplicam se os tratados, convenções e acordos a que a GUINÉ-BISSAU se vinculou e subsidiariamente o disposto na Conven-
ção das Nações Unidas de 1988 contra o tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 41.º (Norma revogatória)

Fica revogada o Decreto-Lei nº 1/76, de 21 de Abril.

ARTIGO 42.º (Entrada em vigor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.
Aprovado em 9 de Setembro de 1993.
Promulgado em 9 de Setembro de 1993.
Publique-se.
O Presidente do Conselho de Estado, General João Bernardo Vieira.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
ANEXO (a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)
TABELA I
TABELA II
TABELA III
TABELA IV (PRECURSORES)

 

Decreto n.º 62-A/92 (Regulamentação do Controlo do Mercado Lícito
dos Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Precursores)

Tipo de Documento Decreto
N.º Documento 62-A/92 (Regulamentação do controlo do mercado lícito dos Estupefacientes, Substâncias
 Psicotrópicas e Precursores)

Data de Publicação 30/12/1992  
Data de Entrada em Vigor  30/12/1992

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim Oficial, Suplemento, Parte I, Número 52

Decreto n.º 62-A/92, de 30 de Dezembro

Havendo necessidade de se proceder à regulamentação do Controlo do Mercado Lícito dos Estupefacientes, Substâncias Psico-
trópicas e Precursores, Sob proposta do Ministro da Saúde e Assuntos Sociais, o Governo decreta, nos termos do Artigo 74º da 
Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º (Direito das Convenções)

As normas do presente Decreto serão interpretadas de harmonia com as convenções relativas a estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, ratificadas ou a ratificar pela Guiné-Bissau.
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ARTIGO 2.º (Substâncias e preparados sujeitos à disciplina do presente diploma)

1. As substâncias a preparados sujeitos ao regime previsto neste Decreto constarão de quatro quadros, elaborados em confor-
midade com os critérios estabelecidos nos artigos seguintes, e anexos ao presente diploma.
2. Os quadros referidos no nº1 podem ser alterados por despacho conjunto dos Ministros da Saúde e da Justiça e serão obriga-
toriamente actualizados de acordo com as alterações aprovadas pelos órgãos próprios das Nações Unidas.
3. O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o transporte, o trânsito, a 
detenção por qualquer título e o uso de substâncias e preparados indicados nos números anteriores ficam condicionados pelo 
disposto no presente diploma e despacho conjunto dos Ministros da Saúde e da Justiça.
4. O despacho referido no nº3 conterá as regras necessárias a boa execução deste diploma.

ARTIGO 3.º (Drogas, precursores e preparações)

1. Para efeitos de presente diploma, são consideradas drogas todas as plantas, substâncias ou seus preparados, cujo controlo se 
encontra previsto nas convenções sobre estupefacientes e substâncias psicotrópicas ratificadas ou a ratificar pela Guiné-Bissau 
e respectivas alterações, bem como outras substâncias incluídas nos quadros anexos ao presente diploma.
2. Consideram-se precursores as substâncias descritas no quadro IV anexo ao presente diploma.
3. É considerado como preparado:
uma solução ou mistura contendo um ou vários estupefacientes, uma ou várias substâncias psicotrópicas ou outras substâncias 
colocadas sob controlo;
uma ou várias substâncias psicotrópicas divididas em unidades de consumo.
4. Os preparados estão sujeitos ao mesmo regime das substâncias que eles contém, desde que não sejam considerados isentos 
pela lista nacional de medicamentos.

ARTIGO 4.º (Critérios gerais para a elaboração dos quadros)

1. Inscrever-se-ão nos quadros anexos os estupefacientes e substâncias psicotrópicas como tais classificados pelas convenções 
internacionais, bem como os seus preparados e outras substâncias, preparados e plantas considerados perigosos para a saúde 
pública, pelos seus efeitos toxicomagénicos e pelas situações de abuso a que possam dar lugar.
2. O quadro I conterá, pelo menos, as substâncias indicadas na tabela IV da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, e na 
tabela I da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971.
3. O quadro II conterá, pelo menos, as substâncias indicadas nas tabelas I e II da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, 
e na tabela II da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971.
4. O quadro III conterá, pelo menos, as substâncias indicadas nas tabelas III e IV da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas 
de 1971.
5. Sempre que se mostrar necessário, as substâncias inscritas nos quadros II e III podem ser submetidas as medidas de controlo 
mais rigorosas ou severas.
6. O quadro IV conterá, pelo menos, as substâncias indicadas nas tabelas anexas a Convenção Contra o Tráfico Ilícito dos Estu-
pefacientes e das Substâncias Psicotrópicas de 1988 7 As substâncias incluídas nos quadros devem ser indicadas pela denomi-
nação comum internacional e ou nome químico.

ARTIGO 5.º (Obrigações e contactos Internacionais)

1. O Governo designará o organismo especialmente incumbido de acompanhar a aplicação das disposições das convenções e 
tratados ratificados ou a ratificar pela Guiné-Bissau em matéria de substâncias estupefacientes e psicotrópicas e que deve, a 
nível internacional, centralizar a informação sobre o cumprimento das obrigações decorrentes daquelas convenções e tratados 
e manter os contactos necessários, designadamente com a Comissão dos Estupefacientes do Conselho Económico e Social das 
Nações Unidas e com o Órgão Internacional de Fiscalização de Estupefacientes.
2. Para cumprimento das obrigações internacionais referidas no número anterior, nomeadamente de carácter estatístico, infor-
mativo e de avaliação de necessidades de estupefacientes a importar, aquele organismo pode solicitar internamente os dados 
necessários, a qualquer organismo ou serviço nacional.

CAPÍTULO II Proibição: Regras Gerais

ARTIGO 6º (Proibição de cultura)

1. É proibida a cultura da papoila do ópio, do arbusto da coca da planta da cannabis bem como de qualquer outra planta da qual 
possam ser extraídas substâncias inscritas nos quadros I e II.
2. Todavia, o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais poderá conceder uma licença para a cultura das plantas referidas no número 
anterior, para fins científicos ou didácticos.

ARTIGO 7.º (Substâncias do quadro I)

1. São proibidos o fabrico, o comércio, a distribuição por grosso ou a retalho, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, 
o emprego, a aquisição, a detenção, a oferta, a cedência de substâncias e preparados inscritos no quadro I.
2. Todavia, o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais pode autorizar a utilização destas substâncias para fins científicos ou didác-
ticos, em benefício de pessoas devidamente autorizadas que trabalham em estabelecimentos médicos, científicos ou de ensino 
para o efeito autorizados pelo Governo.
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CAPÍTULO III Licenciamentos e Autorizações

ARTIGO 8.º (Condicionamentos e autorizações)

1. As autorizações e licenciamentos só serão concedidos se legitimados pelas necessidades do país e desde que o uso das subs-
tâncias ou preparados seja limitado a fins médicos, científicos ou didácticos, ressalvadas as excepções previstas nas convenções.
2. As autorizações e licenciamentos serão concedidos pela Direcção Geral da Saúde Pública relativas às substâncias dos quadros 
II e III dentro dos limites estritos das necessidades do país, dando prevalência aos interesses de ordem médica, médico-veteri-
nária, científica e didáctica.
3. As autorizações e licenciamentos fixarão as condições especiais a observar pelo requerente.
4. O Ministério do Comércio e Turismo concederá as autorizações e licenciamentos no que concerne às substâncias do quadro IV.
5. A Direcção-Geral da Saúde Pública e a Direcção-Geral do Comércio manterão colaboração permanente no que respeita ao 
controlo dos produtos constantes do quadro IV.
6. Antes de apreciar qualquer pedido de licenciamento ou autorização, a Direcção-Geral da Saúde Pública ouvirá, sempre que 
necessário, os departamentos directamente implicados.
7. O licenciamento concedido pela primeira vez para o exercício das actividades previstas no número 3 de do artigo 2° será ob-
jecto de publicação no Boletim Oficial.
8. As autorizações serão comunicadas ao organismo previsto no artigo 5º.
9. Cada autorização não excederá o período de 1 ano.
10. São considerados titulares de uma licença, na medida das suas necessidades profissionais e nos limites fixados pela pre-
sente lei:
as empresas do Estado que exercem as actividades previstas no número 3 do artigo 2º;
as farmácias privadas;
os organismos de saúde, públicos ou privados que sejam detentores de uma farmácia;
os médicos, veterinários e dentistas.
11. O disposto neste artigo não prejudica a competência própria do Ministério do Comércio e Turismo em matéria de licencia-
mento das operações de comércio externo.

ARTIGO 9.º (Natureza das autorizações e licenciamentos)

1. Os licenciamentos e as autorizações são intransmissíveis, não podendo ser cedidos ou utilizados por outrem, a qualquer título.
2. No caso de entidade ou empresa com filiais ou depósitos, a licença precisará os lugares onde a actividade deve ser exercida.

ARTIGO 10.º (Requisitos subjectivos)

1. Só poderão ser concedidas autorizações as empresas ou entidades cujos titulares ou representantes legais oferecem suficien-
tes garantias de idoneidade moral e profissional, a comprovar pelos meios ordinários.
2. Compete ao organismo a que se refere o artigo 5ºdo presente diploma, colher as respectivas informações, através das enti-
dades que coordena.

ARTIGO 11.º (Caducidade da autorização)

1. A autorização caduca quando a empresa ou entidade autorizada cesse a respectiva actividade, seja mudada a firma ou deno-
minação social, falência ou seja substituído o respectivo titular ou seu representante legal.
2. Os casos de mudança de firma ou denominação social, falecimento ou substituição do respectivo titular ou do seu represen-
tante legal devem ser comunicados à Direcção Geral da Saúde Pública no prazo de 30 dias.
3. Feitas as comunicações referidas no número anterior e verificados os requisitos do artigo 10º a autorização concedida pode 
ser mantida por despacho de Director Geral da Saúde Pública.

ARTIGO 12.º (Revogação ou suspensão da autorização)

1. A Direcção Geral da Saúde Pública deve revogar a autorização concedida logo que deixem de verificar-se os requisitos exigidos 
para a concessão da mesma.
2. A revogação poderá ter ainda lugar ou ser ordenada a suspensão, até 6 meses, conforme a gravidade, em caso de acidente 
técnico, subtracção, deterioração de substâncias e preparados ou de outras irregularidades, reveladores de risco significativo 
para a saúde ou para o abastecimento ilícito do mercado, bem como por incumprimento das obrigações que recaiam sobre o 
beneficiário da autorização.
3. Os despachos de revogação e de suspensão devem ser publicados no Boletim Oficial.

ARTIGO 13.º (Efeitos da revogação da autorização)

1. No caso de revogação ou caducidade da autorização, a Direcção Geral da Saúde Pública pode autorizar, a solicitação do inte-
ressado, a devolução das existências de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III a quem os tenha fornecido 
ou a cedência a outras entidades, empresas autorizadas ou farmácias.
2. A devolução ou cedência deve ser requerida no prazo de 30 dias, a contar da data em que a revogação tiver sido publicada, da 
comunicação do despacho ministerial que a tiver confirmado ou do trânsito em julgado da decisão judicial confirmatória.
3. No decurso do prazo previsto no número anterior, as existências serão inventariadas e guardadas em compartimento selado 
da empresa, por ordem de Direcção--Geral da Saúde Pública, a qual poderá promover a venda ou a destruição, se houver risco 
de deterioração ou de entrada no mercado ilícito, entregando o produto da venda ao proprietário, deduzidas as despesas feitas 
pelo Estado.
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ARTIGO 14.º (Registo de pessoas autorizadas)

A Direcção-Geral da Saúde Pública organizará o registo das pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as activi-
dades referidas no nº 3 do artigo 2º, no qual serão averbadas todas as medidas e sanções, provisórias ou definitivas, que lhes 
forem aplicadas.

CAPÍTULO IV Fabrico e Emprego

ARTIGO 15.º (Condições de Licenciamento)

Todo o estabelecimento de fabrico deve ter um farmacêutico que será pessoalmente responsável pela aplicação das normas 
previstas no presente diploma.

ARTIGO 16.º (Quotas de fabrico de substâncias)

1. No mês de Dezembro de cada ano a Direcção-Geral da Saúde Pública, atendendo aos compromissos internacionais assumidos 
e de acordo com as regras decorrentes das convenções, ouvido o organismo previsto no artigo 5º, estabelecerá as quantidades 
das substâncias compreendidas nos quadros II e III que podem ser fabricadas ou postas à venda pelas empresas autorizadas no 
decurso do ano seguinte.
2. As quantidades estabelecidas podem ser aumentadas já no decurso do ano, competindo à Direcção-Geral da Saúde Pública, 
em qualquer momento e quando especiais circunstâncias o exijam, limitar o fabrico de determinadas substâncias e preparados.
3. A fixação das quotas ao abrigo do disposto nº1 e a sua alteração serão notificadas aos interessados.

ARTIGO 17.º (Proibição de fabrico)

Sob proposta da Comissão Nacional de Medicamentos, o Ministro da Saúde poderá proibir, a qualquer momento, o fabrico de 
certas substâncias ou preparados, se as circunstâncias o exigirem.

CAPÍTULO V Importação, Exportação e Trânsito

ARTIGO 18.º (Licença para o comércio internacional)

A importação, a exportação e trânsito de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III só podem ser efectuados 
por entidades ou empresas autorizadas a cultivar, fabricar, a manipular ou comercializar por grosso essas substâncias ou pre-
parados ou a utilizá-los para fins de ensino ou de investigação científica.

ARTIGO 19.º (Autorizações específicas)

Cada operação de importação, exportação ou trânsito relativamente às tabelas II e III, está subordinada a uma autorização especial.

CAPÍTULO VI Distribuição e Comércio por Grosso

ARTIGO 20.º (Condições gerais)

1. Todo o estabelecimento de distribuição ou venda por grosso deve ter um farmacêutico que será pessoalmente responsável 
pela aplicação do presente diploma.
2. Sempre que o estabelecimento possuir uma ou mais sucursais, a direcção técnica de cada uma delas deve ser assegurada por 
um farmacêutico assistente.
3. O estabelecimento de venda por grosso não pode, salvo autorização especial, entregar medicamento ao público.
4. Não pode igualmente adquirir, ceder ou distribuir medicamentos a pessoas que não estejam devidamente autorizadas.

CAPÍTULO VII Aquisição, Cedência e outras Operações de Aprovisionamento Profissional

ARTIGO 21.º (Condições gerais)

1. Estão autorizados, a título de aprovisionamento profissional, a adquirir e a ceder as substâncias inscritas nos quadros II e III:
a) as entidades constantes do nº 10 de artigo 8º,
b) os proprietários de depósitos públicos ou privados devidamente licenciados pelo Ministro da Saúde e Assuntos Sociais e colo-
cados sob a responsabilidade de um farmacêutico;
c) os estabelecimentos reconhecidamente idóneos, oficiais ou privados, para fins de investigação ou ensino, podendo neste caso 
ser autorizado o fornecimento de substâncias compreendidas nas tabelas restantes.
2. O aprovisionamento é feito através de requisição escrita nos termos do regulamento.

CAPÍTULO VIII Dispensa ao Público

ARTIGO 22.º (Receituário especial)

1. As substâncias e preparados compreendidos no quadro II só serão fornecidos ao público, mediante apresentação de receita 
médica com as especificações constantes do regulamento.
2. As substâncias e preparados compreendidos no quadro III são fornecidos ao público mediante receita médica normal.
3. A Direcção-Geral da Saúde Pública, ouvidas a Ordem dos Médicos e a Associação dos Farmacêuticos, havendo-a, aprovará os 
modelos de livros de receitas, com talonário e de cores diferentes, sendo um destinado à prescrição de substâncias estupefa-
cientes e o outro à prescrição de substâncias psicotrópicas.
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ARTIGO 23.º (Proibição de entregas a dementes e menores)

É proibida a entrega de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III a doente mental ou a menores.

ARTIGO 24.º (Entidades autorizadas a efectuar entregas)

Só um farmacêutico ou substituto devidamente autorizado pode aviar receitas respeitantes a substâncias ou preparados com-
preendidos nos quadros II e III, devendo verificar a identidade do adquirente e anotá-la à margem da receita respectiva, servindo-
-se do documento de identificação ou de outros elementos seguros de identificação, tais como a carta de condução ou, no caso 
de estrangeiros, o passaporte, anotando ainda a data de entrega das substâncias e assinando.

CAPÍTULO IX Registos

ARTIGO 25.º (Obrigatoriedade e condições de registo)

As pessoas titulares destas licenças, assim como as empresas do Estado devem, relativamente às substâncias e preparados 
classificados nos quadros II e III, inscrever num registo especial, numerado e rubricado pelo inspector farmacêutico, todas as 
aquisições ou cedências. Este registo deve ser feito no momento da operação sem espaços em branco, nem rasuras, nem so-
breposições de palavras. Indicará a data de realização das operações, o nome, profissão e endereço, quer do adquirente, quer do 
vendedor, a quantidade do produto adquirido ou importado, cedido ou exportado, a natureza do produto, a sua denominação ou a 
sua composição e, para os estupefacientes, um número de entrada ou de saída.
Este registo especial deve ser conservado durante o período de 3 anos a contar da última operação mencionada.

Artigo 26.º (Registo de Fabricantes)

1. As empresas ou entidades autorizadas a fabricar substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III mencionarão 
nos livros de registo, para além das entradas e saídas, a sua passagem à fase de fabrico.
2. No livro a que se refere o número anterior deverão ser registadas: a identificação completa do produto, a proveniência e as 
quantidades de matérias-primas utilizadas, com indicação da respectiva designação e da data de entrada na secção de fabrico, 
assim como a quantidade de produtos obtidos e o respectivo número de lote.

ARTIGO 27.º (Registo de receitas nas farmácias)

As farmácias registarão em livro especial as receitas aviadas relativas a substâncias e preparados compreendidos nos quadros 
II e lll-A, do qual constará o número da receita, o médico prescrevente, a identificação do adquirente e a data da entrega e que 
será encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano pelo respectivo responsável.

ARTIGO 28.º (Participação urgente)

1. A Subtracção ou extravio de substâncias e preparados compreendidos nas tabelas referidas no artigo 2º será participada a 
autoridade policial local e à Direcção-Geral da Saúde Pública, em acto seguido à sua constatação, pela entidade responsável 
pela guarda, narrando circunstanciadamente os factos, indicando com rigor as quantidades e características das substâncias 
preparados desaparecidos e as provas de que dispuser.
2. Idêntico procedimento será adoptado no caso de subtracção, inutilização ou extravio de registo exigidos pelo presente diploma 
e despacho do Ministério da Saúde e de impressos para receitas médicas.

CAPÍTULO X Inspecção e Verificação das Infracções

Artigo 29.º (Inspecção)

1. Todas as actividades mencionadas no presente Decreto serão colocadas sob controlo e vigilância do Ministério da Saúde.
2. No exercício dos seus poderes de controlo e vigilância, o Ministério da Saúde organizará inspecções ordinárias ou extraordi-
nárias. As inspecções ordinárias serão efectuadas pelo menos uma vez em cada ano e as inspecções extraordinárias a qualquer 
momento por decisão do Ministério da Saúde.
3. Os inspectores farmacêuticos controlam a execução de todas as determinações do presente Decreto e detêm competências 
para investigar e verificar as infracções.
4. Se os factos indicarem a prática de infracções penais, o processo é enviado ao Procurador-Geral da República.
5. Os inspectores podem efectuar apreensões ou retirar amostras em todos os lacais onde sejam autorizados o fabrico, o depó-
sito, a distribuição ou a venda dos produtos visados no presente Decreto.
6. Nos locais particulares pertencentes ou ocupados por pessoas não titulares de uma licença, os inspectores devem fazer-se 
acompanhar de um agente da polícia judiciária.
7. Todas as pessoas titulares de uma licença e bem assim as empresas do Estado devem dar aos inspectores e aos serviços 
encarregados dos inquéritos todas as facilidades para que estes últimos possam desempenhar a sua missão, o mesmo se apli-
cando à apresentação de todos os documentos e registos profissionais e ao acesso a todos os locais do estabelecimento.

CAPÍTULO XI Circulação Internacional

ARTIGO 30º (Circulação Internacional de Pessoas)

As pessoas sob tratamento médico que atravessem as fronteiras nacionais ou em trânsito internacional poderão ter na sua pos-
se substâncias e preparados dos quadros II e III correspondentes ao documento médico de que sejam portadores.



339

ARTIGO 31º (Provisões para meios de transporte)

1. É permitido o transporte internacional, em navios, aeronaves ou outros meios de transportes públicos internacionais, de quan-
tidades reduzidas de substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III que se possam tornar necessários durante a 
viagem para administração de primeiros socorros.
2. As substâncias devem ser guardadas em condições de segurança, de modo a evitar a sua subtracção ou descaminho.
3. As substâncias e preparados objecto de transporte, a que se refere no nº1, ficam sujeitos às leis, regulamentos e licenças do 
país da matrícula, mas sem prejuízos do direito de as autoridades nacionais competentes procederem às verificações, inspec-
ções ou quaisquer outras operações de controlo que se mostrem necessárias, ao bordo dos meios de transporte.

CAPÍTULO XII Publicidade, Etiquetagem e Embalagem

ARTIGO 32.º (Proibição de publicidade)

É proibida a publicidade respeitante a substâncias e preparados compreendidos nos quadros II e III, com excepção de divulgação 
científica e de anúncios em revistas da especialidade.

ARTIGO 33.º (Etiquetagem e embalagem)

O regulamento definirá as condições de etiquetagem e de embalagem das substâncias e preparados submetidos à disciplina da 
presente legislação.

CAPÍTULO XIII Condições de Segurança

ARTIGO 34.º

1. Os estabelecimentos hospitalares do Estado, civis ou militares, casas de saúde, hospitais particulares, farmácias e as entida-
des ou empresas autorizadas nos termos do presente diploma a deter substâncias ou preparados compreendidos nos quadros 
anexos ao presente Decreto devem tomar as medidas de segurança adequadas contra a sua perda ou subtracção, 
2. Os serviços, entidades ou empresas referidos no nº1 ficam obrigados a adoptar as medidas de segurança que lhes forem im-
postas pela Direcção-Geral da Saúde Pública, ouvido o organismo a que se refere o artigo 5º e, facultativamente, as respectivas 
associações.
3. Para além da multa, poderá ser revogada a autorização concedida, no caso de não adopção daquelas medidas.

CAPÍTULO XIV Transgressões e Multas

ARTIGO 35.º (Transgressões)

Os factos praticados com violação dos condicionamentos e obrigações impostos no presente Decreto, a fixar por despacho, serão 
considerados transgressões e sancionados nos termos da lei geral e dos artigos seguintes.

ARTIGO 36.º (Montante das Multas)

1. O montante das multas variará entre o mínimo de 250.000,00 PG e o máximo de 2:000.000,00 PG.
2. Em caso de negligência, o limite mínimo e máximo da multa é reduzido a metade.
3. As multas a aplicar às pessoas colectivas e equiparadas poderão elevar-se até aos montantes máximos de 5:000.000,00 PG em 
caso de dolo, e 2:500.000,00 PG em caso de negligência.

ARTIGO 37.º (Apreensão e sanções acessórias)

1. Em processo de transgressão poderá ser ordenada a apreensão de objectos que serviram à sua prática e aplicada acessoria-
mente:
a) A revogação ou suspensão da autorização concedida para o exercício da respectiva actividade;
b) A interdição do exercício de profissão ou actividade por período não superior a 1 ano.
2. Se o mesmo facto constituir também crime, será o agente punido por este , sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias 
previstas para a transgressão.

ARTIGO 38.º (Entidade competente; Registo)

1. A aplicação das multas e das sanções acessórias a fixar compete aos Ministros da Saúde e Assuntos Sócias e das Finanças.
2. A instrução dos processos pelas transgressões cabe à Direcção-Geral de Saúde Pública.
3. As sanções aplicadas as pessoas singulares ou colectivas autorizadas a exercer as actividades referidas no nº3 do artigo 2º 
são averbadas no registo previsto no artigo 14º.

CAPÍTULO XV Precursores

ARTIGO 39.º (Condições Gerais)

Os licenciamentos para exercer as actividades referidas no nº3 do artigo 2º serão concedidos, no que respeita às substâncias 
inscritas no quadro IV, pelo Ministro do Comércio e Turismo nas condições previstas no presente diploma.



340

ARTIGO 40.º (Importação e exportação)

1. As operações de importação ou exportação dependem de autorização específica a conceder pela Direcção-Geral de Comércio, 
sem prejuízo do disposto no nº 4 do artigo 8º.
2. As autorizações a que se refere o número anterior serão comunicadas ao organismo previsto no artigo 5º.

ARTIGO 41.º (Operações suspeitas)

1. A importação e a exportação das substâncias inscritas no quadro IV não será autorizada se existirem motivos razoáveis para 
suspeitar que tais substâncias se destinam ao fabrico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. Sempre que existam indícios de que a importação ou exportação das substâncias compreendidas no quadro IV se destinam ao 
fabrico ilícito dos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, a Direcção-Geral do Comércio Externo informará de imediato à 
autoridade policial competente para a investigação, tomando as providências adequadas à apreensão.

ARTIGO 42.º (Limitação de Stocks)

Os fabricantes e os distribuidores das substâncias inscritas no quadro IV não podem acumular quantidades que excedam as 
necessárias ao funcionamento normal das respectivas empresas e as necessidades do mercado.

ARTIGO 43.º (Entrada em vigor)

Este Decreto entra imediatamente em vigor e revoga toda a legislação que o contrarie.

Aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Julho de 1992.
— O Primeiro Ministro, Engº Carlos Correia.
— O Ministro da Saúde e Assuntos Sociais.
— Henriqueta Godinho Gomes.
Publique-se:
O Presidente do Conselho de Estado, General João Bernardo Vieira 
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1. Introdução

1.1. Generalidades

O crime de branqueamento de capitais, desde há muito sem qualquer ênfase na ordem jurídica guineense62 ou, pelo menos, en-
tre nós muito pouco abordados no plano jurídico, ganhou maior tonalidade com a directiva comunitária63 da UEMOA64, passando 
a fazer parte do leque das infracções penais descritas na nossa ordem jurídico-penal.
Porém, embora a lei apenas fala em «conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos», a expressão «branquea-
mento de capitais» encontra-se plenamente difundida65, sendo certo que o próprio legislador comunitário o utiliza no preâmbulo 
da directiva. Mesmo assim, temos que admitir que, sem qualquer intenção de antecipar solução, o legislador comunitário enqua-
dra o crime de branqueamento de capitais de forma muito abrangente, embora determinando quais as infracções precedentes 
ou subjacentes que poderão estar em causa66. A pergunta que se segue é saber se esta é boa técnica, se responde aos desejos 
dos instrumentos jurídicos internacionais. É o que nos ocupa nas linhas seguintes.
Outra preocupação é saber se o legislador nacional e comunitário têm claro o bem jurídico que deve ser tutelado no crime de 
branqueamento de capitais, isto é, se a formula utilizada, independentemente da questão terminológica, responde as finalidades 
de incriminação, e, em consequência, quais devem ser as condutas que se devem incriminar.
Por isso, a nossa abordagem centrar-se-á na análise geral de vários instrumentos que regulam esta matéria, tentando, com 
isso, tirar lições a nível dogmático, por forma a permitir, não só do jure condito mas de jure constituindo (condendo), o alcance das 
soluções próximas da realidade guineense.
Com base nestas considerações, podemos afirmar que o branqueamento de capitais se insere no contexto de modernas ac-
tividades criminosas, que desafiam os parâmetros tradicionais que a doutrina utilizava, o mesmo faz surgir vários problemas 
dogmáticos que justifica o nosso interesse pelo estudo.

2. Enquadramento geral

O branqueamento de capitais é considerado, de forma genérica, nas diversas fontes, como mecanismo de ocultação ou dissi-
mulação de origem ilícita de bens, podendo, preferencialmente atingir o sector financeiro. Se o mecanismo normal é esse, as 
questões que se nos colocam são de variada ordem, nomeadamente: qual é a origem do dinheiro; quais as entidades que devem 
preocupar-se com a questão; é necessária a conjugação de esforços na denúncia de actividade criminosa desta natureza; o 
aparentemente mais complicado é a questão de saber se as entidades financeiras são obrigadas a controlar e comunicar as 
operações suspeitas; ou se existem regras próprias que abarque qualquer situação que envolve branqueamento de capitais; 
ou, ainda, é possível punir o crime subjacente e o crime de branqueamento, ou se é possível punir o crime de branqueamento 
quando o subjacente não é punível.
Como testemunharemos mais adiante, a resposta a estas questões impõe um enquadramento multifacetado imposto pelas 
diversas fontes existentes, sem, contudo, implicar soluções diferenciados de fundo sobre o mesmo problema. A resposta da or-
dem jurídica guineense em relação ao branqueamento de capitais é positiva, sem deixar de reconhecer que ainda existem zonas 
cinzentas que devem ser melhoradas e outras que devem ser identificadas com vista a criação da melhor solução.
Por isso, o presente escrito procura explicar a origem e os elementos do tipo de crime de branqueamento de capitais provenien-
tes de certas actividades criminosas, os bens envolvidos, os mecanismos de prevenção e repressão, as entidades envolvidas na 
prevenção e repressão, as sanções penais aplicáveis quer à pessoa singular, quer à pessoa jurídica, etc.
Mesmo assim, a incriminação do branqueamento de capitais já vinha da Lei de Droga, que introduziu o artigo 6º relativo ao 
branqueamento de capitais resultante do tráfico de estupefacientes, em cumprimento da Convenção das Nações Unidas contra 
o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 (vulgarmente conhecida por Convenção de Viena)67. As-
sim, temos que reconhecer que o branqueamento ultrapassa de longe este campo, o da droga, sendo aplicável a origem ilícita 
de qualquer produto ou bem. Esta solução é seguida pelas Convenções das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional68 e Convenção Contra Corrupção69.

62 Pese embora a referência ao mesmo foi feita na Lei nº 2-B/93, de 28 de Outubro, relativa a estupefacientes e substâncias psicotrópicas, justamente, no seu 
artigo 6º. Portanto, o branqueamento só podia resultar do tráfico de estupefacientes.
63 Directiva nº07/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro de 2002, relativa à luta contra o branqueamento de capitais nos Estados membros da União Econó-
mica e Monetária da África Ocidental. Transposta para ordem jurídica guineense por intermédio da Resolução n.º4/PL/2004, de 2 de Novembro, publicada 
no Boletim Oficial nº44. Atualmente, já em 2018, através da lei nº3/2018, de 7 de Agosto, existe uma nova abordagem do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – esta lei incorporou a Diretiva nº2/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho, relativa ao Branqueamento de capitais e financiamento 
de terrorismo.
64 União Económica e Monetária Oeste Africana. 
65 Contra Rodrigo Santiago – «Branqueamento» de Capitais e outros produtos do crime, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, nº4, pág. 497, dizendo 
que o termo branqueamento não lhe parece feliz, afigurando-se-lhe que poderia ser substituída, com vantagem, pela maior dignidade, pelo de reciclagem, 
uma vez que traduz melhor o circunstancialismo que lhe subjaz. No mesmo sentido A. G. Lourenço Martins – Branqueamento de Capitais: contra-medidas a 
nível internacional e nacional, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, nº 3, de 1999, pág. 449, afirmando que o termo branqueamento tem um sabor mais 
jornalístico do que jurídico. Simplesmente, está difundida. É nossa convicção que o termo branqueamento de capitais em nada modifica a razão punitiva. Na 
verdade, a designação pode ser encarada em várias perspectivas – «money laundering» no direito anglo-saxónico, «blanchiment ou blanchissement d’ar-
gent» em França (a fonte mais próxima da nossa denominação), «reciclaggio», em Itália, «Geldwasche», na Alemanha, «lavado de dinero ou blanqueo», em 
Espanha. Mesmo assim, o próprio termo «reciclagem» do dinheiro sujo, e ainda mais o termo «lavagem» adoptado em inúmeras legislações estrangeiras, 
mais não é que a transposição, em termos normativos, de uma metáfora: o dinheiro «sujo», (manchado pelo crime: tingido), deve ser «lavado» por várias 
formas nos circuitos financeiros, antes de poder ser reintroduzido «lavado» no mercado.     
66 Pese embora atualmente, já depois da revisão das recomendações do GAFI em 2012 e, em consequência, com a publicação da nova lei do branqueamento 
de capitais através da Lei nº 3/2018, de 7 de Agosto, o artigo 1º, nº 16 aponta, em conjugação com artigo 7º, de forma expressiva, enumera os crimes sub-
jacentes ao branqueamento de capitais.
67 Embora a Lei da Droga a ter referido no seu artigo 40º, este referente a extradição e cooperação internacional, a Guiné-Bissau não a ratificou. Esta é de 
19 de Dezembro de 1988. 
68 É a Chamada Convenção de Palermo de 2000, incorporada na ordem jurídica guineense pela Resolução nº 10/2004, de 17 de Maio, publicada no Boletim 
Oficial nº20 de 17 de Maio de 2005.
69 Vide Resolução nº 10/2006, de 27 de Dezembro de 2006, publicada no B.O. nº52 da mesma data.
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Outra das conclusões que podemos chegar é que tanto a Lei de Droga como a Lei Uniforme que transpôs a diretiva70 sobre o 
branqueamento estão conformes com estas duas Convenções. Ainda, em relação a conformidade, não ficam de fora as quarenta 
recomendações do GAFI71, que podem ser resumidas de seguinte forma: a) adaptação do direito penal de cada Estado, de forma 
a que as respectivas definições do crime de branqueamento sejam o mais semelhante possível, assim potenciando um funciona-
mento eficaz da cooperação judiciária internacional (recomendações 4 a 7); b) aperfeiçoamento do sistema financeiro e bancário 
de cada Estado, reforçando as obrigações de identificação de clientes72, e os deveres de cuidado relativamente a operações não 
normais e destituídas de justificação económica ou de objecto licito aparente (recomendações 8 a 29); e, c) reforço da cooperação 
internacional, nomeadamente no que se refere à troca de informação entre as autoridades competentes, (recomendações 30 a 
40)73.
A unidade de informação financeira cuja criação resulta da imposição do artigo 16º da Lei Uniforme já está operativa74, o que 
permite uma verdadeira articulação com as instituições financeiras e não financeiras. Assim, já dispõe de mecanismo de co-
municação próprios, e depois endereçada ao Ministério Público, mesmo quando não apresentam nenhuma dose de suspeição 
criminal e podendo perigar a confiança das instituições financeiras ou de todo o sistema financeiro. 

A existência de uma unidade de informação financeira permite o tratamento, com maior cuidado e eficácia, das operações sus-
peitas de branqueamento de capitais. Também, permite a coordenação interna e internacional em relação aos aspetos relacio-
nados com branqueamento de capitais, por ser esta a entidade coordenadora das acções relacionadas com o branqueamento de 
capitais, quer estas sejam de natureza substantiva ou adjectiva.
A Guiné-Bissau conta com cinco (5) bancos privados, nomeadamente Banco da África Ocidental (BAO), Banco da União (BDU), 
Ecobank e Orabank (antigo BRS). Em relação as seguradoras75, há três licenciadas, nomeadamente Guinebis, NSIA e Aliança 
Seguradora, uma dezena de agências de câmbio e quatro agências de transferências de dinheiros licenciadas, nomeadamente 
Western Union, Money Gramm, Money Express e Telegiros – ainda existem aplicativos utilizados pelas operadoras de teleco-
municação e outras entidades, como é o caso da MTN e Orange, apelidado de Mobile Money e Wari. O perigo do sistema reside 
no seguinte: de uma abundância de entidades e pessoas que operam no mercado informal a revelia do comando normativo da 
UEMOA76, precisamente do estipulado no Regulamento 09/98/CM/UEMOA77 que, no seu artigo 2º, diz que todas as operações 
de câmbio, movimento de capitais e operações de qualquer natureza entre um Estado membro da UEMOA e estrangeiro, ou na 
UEMOA, entre um residente e um não residente, não podem ser efectuadas senão por intermédio do BCEAO78, correios ou um 
intermediário agregado numa destas instituições. Ou seja, as operações de câmbio de transferência só podem ser feitas se às 
entidades atrás referidas estiveram agregadas a um banco ou uma instituição financeira; outro dos aspectos a assinalar é o 
descontrolo que existe na transferência de fundos, nomeadamente a utilização do sistema hawala, sem qualquer controlo das 
autoridades nacionais encarregues da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, uma vez que o regulamento 09/98 da 
UEMOA79 impõe um teto ou plafond para as transferências num valor nominal de quinhentos mil francos da comunidade franco 
africana (CFA) diários. É sempre necessário autorização do Ministro das Finanças quando o interessado pretende ultrapassar tal 
plafond. Portanto, podemos mesmo afirmar que não há um controlo de transferência rigoroso na Guiné-Bissau.
Outra das preocupações deste escrito é saber até que ponto existe relação entre branqueamento de capitais e financiamento 
de terrorismo, isto é, se existe uma relação necessária entre branqueamento e o financiamento do terrorismo80. A primeira 
conclusão a tirar vai no sentido de admitir que nem sempre o terrorismo é financiado pelos meios ilícitos, ou seja, o terrorismo 
pode ser financiado por meios perfeitamente lícitos. O que não pode ser negada são as ligações entre o terrorismo e o crime 
organizado, incluindo tráfico ilícito de armas81, drogas e o próprio branqueamento de capitais82. Assim, embora a Guiné-Bissau 
tenha ratificado a Convenção contra o Terrorismo83, este não será objecto de análise pormenorizado, podendo ser referenciada 
nas situações em que exista relação com o branqueamento de capitais.              

70 Diretiva nº2/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho.
71 Grupo de Ação Financeira Internacional – as atualizações feitas no âmbito da revisão operada em 2012.
72 Traduzida na expressão «know your customer»
73 A fusão das recomendações operadas em 2012, deixaram de existir às quarenta (branqueamento) mais nove especais sobre o financiamento do terrorismo.
74 A criação ocorreu por intermédio do Decreto nº1/2006, de 29 de Maio, esta é de cariz administrativa.
75 A nível da UEMOA existe Regulamento nº0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08, de 4 de Outubro, que define procedimentos aplicáveis as seguradoras nos Estados 
membros em relação a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo 
76 Por a política monetária ser dirigida pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental.
77 De 20 de Dezembro de 1998 relativo as relações financeiras exteriores dos Estados Membros da UEMOA, de aplicação imediata. De seguida surgiram 
várias instruções do banco central (BCEAO) com vista a dar corpo ao regulamento, nomeadamente: instrução nº 01/99/RC relativa à execução das regras 
com os estrangeiros ou com os não residentes; instrução nº2/99/RC relativa a domiciliação e a regulamentação de importação de capitais; instrução nº3/99/
RC relativa a constituição de dossiers de domiciliação e o respectivo apuramento; instrução nº4/99/RC relativa a cobertura de câmbios a termo; instrução nº 
5/99/RC relativa a emissão das divisas para viajantes residentes; instrução nº6/99/RC relativa a entidades agregadas do câmbio manual; instrução nº7/99/
RC relativa as operações de subdelegação; instrução nº8/99/RC relativa à conta dos não residentes; e, instrução nº9/99/RC relativa as contas de rendimento 
periódico dirigidas as autoridades encarregues de velar para o respeito das disposições da regulamentação de câmbios. 
78 Banco Central dos Estados da África Ocidental, centro de coordenação de toda a politica monetária nos oito Estados que compõe a UEMOA – Guiné-Bissau, 
Mali, Senegal, Costa do Marfim, Níger, Burkina -Faso, Togo e Benin.
79 Mesmo com a revisão operada em 2010.
80 A revisão e fusão das recomendações do GAFI em 2012 comprovam a relação intrínseca entre os dois fenómenos, apesar de algumas nuances. 
81 O artigo 206º do código Penal, no seu nº1, pune, de forma muito genérica, o tráfico de armas. O mesmo não pune tráfico de pessoas, não obstante a 
Guiné-Bissau ter ratificado o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à 
Repressão e a Punição do Trafico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, através da Resolução nº11/20004, de 17 de Maio.    
82 Vai nesse sentido a recomendação especial nº IV do GAFI, quando apela as instituições financeiras ou outras obrigadas a lutar contra branqueamento de 
capitais a comunicar as operações suspeitas às entidades competentes.
83 Ratificada através da Resolução nº9/2004, publicada no Boletim Oficial nº20, de 17 de Maio de 2005. Também é aplicável de forma directa à ordem jurídica 
guineense o Regulamento 14/2002/CM/UEMOA de 19 de Setembro de 2002. O que também acontece com a Directiva nº4/2007/CM/UEMOA, de 4 de Julho, 
relativa a luta contra o financiamento de terrorismo nos Estados membros da UEMOA, por fazer parte da ordem jurídica interna – Diretiva 04/CM/UEMOA/07, 
de 04 de Julho (Lei nº1/2012, de 5 de Setembro).     
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3. As Fontes de regulação do branqueamento de capitais

3.1. Fontes internacionais

Caracterizando-se o branqueamento de capitais por estar intimamente ligado à criminalidade que lhe é subjacente, e tendo 
em conta a mesma ter carácter transnacional84, a comunidade internacional preocupou-se em criar mecanismos de controlo e 
combate a tal realidade. Assim, os instrumentos jurídicos internacionais, na sua maioria85, provêm da Organização das Nações 
Unidas86. E estes podem ser descritos de forma seguinte:

1. Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena em 
19 de Dezembro de 198887, preconiza-se em síntese: a incriminação do branqueamento dos produtos provenientes do tráfico 
de droga, sancionando-o com penas graves; instauração de mecanismos de identificação e despistagem de tais fundos; acesso 
aos dossiers bancários, financeiros e comerciais, restringindo os mecanismos decorrentes do segredo bancário ou equivalente; 
medidas de cooperação internacional nas investigações de confisco desses bens; inversão do «ónus da prova» no que concerne 
à origem ilícita dos bens, se conforme aos princípios de direito interno de cada Estado. Limitou, porém, a sua abrangência aos 
casos de branqueamento de bens provenientes da prática de crimes relacionados com o tráfico de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas e de precursores dos mesmos88;

2. Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada, concluída em Palermo nos dias 15 de De-
zembro de 200089. Também, no seu artigo 6º, apela a criminalização do branqueamento de capitais, descrevendo as várias 
formas que o branqueamento de capitais pode assumir, sem, no entanto, descrever os crimes subjacentes, abrindo porta para 
admissão de qualquer ilícito, desde que assuma uma das formas descritas, como sendo passível de provocar o branqueamento 
de capitais90. E vai ainda mais longe, admitindo a criação de medidas coerentes para combater o branqueamento de capitais, 
nomeadamente instituição de um regulamento de controlo de bancos e instituições financeiras, o que passa, necessariamente, 
pela criação da unidade de informação financeira. E dedica especial atenção às medidas de detecção, apreensão e confisco de 
bens, produtos e instrumentos de crime ou de bens de valor correspondente91. Assim, podemos dizer que é o mais completo e 
elaborado instrumento universal de combate ao crime, transcendendo os limites dos crimes ligados à droga;

3. Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, de 09 de Dezembro de 200392, estabelece no seu artigo 23º a possibilidade 
da punição do branqueamento de capitais, utilizando basicamente a mesma formula utilizada na Convenção contra a criminali-
dade organizada93 de conversão ou transferência de bens, sabendo-se que os mesmos são produtos do delito, com o propósito 
de ocultar a origem ilícita dos bens, ou ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, situação, disposição, movimentação 
ou da propriedade de bens ou dos direitos relativos aos mesmo, sabendo-se que tais bens são produto de crime94. 

84 Para operacionalizar mecanismos de combate impõe-se a harmonização de instrumentos jurídicos através de soluções do direito internacional, uma vez 
que os mecanismos tradicionais revelam-se manifestamente insuficiente para combater a realidade em pauta, sendo geralmente «trunfos» que os bran-
queadores de capitais ou bens usam para lograrem escapar às «malhas do sistema».
85 A nível Europeu foram criados vários mecanismos para a salvaguarda do sistema financeiro no seu todo, nomeadamente a Recomendação n.º R (80) 10, do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa, cujo objectivo era criação de medidas contra transferência de fundos de origem criminal. A par disso existe a 
«Declaração de Princípios» de Basileia para regulamentação bancária e as práticas de vigilância de Basileia, esta não tem carácter vinculativo, mas chama 
atenção para o facto de a maior salvaguarda contra o branqueamento residir «na integridade dos responsáveis dos bancos e na sua vigilante determinação 
para evitar que as próprias instituições se encontrem associadas a criminosos, ou seja, utilizadas como meio para o próprio branqueamento». Podemos 
dizer que nasce aqui a obrigação de identificação do cliente. E mais, em Julho de 1992, o Comité de Basileia estabeleceu novos «standards» mínimos, 
aplicáveis quando os Governos aprovem normativas reguladoras dos bancos internacionais, e consagrou medidas de supervisão dos grupos bancários in-
ternacionais, para evitar fraudes bancárias internacionais; A Directiva do Conselho da União Europeia de 26 de Outubro de 2005 para prevenção da utilização 
do sistema financeiro para branqueamento de capitais. Vide a este propósito A.G. Lourenço Martins, in Branqueamento de capitais: contra-medidas a nível 
internacional e nacional, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 9,Fasc.3, Julho – Setembro 1999, pág. 459 e 460; Euclides Dâmaso Simões – Fontes 
internacionais do regime jurídico de prevenção e repressão do branqueamento.      
86 O início da reação das Nações Unidas contra a criminalidade do branqueamento pode localizar-se em 1975 com o 5º Congresso das NU para a prevenção 
do crime e o tratamento dos delinquentes (Genève), onde se aborda a temática do crime como empresa lucrativa; segue-se, em 1980 - º Congresso em 
Caracas – o tema do abuso do poder económico pelas sociedades transnacionais; em 1988 – A Convenção das NU contra o tráfico ilícito de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas; em 1990 – 8º Congresso, em Havana – a internacionalização como factor a exigir novas medidas de cooperação internacional; em 
1991, a Assembleia Geral recomenda a criação de uma comissão técnica para a prevenção do crime e justiça penal (substitui o anterior Comité existente); 
1992 – prioridade à criminalidade organizada e delitos económicos, incluindo branqueamento. A Conferência de Courmayer (Itália, 1994) alerta para o facto 
de as técnicas de branqueamento usadas pelos grupos de criminosos tenderem para um maior aperfeiçoamento e complexidade: explorando as fraquezas 
dos dispositivos nacionais de regulamentação; praticando transferências rápidas e «souples» transnacionais; tirando partido da diversidade de regulamen-
tação ou que não exercem a jurisdição disciplinar ou que não observam códigos deontológicos. Legislar seria o mais fácil, afirma-se, mas impunham-se 
prioridades: criminalização do branqueamento; limitação do segredo bancário; a regra «conheça o seu cliente»; detecção e denúncia de operações sus-
peitas; melhoria da regulamentação das sociedades ou da actividade de particulares que procedem a operações financeiras; confisco de bens; cooperação 
internacional. Uma importante contribuição foi dada pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) através elaboração das quarenta importantes 
recomendações sobre o branqueamento de capitais, cuja incorporação deve ser feita através dos normativos internacionais, comunitários ou nacionais. 
Portanto, não obedecem mecanismos de incorporação de normas internacionais.
87 Não ratificada pela Guiné-Bissau – vide nota 5. Registe-se que, já anteriormente, sob a égide das Nações Unidas, tinha sido celebrada a Convenção Única 
de 1961 sobre estupefacientes, elaborada em Nova Iorque em 30 de Março de 1961, que foi alterada por Protocolo de 25 de Março de 1972.  
88 Vide Célia Ramos – Desenvolvimento recente em matéria de prevenção do branqueamento de capitais. Revista ISPJCC, número especial, III serie, 2004, 
pág. 57 e seguintes.
89 Foi ratificada pela resolução nº10/2004 e publicada no Boletim Oficial nº20 de 17 de Maio de 2005.  
90 Cfr. Euclides Dâmaso Simões «...abrange na sua previsão um vasto leque de formas de delinquência organizada tais como a participação em grupo crimi-
noso organizado, o branqueamento, a corrupção, a obstrução à acção da justiça e crimes puníveis com uma pena privativa de liberdade não inferior a quatro 
anos, desde que assumam natureza transnacional», in revista Policia e Justiça, nº 6, III Serie, Julho-Dezembro 2005.
91 Vide artigos 12º, 13º, 14º e seguintes.
92 Ratificada através da resolução nº10/2006, de 27 de Dezembro.
93 Diz a recomendação 1 do GAFI que os países deverão aplicar infracção de branqueamento de capitais a todos os crimes graves, a fim de cobrir o mais 
possível todas as infracções subjacentes. Portanto, a categorização de infracções subjacentes pode ser feita de várias formas, nomeadamente através da 
discrição das categorias graves ou através da combinação dos métodos da realização do branqueamento.  
94 A Convenção pune ainda a aquisição, posse ou utilização dos bens, sabendo-se que, no momento da sua recepção que se tratam do produto do delito.
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3.1. Convenção da União Africana sobre a prevenção e o combate à corrupção95

Esta Convenção tem algumas particularidades, sobretudo por reforçar, de forma concisa, a necessidade de reforçar, por via 
criminal, a prevenção e repressão de alguns bens considerados essenciais, como é o caso de branqueamento de capitais dos 
proventos da corrupção, no seu artigo 11º.

3.2. Fonte Comunitária   

3.2.1.Considerações gerais
A Guiné-Bissau aderiu a União Económica e Monetária Oeste africana desde 02 de Maio de 1997. A partir desse momento a 
ordem jurídica guineense deixou de conviver só com normativos provenientes do direito internacional convencional, passando 
a contar com instrumentos jurídicos comunitários, quer sejam da UEMOA, quer sejam da CEDEAO96. No primeiro caso, existem 
várias formas em que esse instrumento se manifesta, nomeadamente através da directiva, devendo este ser sempre objecto de 
transposição97; através dos regulamentos, estes de aplicação directa; ou de decisões e instruções, também de aplicação directa. 
No segundo caso, o direito comunitário manifesta-se através da Convenção, do tratado, do protocolo adicional e decisões.
Porém, o direito comunitário sem sombra para dúvidas foi e é uma importante fonte do domínio do branqueamento de capitais, 
motivado sobretudo pela ideia de integração económica e estabelecimento de mecanismo firmes e eficazes para a salvaguarda 
da integridade de todo o sistema financeiro comunitário. 

3.2.2. Directivas
A nível da UEMOA existem duas principais directivas98 relacionadas quer ao branqueamento de capitais, quer ao financiamento 
do terrorismo, nomeadamente a directiva nº7/2002/CM/UEMOA, de 13 de Setembro99, relativa à luta contra o branqueamento de 
capitais nos Estados membros da UEMOA e a Directiva nº4/2007/CM/UEMOA, de 04 de Julho100, relativa a luta contra financia-
mento do terrorismo nos Estados membros da UEMOA.

3.2.2.1. Lei Uniforme nº1/2003/CM/UEMOA101 102   
a) Introdução
É a lei relativa ao Branqueamento de capitais.103 Resultou de um esforço conjunto da UEMOA e CEDEAO, sendo à primeira a maior 
impulsionadora, assumindo o BCEAO, enquanto controlador do sistema financeiro da União, um papel chave em todo o processo 
criativo. O quadro jurídico existente para a prevenção do branqueamento de capitais assenta essencialmente na Lei contra Bran-
queamento de Capitais a par da regulamentação da UEMOA e das instruções do BCEAO.

b) Conceito do branqueamento de capitais
A própria lei utilizou vários elementos para de precisar o seu conteúdo104. Assim, definiu, no artigo 2º, o branqueamento de ca-
pitais105, como:
- Conversão, transferência ou manipulação de bens, cujo autor sabe que eles provêm de um crime ou de um delito ou de uma 
participação nesse crime ou delito, com o objectivo de dissimular ou disfarçar a origem ilícita dos referidos bens ou de ajudar 
qualquer pessoa implicada na prática desse crime ou delito a escapar às consequências judiciárias dos seus actos; 
- A dissimulação, disfarce da natureza, da origem, do lugar, da disposição, do movimento ou da propriedade real de bens ou 
direitos relativos, cujo autor sabe que eles provêm de um crime ou de um delito, ou de uma participação nesse crime ou delito;
- A aquisição, posse ou utilização de bens cujo autor sabe, no momento da recepção dos referidos bens, que eles provêm de um 
crime ou de um delito ou de uma participação nesse crime ou de delito;
- Existe branqueamento de capitais, mesmo quando os factos que estão na origem da aquisição, da posse e da transferência dos 
bens a branquear, são cometidos no território de um Estado membro ou o território de um Estado terceiro106.

95 Adotada em Maputo pela 2ª Sessão Ordinária da Conferencia da União Africana, a 11 de Junho de 2003, ainda não ratificada pelas instituições guineenses.
96 Significa Comunidade Económica de Estados de África Ocidental, não tendo a Guiné-Bissau, após a sua adesão, incorporada nenhum instrumento jurídico 
relevante em matéria criminal, com exceção do Acordo de ACRA em matéria de investigação policial, assinado em 2003, só através de instrumentos resul-
tantes de esforços conjuntos com a UEMOA, como foi o caso da diretiva que regula o crime de branqueamento de capitais.
97 Não se verificando, nasce o chamado efeito vertical e horizontal. No primeiro, pode o particular invocar directamente os direitos resultantes da directiva; 
no segundo, o Estado que não transpõe não pode invocar a mesma nas suas relações com Estados membros.
98 Hoje fundidas numa só, tratando-se, ao mesmo tempo, das questões de Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo – Diretiva nº 02/2015/
CM/UEMOA, de 2 de Julho. 
99 Transposta para ordem jurídica guineense por intermédio da Resolução nº 4/PL/2004, de 2 de Novembro
100 Já foi transposta através da Lei nº 1/2012, de 5 de Setembro.
101 Como dissemos, a Guiné-Bissau só ratificou um dos instrumentos internacionais importantes nesse domínio, que é a Convenção Internacional contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional, a chamada convenção de Palermo de 2000, não ratificou a Convenção de Viena de 1988, para o combate ao tráfico 
ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Embora a mesma foi objecto de referência na Lei nº 2-B/93, de 28 de Outubro, relativa a estupefacien-
tes, no seu artigo 40º, quando prevê a necessidade de cooperação internacional.  
102 Síntese das 40 Recomendações do GAFI – Campo de aplicação de infracção de branqueamento de capitais, R.1e R.2; Medidas provisórias de confiscação, 
R.3; Medida a empreender pelas instituições financeiras e entidades e profissões não financeiras para lutar contra o branqueamento e financiamento do 
terrorismo. Dever de vigilância relativa à clientela e dever de conservação de documentos, R.4, R.5, R.6., R.7, R.8, R.9,R.10, R.11º, R.12º; Declaração de 
operações suspeitas, R.13, R.14, R.15, R.16; outras medidas de dissuasão, R.17, R.18, R.19, R. 20, e seguintes referem-se às instituições financeiras e coo-
peração internacional; etc.   
103 Aprovada em Bissau, no dia 1 de Julho de 2004. Ratificada nos dias 19 de Julho de 2004, publicada no B.O. nº44, de 2 de Novembro de 2004. Resultou da 
transposição da directiva nº7/2002/CM/UEMOA. 
104 Como Actores do Mercado Financeiros – a bolsa regional dos valores; autor – qualquer pessoa que participa na prática de um crime ou de um delito, seja 
de que natureza for; Autoridades de Controlo – autoridades nacionais ou comunitárias que têm competência de controlar pessoas singulares ou colectivas; 
autoridades públicas; autoridade competente; autoridade judiciária, etc.
105 É uma infracção constituída por um ou vários actos.
106 Este conceito embora abrangente, salvaguarda o incómodo que poderia existir na catalogação dos crimes subjacentes, criando infracções de todo alheias 
à problemática que está na base do branqueamento de capitais. Aliás, como defende Prof. Oliveira Ascensão a propósito do crime «fraude fiscal» previsto no 
artigo 368-A do CP Português, o sistema repressivo perde o seu valor.
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A nova versão da lei de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo107 introduziu uma nova dinâmica no 
conceito, admitindo no seu artigo 7º a questão do chamado autofinanciamento e a equiparação da intenção à ação, tornando o 
conceito mais elástico e abrangente, antecipando a protecção do bem jurídico.
Outro aspeto importante também, é a questão de avaliação de risco previsto no artigo 10º. Portanto, as autoridades competentes 
devem adotar medidas para identificar, avaliar, compreender mitigar riscos de Branqueamento de Capitais e financiamento do 
terrorismo.  

c) Criminalização do branqueamento de capitais
Como se pode constatar, o combate ao branqueamento de capitais encontra-se previsto na legislação da Guiné-Bissau de 1993. 
Ou seja, o Decreto-Lei nº2-B/93, de 28 de Outubro, relativo à prevenção e repressão do tráfico e do consumo de estupefacientes. 
Refere-se, no seu artigo 6º, ao branqueamento de capitais provenientes de actividades ligadas ao tráfico de estupefacientes, 
sendo as diferentes condutas puníveis com penas que variam entre os 1 e os 12 anos de prisão.
O branqueamento de capitais é uma infracção dolosa, como resulta do nº1 do artigo 6º da Lei da Droga e também do artigo 2º108 
da Lei Uniforme sobre o branqueamento de capitais, tal significando que o autor da infracção tem que ter presente o elemento 
volitivo e intelectual, ou seja, tem o conhecimento de que os bens ou produtos são provenientes da prática da actividade crimino-
sa e a intenção de praticar o crime, mesmo assim, deve praticar intencionalmente um ou vários actos ilícitos109. 
O Código Penal110, de aplicação subsidiária e consequentemente aplicável a todos os crimes previstos em legislação avulsa, esta-
belece no seu artigo 21º o princípio geral de que o autor de um crime só pode ser punido criminalmente quando tiver agido com 
dolo, a não ser que a lei determine o contrário. O artigo 22º consagra os diferentes tipos de dolo, aplicáveis à prática do crime de 
branqueamento de capitais, ou seja, o dolo directo, quando o autor actuar com a intenção de cometer o crime, o dolo necessário, 
quando o autor representa a realização de um facto que corresponde a descrição de um tipo de crime como consequência ne-
cessária da sua conduta e o dolo eventual, quando a realização de um facto que corresponde à descrição de um tipo de crime for 
representada como consequência possível da conduta e o agente actuar conformando-se com aquela realização.
No que se refere aos elementos materiais da acção e ao tipo de comportamento referido, tal como a conversão, a facilitação, a 
ocultação, a dissimulação, a aquisição ou a detenção de produtos de uma infracção, previstos nas alíneas a) a c) do artigo 2º da 
Lei Uniforme sobre branqueamento de capitais, essa disposição está construída em conformidade com os requisitos das Con-
venções da ONU de Viena e Palermo.
O crime de branqueamento de capitais abrange todos os tipos de bens ou produtos resultantes, directa ou indirectamente, da 
prática das infracções subjacentes, sem que a legislação imponha quaisquer limites111.
É o que resulta dos artigos 16º e 17º da Lei da Droga, quando se referem à possibilidade de serem declarados perdidos a favor 
do Estado os bens móveis ou imóveis, os bens adquiridos legitimamente com os quais os produtos foram misturados, bens como 
rendimentos, juros, lucros e outras vantagens resultantes do produto da actividade criminosa e ainda às instalações, materiais, 
equipamentos e outros bens móveis utilizados ou destinados a ser utilizados na prática da infracção ligada ao tráfico de estu-
pefacientes. 
Além disso112, o artigo 1º da Lei uniforme define também, de forma ampla, os tipos de bens abrangidos pelo crime de branquea-
mento de capitais, ou seja, todos os tipos de bens, corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, fungíveis ou não fungíveis, 
assim como todos os actos jurídicos ou documentos que certifiquem a propriedade desses bens ou direitos a eles relativos. Po-
rém, ao contrário da Lei da Droga, a Lei Uniforme não parece aplicar-se aos bens que resultem indirectamente da prática de um 
crime de branqueamento, o que leva a concluir a contrario sensu que o crime de branqueamento de capitais é aplicável apenas 
aos bens que derivam directamente da prática de uma infracção subjacente.

d) Prova do património envolvido
Em relação a prova de que o património envolvido no branqueamento de capitais é, necessariamente, o produto do crime. De 
acordo com a Lei Uniforme não se torna necessário que essa pessoa seja condenada pela prática da infracção subjacente para 
provar que os crimes constituem o produto da actividade criminosa. É o que resulta da leitura das alíneas a) e b) do artigo 3º da 
Lei Uniforme, quando refere que, a não ser que a infracção subjacente tenha sido amnistiado, existe branqueamento de capitais 
mesmo se o autor das infracções não foi sujeito a procedimento criminal nem condenado ou se faltar uma condição para intentar 
um procedimento criminal na sequência das referidas infracções113.

107 Lei nº3/2018, de 7 de Agosto.
108 No que se refere aos elementos materiais e aos diferentes tipos de conduta, tais como a conversão, transferência, facilitação, ocultação, dissimulação, 
aquisição ou detenção de produtos de uma infração, estes artigos encontram-se em conformidade com o disposto nas Convenções das Nações Unidas 
contra o Trafico de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas (Viena) e entra a de Criminalidade Organizada Transnacional (Palermo) que se referem à 
prática de um ou vários atos cometidos intencionalmente – Artigo 7º da Lei nº3/2018, de 7 de Agosto.  
109 A Lei de Droga consagra como crime subjacente ao branqueamento a venda ilícita de estupefacientes; ao passo que a lei de branqueamento não tipificou 
os crimes subjacentes. A falta de tipificação não compromete a intenção da lei em combater o branqueamento. Aliás, vai nesse sentido a recomendação 1 
do GAFI, ao contrário do que fez o artigo 368º-A do Código Penal Português – quanto a nós cria maior segurança jurídica.
110 Aprovado pelo Decreto – Lei nº4/93, de 13 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei nº2/2002, publicada no B.O. nº21, de 27 de Maio de 2002 e 
pelo artigo 13º da Lei nº7/97, de 2 de Dezembro, B.O. nº48.
111 O artigo 1º, no seu nº 16, enumera, de forma exemplificativa, quais os crimes subjacentes ao Branqueamento de Capitais.
112 E ainda o que resulta do artigo 2º.
113 Vai de encontro a posição assumida pelo Prof. Paulo de Sousa Mendes e outros in A dissimulação dos pagamentos na corrupção será punível também 
como branqueamento de capitais – portanto, realça-se o carácter instrumental da incriminação do branqueamento de capitais face ao crime subjacente, 
ROA, Ano 68, Set./Dezembro 2008, pág. 799 e ss. Na diferente posição está o já citado artigo 368º-A do CP Português e, na mesma linha, Prof. Germano 
Marques da Silva, in Notas sobre o Branqueamento de Capitais em especial das vantagens decorrentes da fraude Fiscal, Revista da FDL, 2007, pág. 471 e 
seguintes.
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e) Âmbito das infracções subjacentes
Em relação ao âmbito das infracções subjacentes é possível concluir o seguinte: além do crime de tráfico de estupefacientes 
e da associação criminosa para a prática deste crime, previstos na Lei de Droga, o artigo 1º, numero 16, da Lei Uniforme esta-
belece um amplo leque de infracções subjacentes ao branqueamento de capitais, considerando como tais crimes, mesmo que 
cometidos no território de outro Estado, como também resulta da última parte do artigo 2º114, desde que permitam ao seu autor 
adquirir bens ou rendimentos.
Outra situação importante é o chamado branqueamento de fundos ilícitos próprios. Nem o artigo 6º da Lei da Droga, nem às 
disposições da Lei Uniforme afastam a possibilidade do designado auto-branqueamento (self-launderig), ou seja, a condenação 
do autor da infracção subjacente também pela prática do crime de branqueamento de capitais, o mesmo pode acontecer mesmo 
pela via de concurso de infracções115.          
De acordo com o artigo 30º do Código Penal, o número de crimes determina-se pelo número de tipos de crimes efectivamente 
cometidos, ou seja, pelo número de vezes que o mesmo tipo for preenchido pela conduta do agente. Independentemente de 
poder configurar-se em concurso ideal ou real, podendo ser homogéneo ou heterogéneo, consoante exista ou não identidade 
típica do objecto. O critério do preceito é o da valoração, ou seja, independentemente da conduta do agente é a valoração dos bens 
jurídicos efectivamente atingidos pela conduta que conta116, e é o que se pune.  

f) Responsabilidade das pessoas singulares e colectivas117

De acordo com o estabelecido no artigo 10º do Código Penal as pessoas singulares são susceptíveis de responsabilidade criminal 
a partir de 16 anos. Assim, em conformidade com este princípio, quer a Lei de Droga, no seu artigo 6º, quer a Lei Uniforme, no 
seu artigo 42º, prevêem que as pessoas singulares sejam responsáveis pelo seu envolvimento na comissão do crime de bran-
queamento de capitais se, de forma intencional, se envolverem em tal actividade criminosa. 
A responsabilidade das pessoas colectivas não deve impedir eventuais processos penais, civis ou administrativos paralelos, o 
que se encontra regulado pelo nº2 do mesmo preceito, ao afirmar que os titulares dos órgãos de uma sociedade ou de quaisquer 
pessoas colectivas, ou quem actue em nome de terceiro, respondem individualmente pelos factos que praticarem como repre-
sentantes, no seu próprio interesse ou com excesso de poder.
A Lei Uniforme consagra também no artigo 124º do Capitulo IV a responsabilidade penal das pessoas colectivas pela prática dos 
crimes de branqueamento de capitais, não excluindo a possibilidade de condenação dos seus representantes, pessoas singula-
res, a título de autoria ou de cumplicidade na prática dos mesmos factos. O artigo 35º do mesmo diploma legal consagra a possi-
bilidade de se aplicar um procedimento paralelo, de natureza administrativa ou disciplinar às pessoas singulares e colectivas118. 

g) Sanções aplicáveis ao Branqueamento de capitais119

As pessoas singulares responsáveis pela prática de um crime de branqueamento de capitais derivado do tráfico de estupefa-
cientes, previsto no artigo 6º da Lei de Droga, podem ser condenadas a penas privativas de liberdade que variam entre os 2 a 12 
anos, 2 a 10 anos e 1 a 5 anos, consoante se trate de conversão, transferência, auxilio o facilitação, da ocultação ou dissimulação 
ou ainda da aquisição ou detenção de bens ou produtos resultantes daquele crime, podendo essas penas ser agravadas. Nos ter-
mos gerais do Código Penal, também a conivência, a participação numa associação com vista à prática de factos que constituem 
branqueamento de capitais, a associação para cometer tais factos, a tentativa da sua comissão, o auxilio ou o aconselhamento 
são puníveis120.  
Por sua vez, os artigos 124º a 126º da Lei Uniforme consagram as sanções penais aplicáveis às pessoas singulares pela prática 
do crime de branqueamento derivado das restantes infracções subjacentes, estabelecendo que são puníveis com pena de 3 a 7 
anos e uma pena de multa de valor igual ao triplo do valor dos bens ou dos fundos que dizem respeito às operações de branquea-
mento de capitais. São puníveis com a mesma moldura penal a conivência, a participação numa associação com vista à prática 
de factos que constituam branqueamento de capitais, a associação para cometer tais factos, a tentativa da sua omissão, o auxílio 
ou o aconselhamento a uma pessoa singular ou colectiva, nos termos do artigo 125º da mesma lei.

114 São as chamadas infracções subjacentes cometidas extraterritorialmente.
115 Vide o artigo 30º do código Penal, que consagra concurso real e aparente. É a posição do Prof. Germano Marques da Silva, «Notas sobre Branqueamento 
de Capitais em especial das Vantagens Provenientes da Fraude Fiscal», in Separata da Revista da Faculdade de Direito de Lisboa, pág. 471 e seguintes; 
contra Prof. Oliveira Ascensão, ob. cit. pág. 347 e Jorge A. F. Godinho, Do crime de «branqueamento de capitais», cit., pág. 238-239 – entendem que a agente 
do crime branqueamento têm de ser pessoas diferentes dos traficantes. A favor da punição por concurso aparente está Prof. Paulo Sousa Mendes e outros, 
ob. cit., pág. 805, dizendo que é configurável a hipótese de uma mesma pessoa preencher o tipo de crime de branqueamento e, em relação com este, preen-
cher também outro tipo de crime qualquer que faça parte integrante do catálogo dos crimes subjacentes. Portanto, no concurso aparente ou de normas é 
aquele em que aplicação de uma norma incriminadora exclui a aplicação de outra ou outras. É imposto este concurso por o branqueamento ser um crime 
de conexão, o que faz com que seja consumido pelo crime subjacente praticado pelo mesmo agente.  
116 Por exemplo A detona uma bomba matando B e destruindo a casa de C. Se fosse a conduta o critério seria punição dessa conduta, mas como em causa 
estão vários bens jurídicos, a vida e a casa é a valoração efectivamente que conta – portanto, existem dois bens. 
117 Segundo o artigo 5º da Lei Uniforme, ela se aplica ao tesouro público, organismos financeiros, membros das profissões jurídicas independentes, aos cor-
rectores, auditores, os agentes mobiliários, vendedores de artigos de grande valor, aos transportadores de fundos, aos proprietários, directores e gerentes 
de casinos e estabelecimentos de jogos, incluindo as lotarias nacionais, às Organizações Não Governamentais – regulada através do Decreto nº23/92, de 23 
de Março, que disciplina a criação e o exercício das actividades das Organizações Não Governamentais (ONG), nacional da Guiné-Bissau.   
118 Em relação às instituições financeiras existem dever de diligência relativo à clientela, incluindo medidas reduzidas ou reforçadas. Os principais instru-
mentos jurídicos aplicáveis são os seguintes: a Lei Uniforme sobe o branqueamento de capitais, de 2 de Novembro, que transpõe a diretiva nº 7/2002/CM/
UEMOA, de 19 de Setembro de 2002 – a Diretiva nº 02/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho; Instrução nº1/2007/RB de 2 de Julho de 2007 relativa à luta contra 
branqueamento de capitais no âmbito de organismos financeiros; regulamento 09/1998/CM/UEMOA relativo às relações financeiras exteriores; regulamento 
nº15/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, relativo aos sistemas de pagamento entre os Estados-membros da UEMOA; Diretiva nº 4/2007/CM/UEMOA, de 
4 de Julho de 2007, relativa à luta contra o financiamento de terrorismo no Estados-membros da UEMOA; instrução nº1/2006/SP do BCEAO, de 31 de Julho, 
relativa à emissão de moeda electrónica e aos estabelecimentos de moeda electrónica. Adoptada para aplicação do Regulamento nº 15/2002/CM/UEMOA, 
de 19 de Setembro.   
119 Vide o artigo 124º e seguintes da Lei do Branqueamento de Capitais.
120 Também nos artigos 3º e 38º da Lei Uniforme.
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Estão ainda previstas no artigo 39º várias circunstâncias agravantes, como é o caso de o crime de branqueamento ser praticado 
por um grupo criminoso organizado, a que corresponde o aumento para o dobro da moldura mínima e máxima aplicável, ou seja, 
6 a 14 anos de prisão.
Porém, quando a infracção subjacente é punível com uma pena privativa da liberdade de duração superior à prevista no artigo 
37º, o branqueamento será punido com a pena aplicável à infracção subjacente e, sempre que esta infracção seja acompanhada 
de circunstâncias agravantes, será punido com pena ligada unicamente às circunstâncias de que o autor teve conhecimento.
Nos termos gerias do Código Penal, de aplicação subsidiária, podem igualmente ser aplicadas às pessoas singulares penas 
acessórias como é o caso da suspensão temporária do exercício da profissão ou a demissão, tal como resulta do artigo 39º do 
CP. Também a Lei Uniforme consagra no artigo 128º algumas sanções acessórias pela prática do crime de branqueamento de 
capitais121.  
As pessoas colectivas condenadas por um crime de branqueamento de capitais podem também ser sujeitas a várias sanções. 
De acordo com o Código Penal as sanções acessórias aplicáveis às pessoas colectivas, previstas no artigo 40º, são a multa, a ex-
clusão temporária de concursos públicos ou de acesso a subsídios estatais ou de organizações supra estaduais, o encerramento 
temporário ou a dissolução. Por sua vez, o artigo 42º da Lei Uniforme prevê a possibilidade de aplicação de multa de valor igual 
ou cinco vezes superior às aplicadas às pessoas singulares.  
Em termos de sanções acessórias, pode afirmar-se que uma sanção acessória obrigatória – aplicável também às pessoas sin-
gulares – é a da perda de bens ou produtos derivados da prática do crime, dos bens móveis ou imóveis nos quais os produtos são 
convertidos e, na proporção do seu valor, dos bens adquiridos legitimamente com os quais esses produtos foram misturados, 
bem como de quaisquer outros rendimentos ou vantagens, dos bens nos quais eles foram transformados ou investidos ou dos 
bens que são pertencentes a qualquer pessoa, a não ser que o seu proprietário demonstre que desconhecia a sua origem ilícita, 
como indica o artigo 45º da Lei Uniforme122.
As sanções acessórias facultativas aplicáveis encontram-se previstas no artigo 125º da Lei Uniforme e são a exclusão dos mer-
cados públicos, a colocação sob vigilância judiciária, a interdição de actividades profissionais durante um período máximo de 
5 anos, o encerramento temporário ou definitivo, a dissolução e a afixação da decisão de condenação a expensas da pessoa 
colectiva condenada.
A mesma Lei consagra ainda nos artigos 43º e 44º algumas causas de isenção ou atenuação das sanções penais aplicáveis. 
Assim, as penas aplicáveis às pessoas singulares e colectivas parecem ser abrangentes, proporcionais e dissuasivas.  

3.2.2.2. Directiva nº4/2007/CM/UEMOA123

Esta diretiva destinava-se ao combate ao financiamento do terrorismo, podendo este resultar também de branqueamento de 
capitais. Por isso, a própria directiva faz referência, no seu artigo 6º, a incriminação do financiamento do terrorismo e do bran-
queamento de capital cometido no quadro de actividades terroristas, ou seja, quando o financiamento tiver como infracção 
subjacente o branqueamento de capitais.
Porém, vai mais longe o nº2 do artigo 4º, quando diz que o financiamento é ainda punível mesmo que os fundos não foram efec-
tivamente utilizados.
O quadro normativo atual, com a revisão operada em 2015, introduziu no seu artigo 8º o conceito do financiamento do terrorismo, 
alargou-o a questão do autofinanciamento e equipara a tentativa à consumação do crime.
         
3.2.3. Regulamentos, instruções e decisões
Todos eles são de aplicação imediata nos Estados membros da UEMOA, não precisando a sua aplicação de nenhum acto interno. 
Por isso, na falta de incorporação de instrumentos jurídicos internacionais relacionados com o branqueamento de capitais são 
esses regulamentos que se aplicam. Os regulamentos visam, sobretudo, criar mecanismos eficazes de combate ao branquea-
mento de capitais, criando estruturas de regulação de entidades mais sensíveis a este fenómeno, nomeadamente os bancos, 
seguros e instituições de crédito e moeda. 
Primeiro a destacar é o Regulamento nº 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08, que define os procedimentos aplicáveis aos organis-
mos de seguro124 no quadro de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo125. Define o crime de 
branqueamento de capitais tal como a fez a Lei Uniforme no seu artigo 7º, aplicando os conceitos de conversão, transferência 
ou manipulação de bens, ou a dissimulação da natureza, origem, de lugar, etc. Sem esquecer da aquisição, utilização dos bens 
provenientes de actividade criminosa.

121 As pessoas singulares culpadas das infracções definidas nos artigos 37º, 38º, 39º e 40º podem igualmente incorrer as seguintes penas complementares: 
a interdição definitiva do território nacional por um período de um a cinco anos contra qualquer estrangeiro condenado; interdição de estadia por um período 
de um a cinco anos em certas circunstâncias administrativas; interdição de deixar o território nacional e a retirada do passaporte por um período de seis 
meses a três anos; a interdição de direitos cívicos, civis e de família por um período de seis a três anos…, etc.  
122 Antes da revisão de 2015.
123 Com a transposição para a Lei nº 1/2012, de 5 de Setembro – incorporado agora na Lei nº3/2018, de 7 de Agosto.
124 Segundo Pedro Borges, in Actividade Seguradora e o Branqueamento de Capitais, Revista Policia e Justiça, III Serie, 2004, pág. 50 – De entre as actividades 
que actuam no mercado financeiro, as empresas de seguros de vida e as sociedades gestoras de fundos de pensões podem constituir “portas de acesso” 
privilegiadas ao sistema que, uma vez utilizada, facilitam o branqueamento de capitais de somas adquiridos por via ilícita.
125 Em relação a este aspecto destaca-se o Regulamento nº14/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, relativo ao congelamento de fundos e outros recursos 
financeiros no quadro de luta contra terrorismo; Decisão nº6/2003/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, relativa as listas de pessoas e entidades ou organismos 
suspeitos de terrorismo ou de financiar terrorismo e cujos fundos devem ser congelados; e as decisões que lhe sucederam, nomeadamente a Decisão 
nº6/2003/CM/UEMOA, de 26 de Julho; Decisão nº4/2004/CM/UEMOA, Decisão nº12/2005/CM/UEMOA; Decisão nº14/2006/CM/UEMOA e Decisão nº9/2007/
CM/UEMOA. Ou noutro nível as Resoluções da NU nºs 1267 e 1373 – relativos ao congelamentos de bens dos terroristas. 
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Impõe às seguradoras, no seu artigo 4º, o dever de criação de um responsável interno encarregue de programa de luta contra 
o branqueamento de capitais, devendo o mesmo, ainda, responder às demandas das autoridades do controlo e da unidade de 
informação financeira. O regulamento estabelece um quadro procedimental em relação as seguradoras, devendo às mesmas co-
municar, sempre que necessário, as operações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais. Neste âmbito, devem 
adoptar obrigações de vigilância quer em relação as operações financeiras de pessoas físicas, quer em relação às de pessoas 
colectivas. Outro aspecto relevante é referente a venda à distância, quer através de correspondência, do telefone ou da internet. 
Nesta, segundo o artigo 8.4126, as seguradoras devem ter sempre presente a peça de identidade, o endereço completo da parte 
interessada, de forma a permitir uma coerência com os dados da própria seguradora. As operações atípicas também ganharam 
consagração, desde que superiores a cinquenta milhões (50.000.000) F CFA, ou montante superior a dez milhões (10.000.000) F 
CFA127.
Existe, no âmbito punitivo, uma complementaridade da Lei Uniforme face ao Regulamento, porque é aquela que determina o 
quadro punitivo das infracções relacionadas com o branqueamento de capitais.
Segundo a destacar é o regulamento nº 09/98/CM/UEMOA128, relativo as relações financeiras exteriores dos Estados da UEMOA. 
O principal objectivo deste é criar um quadro formal relativo as operações financeiras que, segundo o artigo 2º, deve decorrer 
no âmbito dos bancos, dos correios, ao nível dos intermediários agregados ou no âmbito das entidades agregadas do câmbio 
manual.  
O regulamento distingue as operações correntes, ou seja, os pagamentos correntes feitos para o estrangeiro, e operação de 
capital, ou seja, operação feita no seio dos Estados da UEMOA. Na primeira situação, prevista no artigo 4º do regulamento, o 
pagamento destinado ao estrangeiro não pode ultrapassar os quinhentos mil (500.000) F CFA diários, o montante só pode ser 
ultrapassado se existir uma autorização prévia do Ministro das Finanças. Na segunda situação, prevista no artigo 6º e seguintes, 
todas as operações no seio da UEMOA são livres e sem nenhuma restrição, conforme alínea d) do artigo 76º, 96º e 97º do Tratado 
da UEMOA e artigo 4º do Tratado de UMOA.
 
3.4. Fonte Interna

Antes da transposição da directiva comunitária só a Lei de Droga129 regulava o branqueamento de capitais, no seu artigo 6º. 
Portanto, o seu âmbito só abrangia branqueamento de capitais proveniente do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, não sendo aplicável ao branqueamento de capitais outros crimes subjacentes cuja proveniência não seja droga. 
Mesmo assim, a Lei de Droga utiliza a fórmula da Convenção de Viena130 ao exigir para o branqueamento de capitais a conversão, 
transferência, dissimulação da origem ilícita do bem ou produto. A mesma garante a quebra automático do sigilo bancário quan-
do as operações se relacionam com as infracções do branqueamento de capitais, permitindo as autoridades de aplicação de lei 
um acesso directo as fontes de informações, nomeadamente os bancos, instituições financeiras e comerciais.

II
1. O Crime de Branqueamento de capitais131

 
A Lei Uniforme no seu artigo 7º, nº1, define, genericamente, o branqueamento de capitais como processo através do qual se 
pretende ocultar ou dissimular a origem e propriedade de capitais resultantes de uma determinada actividade criminosa, de-
signadamente através da sua conversão ou transformação em bens ou produtos com aparência licita. Deste conceito é possível 
destacar que o conceito do branqueamento é aqui encarado como um processo132, que pode ter um claro ponto de partida, e 
muito dificilmente se pode determinar o seu fim, porque o processo de branqueamento envolve, muita das vezes, um número 
indeterminado de operações que se distancie da origem ilícita da procedência do bem. Aliás, como salienta Jorge Godinho o 
branqueamento de capitais não é definido em termos descritivos mas sim de modo teleológico, dada a vastidão dos bens e dos 
circuitos económicos em causa – que pode incluir nada menos do que toda a economia, já que qualquer bem pode vir a ser uma 
vantagem ilicitamente obtida e todo e qualquer mecanismos económico relativo a esse bem pode ser accionado para procurar 
obscurecer a sua origem ilícita133. Na verdade, os mecanismos que descrevem o processo do branqueamento não podem ser 
encarados de forma fechada, ou seja, é possível encontrar, de forma casuística, os elementos básicos determinantes do bran-
queamento de capitais. 

126 O Artigo 8.3 determina os pressupostos de reconhecimento das pessoas morais estrangeiras, e impõe comunicação imediata a UIF caso esteja em causa 
alguma das entidades situadas nos paraísos fiscais, nomeadamente International Bussiness Company (Jersey, Guernesey, Ilha Man, Bahamas, Ilhas Virgem 
Britânicos; Exempt Company (Jersey, Guernesey, Ilhas Man, Gibraltar); Qualifying Company (Bermudas, Ilhas Cayman); Aruda Vrijgestelde Vennootschap 
(ou AVV); ou, qualquer forma de holding anónima (Anstlt do Liechtenstein, holding luxemburguesa ou Suíça, sociedade civil monegasca)   
127 Tal como resulta do artigo 10º da Lei Uniforme conta o branqueamento de capitais.
128 Na UEMOA existem regulamentos relativos a título negociáveis de crédito; regulamento de instrumentos e meios de pagamento e regulamento de sistema 
financeiro descentralizado.
129 Decreto-Lei nº2-B/93, de 28 de Outubro, publicado no Suplemento ao B.O. nº43. O Código Penal não continha nenhum preceito referente ao branquea-
mento de capitais.
130 Vide o artigo 3º desta Convenção.
131 Pode traduzir-se de várias formas, nomeadamente: nas operações financeiras; criação de sociedades fictícias; inversão no sector imobiliário, inversão 
em activos financeiros opacos; subscrição de seguros; contrato de cessão de crédito, etc.  
132 Vide Carlos Aránguez Sánchez – in El Delito de Blanqueo de Capitales, Madrid, 2000, pág. 32 e seguintes. Jorge Alexandre Fernandes Godinho, in Do crime 
de «Branqueamento de capitais», Almedina, 2001, pág. 37 e seguintes; José Manuel Santos Pais – in Cooperação Internacional – Perspectiva, Revista do 
ISPJCC, III serie, 2004, pág. 27 e seguintes; Rodrigo Santiago – o «Branqueamento» de Capitais e outros produtos de crime, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 4, Fasc. 4, Outubro-Dezembro 1994, pág. 497 e seguintes.  
133 Cfr. Jorge Godinho ob. cit. pág. 38.
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O branqueamento de capitais pressupõe, assim:
- Uma actividade criminosa de diverso tipo;
- Um produto dessa actividade criminosa;
- A necessidade de colocar esse produto no circuito financeiro ou na actividade económica corrente;
- A salvaguarda desse circuito reciclador para a prática de novas actividades criminosas. 

Desta descrição é possível concluir que o elemento caracterizador fundamental é a dissimulação da origem ilícita dos capitais, 
embora reconhecendo que o objectivo é a reintrodução desses bens na economia legal. Portanto, há uma ligação lógica nestas 
duas perspectivas, porque não se pode introduzir na economia legal um bem ou produto sem ocultar a sua procedência ilícita. 
Mesmo assim, parece ser importante reconhecer que o processo de branqueamento envolve, sobretudo, a dissimulação de 
origem ilícita do bem . Assim se procurou explicar através das três fases que integram o branqueamento, nomeadamente a 
fase de colocação, a fase de encobrimento ou transformação e a fase de integração135. Na primeira, à de colocação, consiste na 
colocação dos capitais no sistema financeiro, seja em instituições financeiras tradicionais ou outras. Os capitais que aqui se têm 
em vista consistem especialmente em quantias numerário, estando o branqueador antes de mais interessado em se desfazer 
do papel-moeda, convertendo-o noutra forma mais fácil de manusear136; na segunda, à do encobrimento ou transformação, con-
siste na criação de uma sucessão de complexas operações financeiras tendentes a dissimular a origem e garantir o anonimato, 
segundo Jorge A. F. Godinho o objectivo é de interromper o chamado paper trail, ou seja, o conjunto de elementos documentais 
que permitem a reconstrução dos movimentos financeiros efectuados137; e a terceira fase, à de integração, que supõe a definitiva 
reintrodução dos bens ou produtos no circuito legal, através de uma actividade normal.
O que se nos coloca é saber se estas fases são ou não consequentes, no sentido de reconhecermos a existência necessária das 
mesmas. Se assim não for, corremos o risco de aceitar a verificação autónomo de cada uma, sem necessária ligação. Por isso, 
diferentemente do que defende Jorge A. F. Godinho138 a integração é ainda branqueamento de capitais, uma vez que o próprio 
investimento dos fundos constitui a sua continuidade, sem os quais seriam facilmente detectáveis e seriam desprovidos de 
qualquer fundamento. Portanto, o investimento é motivado por uma razão de dissimulação, de procura de justificação dos bens 
ou produtos ilícitos.

O bem jurídico protegido

Diz o artigo 1, nº14º, da Lei Uniforme que são todos os tipos de bens, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou 
intangíveis, fungíveis ou não fungíveis, assim como os actos jurídicos ou documentos que certificam a propriedade desses bens 
ou direitos relativos139. O enquadramento legal não é esclarecedor, porque o tipo legal de branqueamento está inserido em legis-
lação extravagante. Assim, não é possível retirar da inserção sistemática140 argumentos para a caracterização do bem jurídico141. 
Como assinala Muñoz Conde, por bem deverá entender-se por «cualquier benefício valorable economicamente»142. Deste modo, 
o objecto material de branqueamento de capitais não se limita ao dinheiro, mas compreende qualquer coisa (móvel ou imóvel), 
ou direito. Pois, esses bens para serem objecto do branqueamento de capitais devem ser susceptíveis de tráfico mercantil, deste 
requisito está implícita a ideia de circulação do bem na economia legal e subjacente a ratio legis do artigo 7º da Lei uniforme, que 
refere expressamente «conversão, transferência, dissimulação, etc. Por isso, mesmo com falta de um enquadramento sistemá-
tico, potenciando o carácter pluriofensivo do branqueamento de capitais143, ainda, acaba por ter preponderância a salvaguarda 
da ordem sócio-económica144, subjacente ao corpo da própria Lei Uniforme. 

134 Contra Carlos A. Sánchez ob. cit. pág. 35. 
135 Modelo do GAFI.
136 Vide Jorge A. F. Godinho ob. cit. pág. 40. O caso paradigmático é o dos volumes de notas resultantes dos pagamentos das compras e vendas feitas no 
âmbito do tráfico de droga; este faz-se basicamente através de pagamento em numerário.
137 Ob. Cit. Pág. 41. Trata-se, por exemplo, de realizar transferências para contas bancárias anónimas ou pertencentes a entidades anónimas, designada-
mente situadas em jurisdições que de alguma forma facilitem o sucesso da operação. O branqueamento de capitais faz-se na maior parte das vezes através 
de vários sistemas jurídicos, v.g. por via de transferência electrónica de fundos, com vista a dificultar as investigações.  
138 Cfr. Ob. Cit. Pág. 41. A integration não comporta... a continuação da actividade criminosa.
139 O artigo 1º alínea q) da Convenção de Viena de 1988 define o termo «bens» como: «activos de qualquer tipo, corpóreas ou incorpóreas, moveis ou imóveis, 
tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos legais que certifiquem a propriedade desses bens ou outros direitos sobre ditos activos.   
140 No caso português, segundo o enquadramento do Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário ao Código Penal Português, o artigo 368º-A, o bem 
jurídico protegido pela incriminação é realização da justiça, na sua particular vertente de perseguição e do confisco pelos tribunais dos proventos da acti-
vidade criminosa. No mesmo sentido Germano Marques da Silva, in Notas sobre Branqueamento de Capitais em especial das vantagens provenientes da 
fraude fiscal, Separata da Revista da FDL, Almedina, 2007, pág. 452, diz que é a realização da justiça, a conclusão resulta da inserção sistemática e da aná-
lise dos próprios termos de incriminação. Em Espanha o branqueamento está inserido no CP, no capítulo dos crimes contra o património e contra a ordem 
sócio-económica; Em Itália, no capítulo dos crimes contra o património; Na Suíça, no capítulo contra a administração da Justiça; em Portugal, no capítulo 
contra a realização da justiça.   
141 Apenas se poderia, talvez, retirar alguma orientação da circunstância de o branqueamento de capitais ter sido primeiro inserido num diploma sobre a 
droga e, assim, Rodrigo Santiago reconduziu implicitamente a questão à discussão sobre qual é o bem jurídico protegido pelos crimes relativos às drogas. 
Hoje em dia, no caso guineense, é insustentável esta tese pelo surgimento da Lei Uniforme relativo ao branqueamento de capitais. 
142 Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial, Madrid, Colex, 11ª ed., pág. 476.
143 Embora presente, sem grande relevância por falta de enquadramento sistemático no Código Penal, e mesmo com a determinação de crimes subjacentes 
não parece defensável esta tese com insistência.
144 Na opinião do Prof. Germano Marques da Silva, ob. cit. pág. 452, em geral, apontam-se como bens jurídicos protegidos pela incriminação do branquea-
mento os mesmos bens tutelados pelos crimes designados na incriminação, os chamados crimes antecedentes, a ordem económico-financeira e a realiza-
ção de justiça, mas também a manutenção da credibilidade e confiança nas instituições, designadamente comerciais e financeiras, e não só. 
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A ordem sócio-económica145 146

O branqueamento de capitais tem várias incidências, e temos que reconhecer que às mais perceptíveis são, sobretudo, a subver-
são de todas as regras do mercado, formação dos preços ao regime da concorrência, das transacções de bolsa ao exercício do 
crédito e da formação da poupança e da propriedade147, aliás, é ofensa do bem colectivo ou supra-individual que em causa está, 
devendo a questão ser reconduzida a uma problemática de direito penal económico148. Assim, salientando o Prof. Germano Mar-
ques da Silva, o branqueamento de capitais não consiste simplesmente no aproveitamento económico das vantagens adquiridas 
com a prática do crime, é mais do que isso, é um facto praticado com o fim de dissimular a origem ilícita das vantagens ou de 
evitar que os agentes sejam perseguidos ou submetidos a uma acção criminal, é, enfim, um facto praticado com o fim específico 
de dificultar a acção da justiça149. Mesmo assim, faz todo o sentido insistir na subversão das regras do mercados, não só porque 
as empresas subsidiadas por fundos resultantes do branqueamento estariam numa posição de maior vantagem face às outras, 
as lícitas, que têm que suportar os custos reais do mercado. O que, obviamente, cria distorções no normal funcionamento do 
mercado, adquirindo posições monopolistas e não haveria regras de concorrência capazes de suportar tais desníveis150. Este en-
tendimento só pode ser encarado no sentido de que os fundos branqueados não foram objectos de circulação lícita no mercado, 
escapando qualquer controlo, v.g. tributário, criando condições desiguais em relação a outros que de forma normal circulam 
no mercado. E mesmo admitindo que as regras de concorrência são aplicáveis a qualquer situação, quer fundos sejam lícitos 
ou não151. Esta solução deve ser encarada com maior acuidade pelas autoridades guineenses152, mesmo estando na UEMOA, as 
regras de mercado não são rigorosamente seguidas, o que poderá provocar desníveis desajustados e perigosos153. 
Concluindo, o branqueamento de capitais é um crime pluriofensivo, apresentando vários campos em que pode manifestar, no-
meadamente na administração da justiça154, infracções anti-económicas, podendo implicar as instituições financeiras. 

O tipo objectivo e subjectivo

A construção do tipo objectivo deve basear-se nos próprios elementos que integram a incriminação do branqueamento, ou seja, 
o agente, a conduta, o bem jurídico e o nexo. A ser assim temos que admitir quer o artigo 6º da Lei da Droga, quer o artigo 7º 
da Lei Uniforme vão no sentido daquela construção, uma vez que descrevem, de forma detalhada, as condutas que integram 
o branqueamento de capitais, fazendo-a por vários termos, nomeadamente: a conversão, a transferência ou manipulações de 
bens, a dissimulação, disfarce da natureza, da origem, do lugar, da disposição, do movimento ou da propriedade real de bens ou 
direitos relativos155. Esta discrição integra, a nosso ver, as três fases do branqueamento de capitais. Porém, é questionável se 
esta discrição de condutas consegue atingir o cerne da questão, isto é, se a conversão, transferência ou manipulação face a dissi-
mulação, disfarce, ou ainda, aquisição, posse ou utilização de bens são ainda actos descritivos de branqueamento de capitais ou 
não, se está a antecipar a tutela penal ou mesmo a garantir a tutela do pós facto, no sentido de confundir figuras que nada têm 
que ver com branqueamento, embora sendo afins, como é o caso da receptação156 e encobrimento157. Na verdade, tanto a recep-
tação como o encobrimento são realidades distintas do branqueamento de capitais. Quanto ao crime precedente ou subjacente, no 
caso de receptação só se abrangem crimes contra o património; no caso do branqueamento de capitais, como é perceptível dos 
preceitos referidos, é constituído por uma variedade de crimes cuja tutela ultrapassa o património. 
Quanto ao objecto da acção, na receptação trata-se de coisas directamente resultantes de precedente, no branqueamento de 
capitais o objecto da acção é descrito de forma muito ampla, traduzindo-se nas vantagens, pois, todas as vantagens decorren-
tes da prática do crime precedente, que correspondem aos bens ou produtos. Há necessariamente na receptação uma maior 
proximidade do objecto da acção com o crime precedente. Na receptação o objecto da acção é coisa furtada, ao passo que no 
branqueamento trata-se de espécies monetárias. O elemento subjectivo na receptação é específico, traduz-se na intenção de 
obter vantagem patrimonial, o que não é exigido no branqueamento de capitais.            

145 Como salienta Juana Del Carpio Delgado, in El delito de blanqueo de biens en el nuevo Código Penal, Tirant lo Blanch, Valência, 1997, que a ordem sócio-
-económica será o âmbito a que deve ser referida a danosidade do branqueamento de capitais, mas deve reportar-se a «...licitude dos bens que circulam no 
mercado...», para restringir a abrangência da ordem sócio-económica.   
146 É a que ganha ênfase, sem, contudo, reconhecer também o ataque a administração da justiça, que nos parece ser a verdadeira essência da protecção 
– na verdade, há claros pontos de contacto com os crimes contra o património e, em especial, com o crime de receptação; vide Eduardo Paz Ferreira, in O 
branqueamento de capitais, Estudos de Direito Bancário, separata, C. editora, 1999, pág. 311 e seguintes «...o branqueamento de capitais reflecte... uma 
profunda modificação sócio-económica à escala planetária...».
147 AZZALI, GIAMPIERO – Diritto penale dell’offesa e reciclaggio, RIDPP, nº2 de 1993, pág. 433. Retomando esta construção Jorge A.F, Godinho, ob. cit. pág. 131.
148 Vide Jorge Godinho, ob. cit. pág. 131.
149 Cfr. Do autor notas sobre branqueamento de capitais...pág. 465.
150 Cfr. Faria e Costa, José – O branqueamento de capitais (algumas reflexões à luz do direito penal e da politica criminal), BFDC, nº68, 1992, pág. 66. Re-
jeitando esta tese, responde Jorge Godinho que não haveria separação entre os fundos branqueados e não branqueados, sendo de concluir que qualquer 
injecção poria em causa a concorrência no mercado, ob. cit. pág. 132.
151 Contra Jorge Godinho, ob. cit. pág. 132.
152 Com razão realça Prof. Oliveira ascensão «...o combate ao branqueamento de capitais é decisivo, porque previne o envenenamento de todo o sistema 
económico-financeiro. Numa altura em que está à vista a vulnerabilidade dos políticos, mesmo perante quantias pequenas, a fome insaciável dos governos, 
esses mendincantes-ricos da era neo-liberal, e o apetite dos partidos, por mais nobres que sejam as causas que geram esses apetite – os milhões de droga, 
que levam a potentados financeiros que ultrapassam muitos orçamentos de muitos países, trazem o espectro da subordinação geral de um país ao domínio 
de organizações criminosas e à sua corrupção. Também é produto de fantasia ou privilégio do terceiro mundo, in Branqueamento de capitais: reacção cri-
minal, estudos do direito bancário, separata, Coimbra editora, 1999, pág. 338.    
153 Reconhece Jorge Godinho, com razão, que, a esse nível, o branqueamento de capitais pode ser feito através de qualquer circuito económico, designada-
mente através de sistemas bancários paralelos ou de quaisquer outras empresas comerciais, não sujeitas a supervisão, ob. cit. pág. 136. 
154 E temos que reconhecer que não fere a realização da justiça em sentido estrito, de ataque ao funcionamento do sistema judiciário propriamente dito, antes 
reduz a probabilidade de que as acções com vista a confiscar as vantagens do crime produzam resultados.
155 Esta fórmula resulta da Convenção das NU contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, no seu artigo 3º; do artigo 6º da 
Convenção das NU contra a criminalidade organizada transnacional; e, do artigo 23º da Convenção das NU contra à Corrupção.
156 No direito comparado, na discrição do Jorge Godinho, existem complexas discrições ou formas de branqueamento de capitais: em Espanha – adquirir, conver-
ter ou transmitir, ocultar ou encobrir; em Itália – substituir ou transferir, realizar outras operações de modo a dificultar a identificação da proveniência.  
157 No Código Penal de 1993, o encobrimento passou a ser um tipo autónomo, segundo a previsão do artigo 231º, sistematicamente incluído no titulo refe-
rente «crimes contra o património». Vide a este propósito Rodrigo Santiago, ob. cit. pág. 520.
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Porém, o crime de branqueamento pode ser cometido por qualquer pessoa, incluindo o autor ou comparticipante do crime 
precedente. É irrelevante o local do cometimento do crime precedente, pois a punição tem lugar mesmo que o facto precedente 
tenha sido cometido fora do território nacional ou se desconheça o local do seu cometimento. Para fundar a competência dos 
tribunais nacionais é suficiente que uma das fases do processo de branqueamento tenha lugar no território nacional ou ocorra 
através das instituições instaladas no território nacional. Mas se o facto precedente for cometido fora do território e não for pu-
nível no local do país onde foi cometido, o branqueamento fica impune158. 
O tipo subjectivo é previsto no artigo 2º, nº1, alínea a) é congruente com o tipo objectivo. O mesmo não acontece com o tipo 
subjectivo da alínea b), na medida em que este tipo inclui um elemento subjectivo adicional: a intenção de dissimular a origem 
ilícita da vantagem ou a intenção de evitar que o autor ou participante das infracções previstas na alínea a) seja criminalmente 
perseguido ou submetido a uma reacção judicial. Em ambos os casos, o agente não tem de conhecer o concreto facto típico ilícito 
que esteve na origem da vantagem, nem o local onde foi praticado, nem os seus autores. É suficiente que o agente saiba que a 
vantagem provém de um crime e que esse conhecimento seja contemporâneo ao momento da realização da operação159. Portan-
to, a intenção de dissimular a origem da vantagem é incompatível com o dolo eventual, como também é incompatível como dolo 
eventual a intenção de evitar que alguém seja perseguido por um crime que cometeu.

O agente do crime
 
Neste sentido não me parece que haja ambiguidade na lei guineense. Os agentes do crime de branqueamento podem ser os 
próprios agentes do crime subjacente. As alíneas a), b) e c) do artigo 7º da Lei Uniforme e alíneas a), b) e c) do artigo 6º da Lei 
da Droga são expressos em referir às condutas das vantagens, cuja autor sabe que eles provém de um crime...ou ajuda qualquer 
pessoa160... sem referência a forma de aquisição, permitindo-nos concluir que estão de fora a forma indirecta de aquisição. 
Esta opção do legislador leva-nos, forçosamente, a concluir que existem dois estágios de consumação, permitindo autonomizar 
a infracção do branqueamento face a infracção de base ou a subjacente. Assim, é a dupla violação de um bem jurídico que jus-
tifica que o agente seja também punível pelo aproveitamento das vantagens produzidas pelo crime subjacente por ele próprio 
perpetrado161 162. O que significa que o branqueamento pressupõe sempre a existência do crime subjacente, e não parece ser 
consumido pelo crime de branqueamento de capitais. Mais adiante ocuparemos das questões que esta conclusão suscita, a de 
saber se existe ou não concurso de crimes.   

Os crimes precedentes ou subjacentes

Como é perceptível do artigo 7º da Lei Uniforme e artigo 6º da Lei da Droga é pressuposto do branqueamento de capitais a exis-
tência do crime precedente ou subjacente, de cuja prática sejam provenientes os bens cuja origem se pretende dissimular ou 
disfarçar ou «evitar que o autor ou participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção 
criminal». Todo o enquadramento do crime de branqueamento de capitais gira em torno de ocultação ou garantia do proveito do 
crime subjacente, existindo entre eles ligação funcional ou de causa efeito, permitindo concluir que o crime subjacente integra 
a própria estrutura do branqueamento.
Portanto, existem dois estágios que caracterizam o branqueamento, o de crime subjacente, que é autónomo, e o de branquea-
mento de capitais propriamente dito, que consiste na dissimulação da origem ilícita do crime do primeiro estágio. Esta afirma-
ção é corroborada por Jorge Godinho ao afirmar que, esta exigência «a montante» de um facto autónomo e separado, permite 
a caracterização do tipo de branqueamento de capitais como sendo crime de conexão, um «pós-facto» punível163. Por isso, no 
plano ontológico o crime de branqueamento é mais um elo na cadeia do crime subjacente e, por isso, que alguns entendem que 
ambos têm a mesma natureza164. 
Admitida a autonomia do crime precedente face ao de branqueamento, deve reconhecer-se também que este deve sempre ser 
abrangido pelo dolo, ou seja, o agente do crime deve saber que o objecto da acção (dinheiro ou outra vantagem) é proveniente de 
uma actividade ilícita elencada pela lei. Por isso, a questão que se segue é saber se existe uma funcionalidade necessária entre 
os dois tipos, isto é, se a punibilidade do branqueamento funciona necessariamente por via do crime subjacente. A resposta a 
esta questão está no artigo 3º, nº2 da Lei Uniforme, que permite a punibilidade do branqueamento de capitais independentemen-
te da punição do crime subjacente, ou seja, existe branqueamento mesmo se o autor dos crimes ou delitos não foram persegui-
dos nem condenado, ou mesmo se faltar uma condição para agir em justiça na sequência dos ditos crimes ou delitos. Portanto, 
existe uma separação entre o crime subjacente e o crime de branqueamento165. 

158 Vide o artigo 2º, nº2 da Lei Uniforme; artigo 6º, nº2, al. c) da Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade transnacional organizada, de 15.11.2000.
159 Vide Paulo Pinto de Albuquerque – Comentário ao Código Penal Português, artigo 368º-A. Segundo ele quem quer esconder a origem ilícita da vantagem 
é porque sabe que essa vantagem tem proveniência ilícita, não a possibilidade de configurar a proveniência ilícita da vantagem – como defende Vitalino 
Canas, in «Branqueamento de Capitais»: noções elementares do regime de prevenção e repressão e evolução previsível, RFDL, Separata, 2004, pág. 163.
160 O crime de branqueamento admite as várias formas de autoria do crime, mas já se discute se também admite a cumplicidade. A «ajuda ou auxílio» refe-
rido não se traduz na forma de actuação do cúmplice, artigo 17º do CP. Se o auxílio for causal é ainda uma forma de autoria, se não for é cumplicidade. Por 
isso, estamos em crer que tanto o artigo 6º da Lei da Droga, quer o artigo 7º da Lei Uniforme quando referem por um lado auxílio ou facilitação, por outro, 
ajuda da conversão ou a escapar às consequências do crime estão a referir às causais, na forma de autoria, ou seja, sejam actos de execução do crime – Cfr. 
Germano Marques da silva, ob. cit. pág. 458.   
161 No mesmo sentido Germano Marques da Silva, ob. cit. pág. 457 – trata-se de lesão de um outro bem jurídico – a realização da justiça – e não apenas do 
aproveitamento das vantagens do crime subjacente; Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit. pág. 870; Jorge Godinho, ob. cit. pág. 165 e 235 e seguintes; Carlos 
Aránguez Sánchez, ob. cit. pág. 368 e seguintes. Contra Prof. Paulo de Sousa Mendes e Outros, ob. cit. pág. 805. 
162 Vai neste sentido o artigo 3º da Lei Uniforme; Artigo 27º da Convenção contra a Corrupção.
163 Cfr. Ob. Cit. Pág. 165; no mesmo sentido Germano Marques da Silva, ob. cit. pág. 459; Prof. Oliveira Ascensão, ob. cit. pág. 342; Rodrigo Santiago, ob. cit. 
pág.501 – E porque é assim, dai ao afirmar-se o carácter subsidiário ou acessório do branqueamento, pois a respectiva actuação pressupõe necessariamen-
te, um facto ilícito prévio. Contra Prof. Paulo Sousa Mendes e outros, ob. cit. pág. 805. 
164 Vide Paulo Sousa Mendes, ob. cit. pág. 805; Vicente Greco Filho – in Tipicidade, Bem Jurídico e Lavagem de Valores, AA. VV., Coordenação de José Faria e Costa/
Marco António Marques da Silva, Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo, 2006, pág. 162.
165 A recomendação 1 do GAFI admite que «os países podem determinar que o crime de branqueamento de capitais não seja aplicável a quem cometeu a 
infracção subjacente, quando tal seja exigível pelos princípios fundamentais da sua ordem jurídica».
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Insistindo, esta separação reconhecida vai no sentido de garantir um concurso de crimes. E o que se pergunta é real ou ideal? A 
Tendência vai para o primeiro. Há, de nosso ponto de vista, um concurso real. É o que veremos no ponto seguinte. 
A questão colateral que se nos coloca vai no sentido de saber o seguinte: a nossa lei não determina ou especifica os crimes 
precedentes, abrindo possibilidade para eleição de qualquer tipo de ilícito como sendo passível de provocar branqueamento de 
capitais. Esta técnica tem uma inconveniência, a de alargar o círculo, de maneira a fazer abranger crimes que nada têm a ver 
com a preocupação que está na origem da incriminação e confundir tudo, admitir reacções desproporcionadas e pôr em causa 
os resultados que se pretendem alcançar166. Por isso, é necessário, ainda que de forma exemplificativa, elencar crimes cuja 
essência está relacionada com o branqueamento de capitais167. 
A problemática da existência ou não de concurso de infracções 

No branqueamento de capitais, como ficou dito, existem dois mementos temporais de cometimento do ilícito. O primeiro é o do 
crime precedente, e o segundo é o de crime do branqueamento de capitais, portanto, no sentido de ocultação da origem ilícita 
do bem. Porém, o simples aproveitamento das vantagens do crime não constitui ainda branqueamento, só o sendo quando os 
factos típicos são praticados com aquela intenção específica. Este espaço temporal garante a existência de concurso real, uma 
vez que a realidade histórica de cada um de ilícito tem a sua individualização garantida ou própria. Por isso, existe uma relação de 
concurso efectivo (real) entre o crime de branqueamento e o crime subjacente168, quando praticado pelo mesmo agente, porque 
são diversos os factos e diversos são bens jurídicos protegidos pelas incriminações. Mesmo na situação de concurso ideal ou real 
o espaço temporal e o bem jurídico em causa acabam por alimentar a individualização do comportamento quer no momento da 
prática do crime principal, quer no momento da prática do crime do branqueamento, o que caracteriza perfeitamente o concurso 
real. O que por si só justifica a dupla protecção169. 
Porém, reconhecemos o sentido da posição assumida pelo Prof. Paulo de Sousa Mendes170, ao reconhecer a hipótese de a mes-
ma pessoa preencher o crime de branqueamento e o crime subjacente, mas o que não acompanhamos é a conclusão de que 
o concurso que intercede entre o branqueamento de capitais e crime subjacente é de normas, nunca concurso efectivo ou de 
infracções, no sentido de que aquele baseia-se na aplicação da norma incriminadora e que exclui a aplicação de outras normas. 
Aliás, porque em relação as mesmas concorrem uma relação de especialidade, subsidiariedade ou consumpção. O efeito desta 
posição acaba por ser próximo a do atrás recusado171, por basear-se na valoração do bem jurídico. E é justamente esta valoração 
que nos leva a uma conclusão diferente, admitindo que em relação ao crime subjacente e o branqueamento de capitais existem 
momentos diferentes de verificação, este permite a individualização do bem jurídico através das condutas próprias de cada um 
do ilícito. Assim, o crime de branqueamento é instrumental face ao crime subjacente, ou seja, existe uma relação de causa-e-
feito entre ambos, sem interferir com a natureza jurídica de cada um172, mesmo sendo o branqueamento de capitais um crime 
de conexão173. 
E, neste caso, o concurso é regulado nos termos do artigo 30º do Código Penal, de aplicação subsidiária, na sua segunda parte, 
ou seja, pelo número de vezes que o mesmo tipo for preenchido pela conduta do agente, neste caso concurso é heterogéneo, 
porque em causa estão diferentes bens jurídicos. 

A Perda do produto do crime 

É notória a evolução em matéria de branqueamento de capitais, uma vez que tanto os artigos 16º e 17 da Lei da Droga, quer 
os artigos 99 e seguintesº da Lei Uniforme ordenam a confiscação obrigatória dos produtos obtidos do branqueamento. Esses, 
como se depreende da lei, resultam directa ou indirectamente da operação do branqueamento. E mais, os preceitos referidos 
admitem que o confisco possa abranger quer os bens ilicitamente ou licitamente adquiridos, desde que se comprova a ligação 
destes últimos com os primeiros. Esta inversão de ónus de prova não choca com a presunção de inocência dos implicados, uma 
vez que quem exerce posse sobre um determinado bem tem o dever de a provar. 
Esta solução garante eficácia no combate ao crime económico-financeira, por provocar a necessária justificação da origem dos 
bens que se encontram no património do acusado do branqueamento de capitais.

166 Cfr. Prof. Oliveira Ascensão, ob. cit. pág. 343 – o mesmo defende que, quando o crime principal e o de branqueamento reflectir na mesma pessoa não 
se pune o branqueamento, entendemos que não, o que em causa está é um concurso real, sendo autonomizáveis os dois ilícitos. Ou um delinquente que 
trafica droga e volta a reinvestir o dinheiro noutras actividades ilícitas, este não branqueia o capital; mesmo quem enterra um bem ou produto resultante 
de actividade ilícita não está a branquear, podendo no mínimo estar sujeito ao encobrimento; ou quem custodia numa caixa de segurança um milhão de 
Francos CFA que outra pessoa consegue através de actividade subversiva não está a cometer o branqueamento, podendo no mínimo cometer o crime de 
não promoção, nos ternos do artigo 231º do CP. 
167 O artigo 368º-A do CP Português elencou crimes subjacentes diferentes dos relacionados com o tráfico ilícito de drogas, nomeadamente: lenocínio, abuso 
sexual de crianças ou de menores dependentes, extorsão, trafico de estupefacientes e substancias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico de influência, 
corrupção, etc. Ou ainda todos os crimes punidos com pena de prisão cujo limite máximo é superior a 5 anos. Embora o critério de determinação, segundo 
a Recomendação 1 do GAFI, seja de combinação de muitos factores de forma a abranger maior número de infracções subjacentes.   
168 Cfr. José Miguel Almeida, in O mercado bolsista e o branqueamento de capitais, Revista do ISPJCC – Policia e Justiça, III serie, número especial, 2004, 
pág. 41 e seguintes; António Henriques Gaspar, in Branqueamento de capitais, Droga e Sociedade, Lisboa, 1994, pág. 123 e seguintes; Gil Galvão, in O bran-
queamento de capitais e sistema financeiro, Droga e Sociedade, 1994, pág. 137 e seguintes; Boaventura Gune, ob. cit. pág. 64 e seguintes; Paulo Pinto de 
Albuquerque, ob. cit. pág. 870.
169 Vide António Folgado, in Desenvolvimento Recentes em Matéria de Prevenção do Branqueamento de Capitais: GAFI e União Europeia, Revista Policia e 
Justiça, III Serie, 2004, pág. 77 - A punição, em concurso real, do agente da infracção subjacente por esses crimes e pelo crime de branqueamento, solução 
que há muito partilhamos...
170 Cfr. Ob. Cit. Pág. 805 e 810.
171 Vide nota 101.
172 É o que pretende demonstrar o artigo 3º, nº2 da Lei Uniforme.
173 Prof. Germano Marques da Silva, ob. cit. pág. 471 – em relação ao nº 10 do artigo 368º - A do CP Português – revela a natureza do crime de branqueamen-
to, a sua autonomia relativamente ao crime subjacente, ainda que dele dependente. Com efeito, ainda que a pena aplicada ao branqueamento tenha como 
referência a aplicável aos crimes subjacentes ela é autónoma e mostra que a incriminação do branqueamento não consome o crime subjacente. 
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III
1. Entidades financeiras e não financeiras de prevenção do branqueamento de capitais174

Os artigos 5º e 6º da Lei Uniforme determina o campo de aplicação, permitindo aplicação à qualquer pessoa singular ou colecti-
va175 que, no quadro da sua profissão, realiza, controla ou aconselha operações que conduzem a depósito, câmbios, financiamen-
tos, conversões ou quaisquer outros movimentos de capitais ou quaisquer outros bens. Desta descrição é possível concluir que 
existe uma mescla de entidades que participam directamente nas operações ou que as fazem através de acções de supervisão. 
Embora as acções de supervisão na Guiné-Bissau não têm sido eficazes, sobretudo por não existir uma organização adminis-
trativa coerente e capaz de garantir a sua eficácia. Mesmo assim, ainda há tentativa, através da Lei Uniforme176, em agrupar 
algumas entidades com o fito de garantir o controlo e dever de comunicação das operações suspeitas, nomeadamente: 
a)O tesouro publico;
b) BCEAO;
c) Organismos financeiros;
d) Os membros das profissões jurídicas independentes, quando representam ou assistem clientes fora de qualquer procedimen-
to judiciário, nomeadamente no quadro das seguintes actividades:
- Compra e venda de bens, de empresas comerciais ou de fundos de comércio;
- Manipulação de dinheiro, de títulos ou de outros activos que pertençam ao cliente;
- Abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança ou de títulos;
- Constituição, gestão ou administração de empresas, de fedúcias ou de estruturas similares, realização de outras operações 
financeiras;
e) O artigo 5º da Lei Uniforme ainda se aplica:
- Aos corretores;
- Aos auditores; 
- As sociedades mobiliárias e os agentes imobiliários;
- Aos vendedores de artigos de grande valor, tais como objectos de arte (quadro, mascaras em particular) pedras e metais pre-
ciosos;
- Aos transportadores de fundos;
- Os prestadores de serviços às sociedades e fidúcias;
- Aos proprietários, diretores e gerentes de casinos e estabelecimentos de jogos, incluindo as lotarias nacionais;
- As agências de viagens;
- Às Organizações Não Governamentais – ONG177;
- Os hotéis;
- As empresas de Segurança;
- Os organismos sem fim lucrativo;
- Os agentes desportivos e os promotores de eventos desportivos;
- Qualquer outra pessoa singular ou colectiva designada pela autoridade competente.

Todas estas entidades estão sujeitas a deveres (em alguns casos poderes-deveres) no quadro da lei178. E como salienta Vitalino 
Canas179, em muitos aspectos, esta exigência envolve verdadeira limitações ou até restrições de direitos, liberdades e garantias, 
quer dos sujeitos a deveres, quer dos que são objecto ou são afectados pelo cumprimento desses deveres180.

1.1. Os deveres das entidades sujeitas

1.1.1. Identificação dos clientes pelos organismos financeiros.
A Lei Uniforme, no seu artigo 23º e seguintes, impõe aos organismos financeiros várias obrigações181, nomeadamente:
1.Medidas tendentes a identificação182. Estas desdobram-se no seguinte: identificação dos clientes pelos organismos financeiros. 
Traduzindo-se esta em assegurar a identidade e o endereço dos seus clientes antes de lhes abrir a conta, e conservar, nomea-
damente títulos, valores ou ordens de pagamento, atribuir um cofre ou estabelecer com eles quaisquer relações de negócios. 

174 Cfr. Vitalino Canas, in As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo, Revista da Ordem dos Advogados, 
Ano 68, Lisboa, Set./Dez. 2008, pág. 813 – O sistema de prevenção, consubstanciado num conjunto de deveres impendentes sobre um círculo crescente de 
entidades, ocasionalmente confunde-se com a própria repressão, na medida em que é difícil traçar a fronteira entre as duas vertentes. Vai no sentido da 
recomendação 4, 5,6, 7, 8.9 e seguintes do GAFI.
175 Vide Vitalino Canas, ob. cit. pág. 814 e seguintes. Este sistema de prevenção, tal como está arquitectado, constitui entidades não públicas em agentes 
mediatos, ou em auxiliares, da Administração Pública na prevenção do branqueamento de capitais... pode afirmar-se que este regime leva mais longe do 
que qualquer outra área de prevenção criminal a exigência de que os cidadãos ajam como agentes dessa mesma actividade pública.
176 Vide Vitalino Canas, ob. cit. pág. 818 – apesar de da diversificação dos métodos e das técnicas de branqueamento e do financiamento do terrorismo, a 
maior parte das operações quase sempre passarão, em algum momento, pelo sistema financeiro...
177 Diferente do que estabelece a Lei portuguesa nº25/2008, de 5 de Junho, que divide as instituições em financeira e não financeira, quer sejam públicas 
ou privadas.
178 É o que se passa com o BCEAO, que nos termos do artigo 61º e seguintes estabelecem uma cooperação com a CENTIF – célula nacional de tratamento 
de informações financeiras – é a UIF guineense.
179 Cfr. Ob. cit. pág. 814.
180 Como garantia da reserva da intimidade da vida privada, a garantia do sigilo de correspondência e de outros meios de comunicação privada, a garantia de 
não acesso a dados pessoais por terceiros, eventualmente o direito ao bom nome e reputação, todos eles com assento constitucional; deveres estatutários, 
como o dever de sigilo profissional impendente sobe muitas profissões, ou o dever de lealdade; deveres contratuais, como o dever de praticar certas ope-
rações em certo tempo e circunstâncias.  
181 Nomeadamente, dever de identificação, diligência, conservação, comunicação, colaboração, segredo, controlo, formação, etc. 
182 Trata-se do mais básico de todos os deveres e correspondeu ao primeiro esforço da comunidade internacional para quebrar a opacidade de certas opera-
ções e de certas relações de negócio, sobretudo no sector financeiro. Consiste na erradicação de contas bancárias identificadas simplesmente pelo número 
ou por um código..., Cfr. Vitalino Canas, ob. cit. pág. 829.
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Se a identificação se referir a pessoa singular183 é efectuada mediante a exibição de um bilhete de identidade nacional ou de qual-
quer outro documento oficial original, com indicação do lugar, data de validade, e contendo uma fotografia, da qual se tira uma 
cópia. Também a verificação do seu endereço profissional e domiciliário é efectuada mediante exibição de qualquer documento 
comprovativo.
Se a identificação se referir a pessoa colectiva ou uma sucursal184 é efectuada mediante a produção, por um lado, do original, ou 
da cópia autenticada de qualquer documento ou extracto do registo do Registo do Comercio e do Crédito Mobiliário, atestando 
nomeadamente a sua forma jurídica, a sua sede social e, por outro lado, os poderes das pessoas que actuam em seu nome. 
Diz o artigo 26º da Lei Uniforme que os organismos financeiros devem assegurar, a identidade e o endereço dos responsáveis, 
empregados e mandatários que agem por conta de outrem. Estes últimos devem, por sua vez, produzir documentos que cer-
tifiquem, por um lado, a delegação de poder ou o mandato que lhe foi atribuído e, por outro lado, a identidade e o endereço do 
titular de direito económico185.

1.1.1.2. Identificação dos clientes ocasionais pelos organismos financeiros 
Esta identificação é aplicável os mecanismos do artigo 7º, relativo às pessoas singulares e colectivas, desde que a quantia envol-
vida na operação seja igual ou superior a cinco milhões (5.000.000) de francos CFA ou cujo contravalor em francos CFA equivale 
ou ultrapassa essa quantia. Esta diligência é aplicável ainda às operações específicas cujo montante individual seja inferior ao 
acima referido, desde que exista incerteza sobre a proveniência ilícita desses capitais. No caso português187, a lei enuncia uma 
série não taxativa de indícios ou de características das operações que devem ser ponderadas: (i) a natureza; (ii) a sua comple-
xidade; (iii) o carácter atípico ou não habitual em relação ao perfil do cliente; (iv) o carácter atípico ou não habitual em relação à 
actividade do cliente; (v) os valores envolvidos; (vi) a frequência; (vii) o lugar de origem e destino; (viii) a situação económico-fi-
nanceira dos intervenientes; (ix) os meios de pagamento utilizados188. 

1.1.1.3. Identificação do titular de direito económico pelos organismos financeiros189

Nesta situação, se o cliente não actua por conta própria, deve o organismo financeiro informar-se, por quaisquer meios, sobre 
a identidade da pessoa por conta da qual ele actua. Ou, ainda, a entidade sujeita deve procurar obter do cliente os dados identi-
ficadores do beneficiário efectivo por conta da qual age. Cabe, por conseguinte, ao cliente (ou ao seu representante, julga-se) o 
ónus de fornecer à identidade sujeita informação que permita conhecer o beneficiário efectivo da operação. Diz ainda a lei que, 
se persistir a dúvida sobre a identidade do titular de direito económico, o organismo financeiro procede a declaração de suspeita 
visada nos termos do artigo 71º da Lei Uniforme190 junto da CENTIF191, uma vez que todas as entidades, incluindo os organismos 
financeiros, estão obrigados a essa comunicação. Nesta condição, segundo o nº3 do artigo 9º da Lei Uniforme, é impedido ao 
cliente invocar o segredo profissional para a não comunicação da identidade do titular de direito económico192.  
 
1.1.1.4. Vigilância particular de certas operações
Todas as entidades referidas no artigo 5º desta lei devem examinar de forma particular qualquer pagamento em dinheiro ou 
através de título ao portador de uma quantia de dinheiro, efectuado em condições normais, cujo montante unitário ou total é igual 
ou superior a cinquenta milhões (50.000.000) de francos CFA, ou qualquer operação sobre uma quantia igual ou superior a dez 
milhões (10.000.000) de francos CFA, efectuada em condições ocasionais de complexidade e/ou que não pareçam ter justificação 
económica ou objecto licito193.

1.1.2. Disposições aplicáveis a certas operações particulares  
Nesta condição estão as instituições autorizadas a efectuar câmbio manual, que devem ter atenção particular em relação as 
operações cujo montante atinja cinco milhões (5.000.000) de francos CFA.
Em relação aos casinos e estabelecimentos de jogo. Os gerentes, proprietários e directores estão sujeitos a seguintes obriga-
ções: justificar junto das autoridades públicas a origem lícita dos fundos necessários à criação do estabelecimento; assegurar 
a identidade dos jogadores mediante exibição do bilhete de identidade nacional ou qualquer outro documento original quando 
compram, fornecem ou trocam fichas de jogo numa quantia superior ou igual a um milhão (1.000.000) de francos CFA ou cujo 
contravalor seja superior ou igual a esta quantia194. Ou ainda, se o casino ou o estabelecimento de jogo é controlado por uma 
pessoa colectiva que possui vários filiais, as fichas de jogo devem identificar a filial para a qual elas foram emitidas. Segundo a 
lei, em nenhum caso as fichas podem ser reembolsadas por uma filial que não seja aquela situada quer no território nacional, 
quer num outro Estado membro da União ou num Estado Terceiro.

183 Vide o artigo 26 da Lei Uniforme.
184 Vide o Artigo 26º da Lei Uniforme.
185 Mesmo no caso das operações à distância é necessário a identificação, pelos organismos financeiros, das pessoas singulares (artigo 7º, nº 5 da Lei 
Uniforme).
186 Vide artigo 29º da Lei Uniforme.
187 Cfr. Vitalino Canas, ob. cit. pág. 832.
188 Ob. Loc. Cit. Estes indícios ou características só são objecto de identificação se ponderados em concreto juntamente com outros dados conhecidos... 
fundamentam uma suspeita razoável de que as operações são susceptíveis de estar relacionadas com a prática do crime de branqueamento...
189 Artigo 30º da Lei Uniforme.
190 Refere-se a obrigação de declaração das operações suspeitas.
191 Célula Nacional de Tratamento das Informações Financeiras = UIF.
192 A regra não é aplicável se o cliente for um organismo financeiro. Por isso, os organismos financeiros são obrigados a ter um programa interno de luta 
contra o branqueamento de capitais, devendo o mesmo conter a centralização das informações sobre a identidade dos clientes, dirigentes, mandatários, 
titulares de direito económico; tratamento das informações suspeitas; designação de responsáveis internos encarregues da aplicação dos programas de 
luta contra o branqueamento de capitais, etc.
193 Estas pessoas devem informar a origem e o destino do dinheiro em causa, o objecto da transacção, a identidade das pessoas implicadas, ainda as carac-
terísticas principais da operação, a identidade do mandante e do beneficiário.
194 Consignar num registo especial todas as operações, sua natureza e seu montante com indicação dos apelidos, nomes dos jogadores. Também consignar 
por ordem cronológica, todas as transferências de fundos efectuados entre casinos e estabelecimentos de jogo num registo especial.
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2. A Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira (CENTIF)195  

A CENTIF é uma unidade de inteligência financeira, tendo como tarefa fundamental a recolha, tratamento e difusão da informação 
relativa aos crimes de branqueamento de capitais, tendo, também, atribuições relacionadas com o financiamento de capitais196 

197, uma vez que são ilícitos que mostram utilizar os  meios e recursos empregues pelo branqueamento198, e  inseridos no âmbito 
da criminalidade organizada, podendo até ser transnacional. Esta natureza limita-a única e exclusivamente a tarefas de caris não 
processual penal199, cabendo aquelas ao Ministério Público, que, enquanto detentor de acção penal cumpre enquadrar proces-
sualmente as operações susceptíveis de constituir infracções de branqueamento de capitais. 
A criação da CENTIF é imposta pelo artigo 59ºº da Lei Uniforme, no seguimento das recomendações do GAFI. E esta verificou-se 
por intermédio do Decreto nº1/2006, de 29 de Maio, que também fixou a sua composição em seis membros permanentes200, a 
saber: um alto funcionário, quer da Direcção das Alfandegas, quer da Direcção do Tesouro, quer ainda da Direcção dos impostos, 
com categoria de Director de Administração Central, destacado pelo Ministério das Finanças; um magistrado especializado em 
questões financeiras, destacado pelo Ministério da Justiça; um alto funcionário da Policia Judiciária; um representante do BCEAO, 
que assegura o secretariado do CENTIF; um encarregado de inquéritos, Inspector dos Serviços das Alfandegas; e, um encarrega-
do de inquéritos, Oficial da Policia Judiciária. Podendo recorrer a correspondentes no seio dos serviços da Policia, da Segurança, 
das Alfandegas, assim como dos serviços judiciários do Estado ou qualquer outro Serviço cuja contribuição é considerada neces-
sário no quadro da luta contra o branqueamento de capitais. Esta composição denuncia a natureza jurídica da CENTIF, é de caris 
administrativo. É o que nos ocupa nas páginas seguintes. 
É necessário afirmar que a CENTIF tem a competência de tratar de branqueamento de capitais relacionado com qualquer crime 
subjacente, ultrapassando de longe as imposições iniciais da Lei da Droga, em coerência com a raiz histórica do branqueamento 
de capitais gerados por elevados lucros provenientes do tráfico de droga201. 
Nesta medida, a CENTIF deve relacionar-se necessariamente não só com as autoridades de supervisão financeira, mas também 
com as entidades financeiras. A este propósito é-lhe atribuída a prerrogativa de se opor à realização das operações quando exis-
tem informações graves, concordantes e fiáveis num prazo de 48 horas.

2.1. Natureza jurídica da CENTIF

Como acima anunciamos, a CENTIF guineense, segundo o que resulta da Lei Uniforme, é de natureza administrativa, estando a 
mesma sob tutela do Ministério das Finanças202. Esta caracterização está longe de ser considerada a mais eficaz, devido a fra-
gilidades inerentes a mesma, por ser o branqueamento de capitais uma questão de natureza essencialmente económica, o que 
poderá não se encaixar no perfil dos membros da referida Unidade de Inteligência. Outro aspecto a coleccionar tem que ver com a 
insuficiência dos seus membros a nível de acompanhamento de soluções de natureza processual tendentes ao acompanhamento 
das operações suspeitas relacionadas com o branqueamento, nomeadamente o levantamento do sigilo bancário, a articulação 
entre as entidades administrativas e judiciárias, meios de obtenção de prova, etc. Aliás, estes pecados podem ser encarados em 
qualquer que seja a natureza da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira, quer seja de natureza policial203, judi-
cial204 ou misto205.
Não obstante a CENTIF ser de natureza administrativa, compete-lhe, no sistema guineense de prevenção, um papel centralizar 
relativo a recolha, tratamento e difusão das informações relativas aos crimes de branqueamento de capitais. Devendo sempre que 
existirem suspeitas, comunicar ao Ministério Público.

195 É a Unidade de Informação Financeira guineense – vide artigo 59º e seguintes.
196 A Guiné-Bissau não obstante ter ratificado a Convenção da União Africana sobre o Terrorismo, através da Resolução nº9/2004, publicada no B.O. nº20, 
de 17 de Maio de 2005, ainda já fez a transposição da Directiva nº4/2007/CM/UEMOA relativa a luta contra o financiamento do terrorismo – Lei nº 1/2012, 
de 5 de Setembro. Tendo o Código Penal, no seu artigo 203º, consagrado o crime de associação criminosa, ficando de fora aspectos relacionados com o 
acto terrorista, terrorista individual e, de algum modo, aspectos relacionados com o financiamento do terrorismo, nomeadamente o auto-financiamento. 
197 Em Portugal, segundo Sílvia Pedrosa, in Unidade de Informação Financeira – Revista Policia e Justiça, III serie – número especial, 2004, pág. 9 e seguintes, 
a UIF não só trata de operações suspeitas relacionadas com o branqueamento e financiamento do terrorismo, também tem a competência de recolher, 
tratar e difundir informações relativas a criminalidade tributária. 
198 Sílvia Pedrosa, ob. cit. pág. 9.
199 De recolha, tratamento e difusão de informações relacionadas com o branqueamento de capitais.
200 Vem na sequência do artigo 59º da Lei Uniforme. 
201 Segundo o Decreto-Lei nº2-B/93, de 28 de Outubro, publicado no 1º Suplemento ao B.O. nº43, da mesma data.
202 Também, tendo em conta a sua composição, existe uma Comissão inter-ministerial composta por seguintes por seguintes Ministérios: da Justiça, do 
Interior e das Finanças. 
203 Como a Portuguesa.
204 Aqui só intervém autoridades judiciais. 
205 É uma simbiose das características dos diferentes modelos.
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3. Responsabilidade de pessoas colectivas

A Lei Uniforme no seu artigo 125º determina quais as sanções aplicáveis às pessoas colectivas. Neste caso, o nº1 deste preceito 
diz que, as pessoas colectivas que não sejam o Estado, por conta ou em benefício das quais uma infracção de branqueamento de 
capitais foi cometida por um dos seus representantes, são punidas com uma multa de taxa igual ao quíntuplo das incorridas por 
pessoas singulares, sem prejuízo da condenação destas últimas como autores ou cúmplices dos mesmos atos. O problema reside 
sobretudo no grau de actuação do seu representante e não na determinação das sanções a que estão sujeitas206. O artigo 11º do 
Código Penal, de aplicação subsidiária, estabelece duas situações em que as pessoas colectivas podem ser sujeitas infracções 
criminais: na situação em que a pessoa colectiva actua para a realização do fim próprio em execução de decisões tomadas pelos 
seus órgãos; e na situação em que os titulares dos seus órgãos actuam com excesso do poder. Dada a limitação deste preceito e na 
falta de clarificação do artigo 125º da Lei Uniforme, entendemos que ainda está no âmbito do artigo 11º do Código Penal a situação 
em que o titular do órgão actua, com excesso de poder e em nome da pessoa colectiva207. O que se pergunta de seguida é saber 
como será encarada a responsabilidade penal? A pessoa colectiva é participante? É a solução mais segura, por ser mais factível a 
verificação da cumplicidade e co-autoria, embora haja que considera esta última ainda uma situação de autoria. 

4. Conclusões

O crime de branqueamento de capitais derivado do tráfico de estupefacientes existe na ordem jurídica guineense desde Outubro 
de 1993. O crime de branqueamento de capitais derivado da prática de outras infracções subjacentes encontra-se previsto desde 
Novembro de 2004, com a Lei Uniforme208. Mesmo assim, a ordem jurídica guineense deverá criminalizar às infracções subja-
centes a que se refere a Recomendação 1 do GAFI209, ou seja, deverá criminalizar o terrorismo210 e o terrorismo individual e seu 
financiamento, o tráfico de seres humanos211 e o tráfico de migrantes, o tráfico de bens roubados e a pirataria. Além disso, de-
vem ser também criminalizadas a utilização abusiva de informação privilegiada e manipulação do mercado, embora esta última 
enquadra-se no âmbito geral da UEMOA. Ainda no plano legislativo, deverão ser harmonizadas às molduras penais aplicáveis ao 
branqueamento de capitais derivado do tráfico de estupefacientes da Lei da Droga e as molduras penais aplicáveis ao branquea-
mento de capitais derivado das restantes infracções subjacentes, previstas na Lei Uniforme. Também, foi equacionada pela Lei 
Uniforme a criminalização do produto indireto de um crime de branqueamento de capitais. 

Por fim, ainda é urgente a incorporação de todos os mecanismos internacionais respeitantes ao branqueamento de capitais, de 
forma a permitir uma regulamentação interna coerente e eficaz do combate ao branqueamento de capitais.

206 O artigo 42º da Lei Uniforme enumera várias sanções a que se pode sujeitar as pessoas colectivas, nomeadamente: exclusão dos mercados públicos; a 
confiscação do bem que serviu ou era destinado a cometer a infracção ou do seu produto; a colocação sob vigilância judiciaria, etc. 
207 Diferente das situações dos nºs 1 e 2, exigem tomada da decisão pelos órgãos da pessoa colectiva e que o titular do órgão actua no seu próprio nome ou 
com excesso de poder, respectivamente.
208 Atualizado com a Lei nº3/2018, de 7 de Agosto.
209 Disponíveis também no Site www.fatf-gafi.org. 
210 Não obstante ter ratificado a Convenção da União Africana sobre o terrorismo, a legislação ordinária mostra-se insuficiente, prevendo o Código Penal, no 
seu artigo 203º apenas às organizações terroristas. E mais, já foi transposta a Directiva nº 4/2007/CM/UEMOA sobre o financiamento do terrorismo, atra-
vés da Lei nº 1/2012, de 5 de Setembro. Sendo, também, aplicável à ordem jurídica guineense o Regulamento nº 14/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, 
relativo ao congelamento de fundos e de outros activos financeiros no quadro da luta contra o financiamento do terrorismo. Além disso, são também de 
referir às Decisões do Conselho de Ministros da UEMOA respeitantes às listas de pessoas e entidades e organismos suspeitos de terrorismo ou de financiar 
o terrorismo e cujos fundos devem ser congelados, a saber: a Decisão nº6/2003/CM/UEMOA, de 26 de Julho e as Decisões de actualizações que lhe sucede-
ram, ou seja, a Decisão nº4/2004/CM/UEMOA, a Decisão nº12/2005/CM/UEMOA, a Decisão nº14/2006/CM/UEMOA e a Decisão nº9/2007/CM/UEMOA. O texto 
completo destes instrumentos pode ser encontrado no Site www. bceao. int – na secção publications.    
211 Também foi ratificada o Protocolo Adicional à Convenção das NU contra Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão e a 
Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças – Resolução nº11/2004, B.O. nº 20, de 17 de Maio de 2005. 
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QUADRO LEGISLATIVO: 
Em 1993 a ordem jurídica guineense acolheu o seu principal instrumento relativo a drogas, O Decreto-Lei 2-B/1993, ficando por 
essa via revogado o Decreto-Lei nº1/76 de 21 de Maio, conhecida como Lei de Combate a Droga. 

A lei agora em vigor assumiu o desafio de harmonizar as suas disposições com as principais convenções internacionais de com-
bate a droga, designadamente as Convenções das Nações Unidas de 1961, de 1971 e de 1988 contra o tráfico de estupefacientes 
e de substâncias psicotrópicas, todas já ratificas pela Guiné-Bissau. 

A entrada em vigor deste importante instrumento legislativo de repressão ao trafico de drogas, a par da criminalização de novos 
tipos de drogas, até ai desconhecidas pela legislação anterior, procedeu outrossim a clarificação de competências e atribuições, 
dando a exclusividade de investigação do trafico de drogas a Policia Judiciária. 

Em matéria de prevenção vai o Decreto-Lei 2-B/1993, de forma inovadora, determinar o destino dos bens declarados perdidos a 
favor do estado no âmbito de um processo-crime por trafico de estupefaciente, afectando-os sem reservas para acções e medi-
das de prevenção de consumo, de tratamento e reinserção de toxicodependentes e igualmente de combate ao trafico de drogas. 
O ambiente normativo no qual vem actuando a lei relativa a estupefacientes viu reforçada as suas estruturas com a entrada em 
vigor de dois diplomas de capital importância, designadamente a Lei nº1/2003 – Lei uniforme relativa a Luta contra branquea-
mento de capitais e mais recentemente a Lei nº8/2011, sobre a Organização da Investigação Criminal. 

O primeiro decorre da transposição para a ordem jurídica guineense, no quadro da sua adesão a União Monetária Oeste Africana 
(UMOA) da sua Directiva nº7/2002/CM/UEMOA de 19 de Setembro relativa a luta contra o Branqueamento de Capitais nos Esta-
dos membros da União Económica e Monetária da Africa Ocidental, por via da qual estes estados viram uniformizados as suas 
leis sobre a lavagem de dinheiro. 

212 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2929 
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De salientar que desde 2001 a Guiné-Bissau de forma efectiva aderiu ao Grupo Intergovernamental de Acção Contra o branquea-
mento de capitais na Africa ocidental (GIABA) e em conformidade com a análise do Secretariado ao Vº Relatório de Seguimento da 
Guiné-Bissau que foi recentemente submetida a 19ª Reunião Plenária da Comissão Técnica do GIABA, realizada no Ghana em maio 
deste ano, decorre que o Estado Guineense não criminalizou certas infracções subjacentes ao Branqueamento de capitais, desta-
cando-se o trafico de seres humanos e o trafico de migrantes, ilícitos conexos ao trafico de drogas. Foram igualmente apontadas 
lacunas na legislação do Financiamento do terrorismo recentemente promulgada pelo Presidente da Republica, no que tange ao 
financiamento da actividade terrorista individual a partir do tráfico de droga213. 

Relativamente a Lei de organização de Investigação Criminal já em vigor, o enfoque vai para o reforço na clarificação de competên-
cias das diferentes agencias policiais assim como a identificação e definição de autoridades judiciárias competentes em cada fase 
de processo. De lembrar que num passado recente a ausência de um mecanismo normativo do género gerou conflitos positivos 
de competência de tamanha gravidade metendo em choque instituições policiais e mesmo judiciárias, situação que em matéria de 
trafico de estupefacientes apenas beneficiou organizações de trafico de drogas. A propósito chama-se a colação, a titulo de exem-
plo, a crise gerada entre de um lado a Policia Judiciária e o Ministério Publico e entre este e a magistratura judicial no famoso caso 
“N 351”, referencia do avião que em 2008 teria aterrado na base militar junto ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira com uma 
importante quantidade de cocaína a bordo, na sequencia da qual foram detidos pela Policia Judiciária dois cidadãos colombianos, 
concretamente o piloto e co-piloto, um deles traficante procurado pela Interpol. A descoordenação entre os actores judiciários aca-
bou por provocar a libertação e a consequente fuga dos suspeitos, tendo mesmo em virtude de tal acto sido suspenso um Juiz por 
deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. 

A Lei de organização de investigação criminal institui engenhos de coordenação entre os actores judiciários promovendo entre 
outros o dever de cooperação entre órgãos. Com efeito, destaca-se a instituição do Sistema Integrado de Informação Criminal per-
mitindo deste modo o melhor gerenciamento partilhado de inteligência entre os diversos Órgãos de Policia Criminal (OPC). 

Ainda relativamente a problemática da coordenação institucional em matéria de combate a droga, releva o Decreto-Lei nº 11/94 de 
14 de Fevereiro, publicado no B.O nº7 de 14 de Fevereiro de 1994 que cria a Comissão Interministerial de combate a droga. 

A eficácia da politica legislativa em matéria de combate a droga deve ter em atenção a problemática da sub-região, mormente pela 
debilidade do controlo transfronteiriço decorrente da livre circulação de pessoas e bens ao nível da Comunidade Económica dos 
Estados da Africa Ocidental (CEDEAO). 

Neste prisma e em termos de iure condendo a Guiné-Bissau vem participando da chamada Iniciativa de Dakar, a sombra da qual 
prevê-se a realização de trabalhos que conduzam a harmonização da legislação dos estados partes em matéria do trafico ilícito de 
drogas, evitando no fundo que certas condutas reprimidas de uma forma num estado sejam feitas doutra no estado vizinho, pos-
sibilitando deste modo a preferência dos traficantes para um determinado país por razões de comodidade do ambiente normativo 
penal.  

POLITICAS E PROGRAMAS: 
O ano de 2006 encarnou vigorosamente o cenário politico guineense, pois fora a primeira vez que a Policia Judiciária efectuara uma 
importante apreensão de droga. A PJ numa operação de alto risco interceptou uma viatura 4X4 com um carregamento de mais de 
600kg de cocaína pura, detendo em consequência civis e militares implicados. Esta importante apreensão aliada ao tratamento que 
as autoridades governamentais e judiciárias deram ao caso, demonstraram a incapacidade de sozinha o estado prosseguir eficaz-
mente e de forma séria um combate contra o trafico de estupefacientes na Guiné-Bissau. A droga apreendida teria supostamente 
desaparecido do cofre-forte do tesouro publico para onde alegadamente havia sido ordenada a sua guarda após ter sido retirada 
do cofre da Policia Judiciária. Altas figuras do estado foram indiciadas no âmbito de um Processo-crime que até a presente ainda 
segue seus termos no Ministério Publico. 

Este facto assustador reforçou o olhar da comunidade internacional sobre a situação da fragilidade político-institucional a todos os 
níveis na Guiné-Bissau, tendo em detrimento disto, a Presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na sua Declara-
ção de 24 de Outubro de 2007 sobre a Guiné-Bissau, citado a importância de conter e reverter a ameaça do trafico de drogas para 
o processo de consolidação da paz no país, afirmando que a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau são fundamentais para a paz e a 
segurança na África Ocidental214. 

O Governo para efectivar o plano assinou a 21 de agosto do mesmo ano um importante memorando de entendimento com a Re-
publica Portuguesa especificamente para o Combate ao Narcotráfico. Seguidamente Portugal em articulação com o escritório das 
nações unidas em Bissau e mais alguns parceiros entre os quais a União Europeia, provocou a realização da conferência de doado-
res que teve lugar em Dezembro de 2007 em Lisboa, após a qual foram angariados fundos para o país. 

Relativamente a projectos derivados do Plano em referência, destaca-se o GNBU44 – GIB AT, com o enfoque no estabelecimento de 
uma Unidade Especializada na Policia Judiciária para investigar e combater o trafico de drogas e o crime organizado, a chamada 
Unidade Nacional de Combate a Droga (UNCD)215. 

213 Avaliação Mutua, Vº Relatório Seguimento Guiné-Bissau – CENTIF
214 Declaração da Presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
215 As principais actividades do projecto consistiam na avaliação completa das necessidades relativas a formação, aos equipamentos e mecanismos opera-
cionais, provisão de formação operacional a determinados profissionais da UNCD em planeamento, técnicas de investigação e gerência de casos, compras 
de material operacional e reforma do escritório da UNCD, bem como da base operativa.
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Analisando os resultados mais salientes alcançados ao abrigo do projecto supra, destaca-se indubitavelmente o recrutamento de 
mais de uma centena de quadros jovens submetidos a uma formação de base em matéria de investigação criminal ministrados 
pelos centros especializados de formação dos principais parceiros da Guiné-Bissau, designadamente o Brasil através da Academia 
Nacional da Policia Federal, Portugal pelo Instituto Superior de Policia Judiciária e Ciências Criminais de Lisboa. 
Em Junho de 2011 o Governo da Guiné-Bissau emite uma Declaração Politica para combater o Trafico de Drogas e o crime organiza-
do216. No fundo as autoridades nacionais tendo-se apercebido da desconfiança e dúvida dos parceiros internacionais relativamente 
a real vontade e engajamento do poder no combate a droga, viram-se forçados a pronunciar, renovando o seu compromisso ante-
riormente assumido. A propósito o Governo da Guiné-Bissau comprometeu-se entre outros a garantir que as instituições envolvidas 
na luta contra estes flagelos actuem em pleno respeito da legislação existente e permaneçam livres de quaisquer interferências 
no seu trabalho ou ameaças a sua integridade. Realidade bastante patente era que não obstante alguma melhoria a nível da capa-
cidade institucional dos órgãos de combate ao trafico, o assento tónico continuava ainda na eficácia de actuação dos mesmos, na 
medida em que vários factores concorriam para o efeito, destacando-se, desde logo, a implicação da classe castrense na facilitação 
e protecção ao trafico. Este facto evidenciou-se, tal como acima frisado, quando logo no segundo ano de vida do Plano operacional, 
ou seja em Julho de 2008, sob comando do procurado internacionalmente Carmelo António Vasquez Guerra, deu-se a aterragem do 
N351 com grande quantidade de cocaína a bordo. 

Com base nisso a 15 de Junho de 2011 é lançado o segundo Plano Operacional Nacional de Combate ao Trafico de Drogas, Crime 
Organizado e Abuso de Drogas na Guiné-Bissau. Este instrumento foi concebido com o fito de atender três grandezas temáticas: 
Agências de Segurança (Law Enforcement); Justiça Criminal e Abuso de Drogas/Sida. 

Relativamente as agências de segurança o novo Plano Operacional desenhado para vigorar de 2011 a 2014 declara visar estender 
a autoridade do Estado em todo o território para desenvolver as competências e as capacidades especializadas217. Tal como reco-
nhecido neste plano operacional, alguns grandes e estratégicos objectivos não foram alcançados durante a decorrência do plano 
anterior, designadamente a operacionalização da UNCD em pontos geográficos vulneráveis como é o caso das ilhas bijagós218. De 
acordo com vários relatórios reservados de serviços estratégicos de inteligência, quer nacionais assim como estrangeiros foram 
em, 2009 e 2011 realizados transbordos de estupefacientes nas ilhas e sobretudo no alto mar. Da mesma forma fontes de inteligên-
cia alertaram para a utilização de navios de pesca e navios petrolíferos que em muitos casos efectuaram carregamento de cocaína 
a partir do porto de Bissau219. 

No que tange a componente Justiça Criminal o novo Plano Operacional assumiu, entre outros, realizar novas reformas legislativas, 
incluindo em matéria de direito processual e nos mecanismos de evidências, aumentar a capacidade local e regional de coopera-
ção internacional em matéria de justiça criminal e permitir ao país promover a extradição eficaz, a assistência judicial mutua e a 
recuperação de bens obtidos ilegalmente. 

Com efeito continua-se a colocar a questão de saber a real e efectiva capacidade do estado, particularmente das autoridades 
judiciarias em dar respostas a pedidos de extradições de criminosos internacionalmente procurados na sua maioria traficantes 
de drogas latino-americanos, integrantes de carteis. É verdade que restrições de ordem legislativa poderiam apresentar-se como 
obstáculos legais, mas a outra grande verdade seria a falta de vontade politica e a cumplicidade minada pela corrupção implantada 
pelas organizações de droga220. 

Finalmente quanto a situação de abuso de drogas a politica nacional vertida no Plano Operacional levanta pela primeira vez e de 
forma séria a preocupação quanto ao consumo abusivo de algumas espécies de drogas, com destaque para o crescente consumo 
de canábis na população jovem, por ser muito barata e relativamente fácil de encontrar221. 

Este segundo Plano Operacional foi apresentado como sendo uma contribuição adicional da Guiné-Bissau a Iniciativa e consequen-
temente ao Plano de Acção Regional da CEDEAO 2008-2011 para o combate ao trafico de drogas. 

Das acções resultantes deste plano regional vai ser criado em Dezembro de 2010 a Unidade de Combate ao Crime Transnacional 
(UCT), graças ao memorando de entendimento governamental de 03 de Dezembro de 2010. 

A UCT vai então ser composta, para actuar em regime de task force, pelas seguintes agências: 50% PJ, 20% Policia de Ordem Publi-
ca, 10% Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 10% Guarda Fiscal. 

A UNODC a semelhança do projecto GNBU44 – GIB AT ficou responsável pela assistência, coordenação técnica e gestão financeira 
da UCT. Foram planeadas quatro fases principais: Preparação; Capacidade Operacional Inicial; Capacidade Operacional Completa 
e Avaliação e Reciclagem. Hoje chegados quase já ao término do projecto, a UCT não foi alem da I fase, porquanto na verdade em 
termos de capacidade operacional inicial nenhum resultado de relevo se produziu. 

216 Presidencia do Conselho de Ministros – Declaração Politica para combater o Trafico de Drogas e o Crime Organizado aprovado em Conselho de Ministros 
no dia 15 de Junho de 2011.  
217 Presidência do Conselho de Ministros – Plano Operacional Nacional para o combate ao trafico de drogas, crime organizado e abuso de drogas na Guiné-
-Bissau.  
218 Previa-se a instalação da Inspecção Central de Bubaque da Policia Judiciária, dentro da qual deveria funcionar uma Brigada avançada da Unidade Nacio-
nal de Combate a Droga devidamente equipada e com capacidade para efectuar operações de detecção e apreensão no alto mal. Até a presente data nenhu-
ma unidade da PJ se encontra nas ilhas, não tendo nunca havido abordagem, apreensão e detenção de traficantes nas águas marítimas da Guiné-Bissau.  
219 Entre as suspeitas levantadas recorda-se o navio Lamu Star.
220 Recorda-se que não obstante impender um Mandado de Captura Internacional contra Carmelo António Vasquez Guerra, as autoridades judiciais decidiram 
por em liberdade o suspeito tendo este posteriormente posto em fuga.  
221 1kg de canábis pode ser comprada até 3.000 Fcfa (três mil francos da comunidade financeira africana).
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Com efeito importa aqui observar que num horizonte temporal de menos de quatro anos foram implementadas duas estruturas 
policiais de combate distintas com sobreposição de competências. Faria de todo algum sentido útil a concentração de esforços, 
a racionalização de meios e a definição de estratégias claras para fazer face ao trafico. Podemos efectivamente afirmar que as 
politicas traçadas não conseguiram atingir resultados satisfatórios. 

Julião Vieira Insumbo
Nascido em 1974 em Bissau, Julião Insumo é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Bissau e mestre em direito 
pela Universidade Clássica de Lisboa. Magistrado do Ministério Público, com a categoria de Procurador da República, foi  As-
sessor Jurídico do Secretário de Estado da Ordem Pública e Assessor Jurídico do Procurador Geral da República. 
Julião Insumo foi regente das disciplinas Direito Penal II, Direito Reais e Economia Política na Faculdade de Direito de Bissau 
e formador do primeiro curso da mediação penal, primeiro curso internacional de polícias de trânsito e segundo curso de 
agentes da polícia judiciária. 
Autor de diversos Estudos e Artigos, designadamente em matéria de mediação penal e do direito penal guineense, exerce 
actualmente as funções do Diretor Adjunto do Centro de Formação Judiciária (CENFOJ) e é Professor na Faculdade de Direito 
de Bissau ministrando as disciplinas de Direito Processual Penal e Introdução ao Estudo de Direito.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E O SISTEMA JUDICIAL GUINEENSE222

Julho de 2015
Julião Vieira Insumbo

Do ponto de vista jurídico - penal, quando se fala de branqueamento de capitais, há que especificar que o ponto de partida para 
que se entenda melhor aquilo a que nos referimos é a existência do Decreto-Lei n.º 2-B/93, de 28 de Outubro, relativo à preven-
ção e repressão do tráfico e do consumo de estupefacientes.

Esta Lei da droga foi, como que, encarregado de ocupar-se da caracterização do branqueamento de capitais, o que nos remete 
para a definição adoptada no art. 6.°, que perece-nos ser uma interessante norma no que se refere as diferenças paradigmáticas 
e conceptuais na definição do branqueamento de capitais pela Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena, Dezembro de 1988) e pela Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional (Convenção de Palermo, Novembro de 2000).

Se partirmos da consideração de que o Branqueamento de Capitais é um processo pelo qual o agente do crime encobre a origem 
dos bens e rendimentos obtidos ilicitamente, transformando os seus benefícios em actividades económico-financeiras legitimas, 
então, para entender qual a nota característica de operações ilícitas tido como facto criminoso concreto ou seja a actividade cri-
minosa de origem dos bens sujeitos a branqueamento, temos que ver mais concretamente o tráfico de droga.

Note-se que tradicionalmente se refere o tráfico de droga como o único acto criminoso que gera os produtos ilícitos, que logo 
dissimuladas às origens através do mais “branqueador detergente empresarial”, aparentam ser produtos legítimos.

Torna-se relevante neste ponto dizer que o branqueamento de capitais constitui um elemento adicional na descrição da estrutura 
dogmática da incriminação do tráfico de droga.

Na verdade, muito embora saibamos que é frequente recorrer-se a investimentos com fundos ilícitos em actividades legítimas 
com o objectivo de ocultar a sua origem criminosa, certo é que usualmente e não se nega que assim seja, conforme foi dito, o 
branqueamento de capitais envolve produtos derivados de bens obtidos não apenas com o tráfico de droga.
Por isso se reconhece que têm vindo a assumir cada vez maior expressão todos os tráficos ilícitos (de drogas, de armas, de seres 
humanos), tanto pelo carácter coercivo com que somos confrontados com seus propósitos e que faz encolher progressivamente 
os Estados vulneráveis e até os Estados desenvolvidos, quer pelo seu poder económico, financeiro, político e impacto nas deci-
sões judiciais. 

De facto, enquanto a Convenção de Viena tem uma concepção de branqueamento de capitais decalcado no tráfico de drogas e, 
por via disso, a nossa legislação sobre drogas, a Convenção de Palermo tem uma construção multifacetada de infracções sub-
jacentes ao branqueamento de capitais. Desde logo, pelo alargamento das tipologias de branqueamento de capitais, ao que se 
adiciona às Quarenta Recomendações do Grupo de Acção Financeira (GAFI).

Assim como anteriormente se fez referência ao alargamento das tipologias de branqueamento de capitais, importa sublinhar 
que, entre nós, foram introduzidas importantes modificações legislativas, que constituem um importante contributo na luta con-
tra o branqueamento de capitais e bens ou produtos procedentes de actividades delictivas.

A par disto, torna-se fundamental referenciar que o escopo das modificações legislativas operadas tem que ver com o facto de 
que as evidências têm vindo a demonstrar que os benefícios ou produtos gerados pelas actividades criminosas são inseridas no 
sistema financeiro, com graves prejuízos para este e para a sociedade.

222 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2930 
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A ilustrar isto mesmo está o facto de “os países ditos em vias de desenvolvimento, objecto da apetência de organizações de de-
linquentes que se aproveitam da urgente necessidade de capitais estrangeiros que os governos sentem para intentar reformas 
das economias nacionais num esforço de adaptação à economia globalizada de mercado, sem esquecer que ela representa 
nalguns destes países uma quota importante da sua própria actividade económica, seja no âmbito de actividades ilícitas, seja no 
das lícitas”.

Torna-se, pois, imprescindível sublinhar, de forma a permitir a indispensável compreensão do funcionamento do sistema judi-
cial, que nesta sede a ordem jurídica interna acolhe a Directiva n.º 07/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, relativa à luta contra 
o branqueamento de capitais, que propunha o alargamento das tipologias de branqueamento de capitais, para além do tráfico de 
droga. O que encontra razão de ser na visão evolutiva material da infracção subjacente, cristalizada na Lei Uniforme n.º 1/2003/
CM/UEMOA, relativa à luta contra o branqueamento de capitais.

E porque é assim, faz sentido sublinhar as três fases necessárias para a realização das acções típicas de branqueamento de capi-
tais. Essa descrição caracteriza, obviamente, as trajectórias possíveis de situações que são utilizadas para reciclar os benefícios 
económicos obtidos através de operações ilícitas. 

Referir-nos-emos a 1ª fase, que é o da Colocação, geralmente baseada na introdução de bens ou produtos obtidos no âmbito de 
actividades ilícitas nas economias nacionais, por exemplo, na indústria, no comércio, na banca, nos serviços e na compra de bens 
de elevado valor;

Segue-se, com relevância para o que aqui nos interessa, a 2ª fase, de Transformação ou Circulação, cuja finalidade é de ocultar a 
procedência dos benefícios económicos obtidos ilicitamente, com a utilização dos meios de comunicação sofisticados, de novos 
meios de pagamento e de transferências bancárias entre vários países;  

Finalmente, na 3ª fase (Integração), a qual terá que se traduzir na reintrodução dos bens e rendimentos no mercado para con-
substanciar os processos de aparência de fundos legítimos ligados a fornecimentos de bens e serviços.

Esta fase cria, como é fácil de perceber, dificuldades particulares às Autoridades Judiciarias e aos Órgãos de Polícia Criminal223 
competentes para combater o branqueamento de capitais. Tais dificuldades são particularmente acrescidas pelo facto de que é 
nesta fase que se opera a consumação dos procedimentos de branqueamento de capitais, nomeadamente com a movimentação 

223 Assumindo que a actuação dos vários órgãos de polícia criminal tem que ter um quadro legal onde se deve processar as respectivas actividades, a Lei de 
Organização e Investigação Criminal (Lei n.º 8/2011, de 4 de maio) vem estabelecer alguns princípios fundamentais, a saber:
Princípio da cooperação (art. 16. °): que assenta no reconhecimento de que a investigação criminal constitui atribuição dos órgãos de polícia criminal e nos termos 
do qual deve ser dada prevalência à cooperação mútua entre os diferentes órgãos de policia criminal, relativos a factos ilícitos de que tenham conhecimento;
Princípio da unidade de direcção (n. ° 2, 3 e 4 do art. 5. °): que determina que todos os órgãos de policia criminal actuam, no plano processual, sob a direcção e 
na dependência funcional da autoridade judiciária competente, sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional e, ainda, sem prejuízo da autonomia técnica 
e táctica no plano operacional;
Princípio da informação (art. 15. °): que traduz o dever de assegurar a divulgação das informações relevantes em matéria de combate e prevenção de determi-
nados tipos de crime.
No âmbito da orgânica dos órgãos de polícia criminal, a LOIC estabelece, quanto a estrutura, alguns aspectos fundamentais:
O reconhecimento da pluralidade das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal (n. ° do art. 2. ° e n. ° 1 do 4. °);
A previsão de um conjunto de normas e procedimentos que asseguram a articulação desta pluralidade de autoridades judiciárias e de órgãos de polícia criminal 
sob o princípio da unidade de direcção e no quadro de realização de actividade de investigação criminal;
A Introdução do prazo de comunicação da notícia do crime ao MP (n. ° 3 do art. 6. °);
A definição de órgãos de polícia criminal e a descriminação das respectivas competências:
Competência genérica (art. 7. °)
Competência específica dos OPC quando a respectiva orgânica assim o determinar (n. ° 2 do art. 7. °)
A introdução de reservas de competência (art. 9. °) dos OPC para a investigação de determinados crimes
A introdução de normas de conflito de competência, da qual decorre:
Que os OPC de competência genérica e os OPC de competência específica podem investigar o mesmo crime, desde que nas respectivas orgânicas se afirma tal 
competência (n. ° 2 do art. 7. °);
Que havendo sobreposição dos OPC na investigação do mesmo crime, os da competência genérica devem abster de iniciar ou prosseguir a investigação, sem 
prejuízo da pratica de actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova (art. 8. °).
A introdução de normas de conflito, com as seguintes implicações:
Evitar desperdício de recursos disponíveis para a investigação criminal; 
Evitar a sobreposição dos OPC na investigação do mesmo crime;
Evitar prejuízo às investigações criminais que poderiam decorrer da existência de processos paralelos;
Maximizar a especialização técnica na investigação criminal.
A introdução de reservas de competências, com as seguintes implicações:
Os OPC que não têm competência reservada, mas que, por qualquer forma, tomam conhecimento da notícia do crime que se incluam no catálogo de crimes de 
reserva (art. 9. °), devem comunicar imediatamente tal notícia aos OPC competentes;
Porém, estão habilitados a praticar um conjunto de actos que se caracterizam fundamentalmente pelo seu carácter cautelar e de urgência (n. ° 2 do art. 8. ° e n. 
° 2 do art. 16. °, Dec. – Lei n. ° 14|2010, de 15 de Nov e n. ° 1 do art. 54. °, CPP);
Possibilidade de deferimento a outros OPC da competência para a investigação dos crimes, desde que:
Feita pelo PGR (n. ° 1 do art. 12. °);
Não constituem significativamente o núcleo dos crimes de catálogo (n. ° 1 do art. 11. °).
A estipulação de critérios que há-de presidir ao deferimento de competências (n. ° do art. 11. °):
Audição da PJ;
Existência de provas simples e evidentes;
Não exigência de meios de elevada especialidade técnica para a investigação;
Não exigência de mobilidade de actuação.
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através dos sistemas financeiros nacionais e internacionais dos fundos reciclados224. Em boa verdade, a acrescentar a estas di-
ficuldades, salienta-se o facto de a utilização destes fundos no mundo dos negócios legais para fornecimento de bens e serviços 
visar apagar “as testemunhas mudas do acto criminoso”. Ou seja os vestígios que ligam os fundos reciclados ao evento criminoso.   

Em qualquer situação, é importante frisar que os processos de desvinculação, utilizados como estratégia na gestão da distância 
entre os bens e rendimentos obtidos ilicitamente e a liquidez proveniente desses processos em capitais com aparência lícita, ten-
de a fundar-se, quase exclusivamente, na criação de organizações criminosas. A tudo isto acresce o facto de existir uma íntima 
conexão entre o terrorismo e o crime organizado.

Assim se compreende, pois, a relação estrutural que se considera logicamente aceitável no domínio da abordagem jurídico - cri-
minal do terrorismo como “uma das expressões mais severas de crime organizado”.  

No fundo, como se compreende, a interpretação daquilo que é basicamente o terrorismo tem de ser enquadrada naqueles casos 
em que os elementos descritivos do tipo legal do delito se subsumem na categoria de crime organizado.

O que, desde logo, chama a colação o crime de organizações terroristas (art. 203.º, CP), apesar de nela não estar incluída algu-
mas importantes tipologias criminais, por exemplo, o terrorismo internacional ou individual.  

Torna-se relevante neste ponto referir que tem sido demonstrado, e não obstante as diferenças ao nível da proveniência dos 
fundos, as similitudes entre os processos utilizados para branquear capitais e os utilizados para ocultar a natureza, a origem, a 
localização ou a propriedade dos bens utilizados para financiar grupos e organizações terroristas.  

Tal é particularmente significativo, na medida em que, por estas razões, o GAFI recomenda que “todos os países criminalizem o 
financiamento do terrorismo, de actos terroristas e das organizações terroristas, e que considerem tais infracções como infrac-
ções subjacentes ao branqueamento de capitais”.

Desta forma, a questão do fornecimento ou recolha de fundos, especialmente no contexto de apoio a acções de grupos ou or-
ganizações terroristas, tem vindo a constituir uma preocupação relevante dos Estados, tendo-se recomendado o GAFI que “as 
nove Recomendações Especiais, juntamente com as Quarenta Recomendações sobre o branqueamento de capitais constituam a 
estrutura básica para a prevenção, a detecção e a eliminação do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
 

224 Por isso mesmo, é importante registar que neste contexto o auxílio judiciário mútuo em matéria penal seria de grande utilidade aos Estados Significa, pois, 
um pedido de auxílio formulado por uma autoridade judiciária nacional a uma autoridade judiciária de um país estrangeiro, com vista a possibilitar a investigação 
ou o julgamento de determinados factos. Faz parte desses instrumentos de cooperação internacional de que somos parte:
A Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo (Resolução n.º 19/2007, de 7 de Abril de 2008);  
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Resolução n.° 10/2004, de 17 de Maio de 2005); 
O Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente de Mulheres e Crianças (Resolução n.° 11/2004, de 17 de Maio de 2005
A Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Luta Contra o Terrorismo (Resolução n.° 9/2004, de 17 de Maio de 2005);
A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Resolução n.° 10/2006, de 27 de Dezembro de 2006);
A Convenção Judiciária entre a Guiné-Bissau e Senegal (Suplemento ao Boletim Oficial n.º 8, de 28 de Fevereiro de 79);
O Acordo de Convenção Judiciária entre Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe (3. ° Suplemento ao Boletim Oficial n.º 24, 
de 17 de Junho de 1988).
Fora destes casos, e apesar de o nosso país (Guiné-Bissau) não dispor de uma Legislação interna sobre cooperação em matéria penal destinado a regular 
as diferentes formas de auxílio, merece realce o Código de Processo Penal, designadamente no que toca a:
Comunicação dos actos processuais ( n.°s 2 e 3 do artº. 97.°);
Relações com autoridades judiciárias internacionais (art. 329.°).
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga em Moçambique inclui diver-
sos diplomas. Dado que os temas em referência não são estanques no ordenamento jurídico, na selecção da principal legislação 
da presente Publicação optou-se por respeitar a ordem cronológica. Por exemplo, a Resolução n.º 15/2003, de 14 de Maio, é 
centrada no combate ao tráfico de droga, e na base deste instrumento legal que foi aprovada a Política e Estratégia de Prevenção 
e Combate à Droga, mas contém também medidas relativas ao branqueamento de capitais, pelo facto de as duas actividades 
estarem interligadas. 

Em matéria de branqueamento de capitais inclui-se a Versão Consolidada da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Terrorismo (aprovada pela Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, derrogada pela Lei n.º 21/2019, de 11 de 
Janeiro)225, e o respectivo Regulamento (aprovado pelo Decreto n.º 66/2014, de 29 de Outubro). 

No domínio do Combate à Corrupção, apresenta-se o Regulamento De Combate À Corrupção, Abuso E Assédio Sexual Nas Es-
colas, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 36/2019, de 17 de Abril, e a Versão Consolidada da Lei n.º 6/2004, de 17 de Junho 
(derrogada pelas Lei n.º 16/2012, de 14 de Agosto, e Lei n.º 35/2014, de 31 de Dezembro), de combate aos crimes de corrupção e 
participação económica ilícita, que introduziu os mecanismos complementares do combate à corrupção e criou o Gabinete Central 
de Combate à Corrupção. Esta legislação veio a ser reforçada com a aplicação da Lei n.º 15/2012, de 14 de Agosto, atinente aos 
mecanismos de protecção das vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes e peritos em processo penal (que se sugere con-
sultar no Legis-PALOP+TL), bem como da Lei n.º 16/2012, de 14 de Agosto, que aprova a Lei de Probidade Pública. 

Na temática do Combate ao tráfico de droga, para além da já mencionada Resolução n.º 15/2003, inclui-se a Versão Consolidada 
da Lei sobre Tráfico e Consumo de Estupefacientes (aprovada pela Lei n.º 3/97, de 13 de Março, derrogada pela Lei n.º 21/2019, 
de 11 de Novembro). 

Finalmente, optou-se por incluir excertos de: Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovada pela Lei n.º 
20/2020, de 31 de Dezembro), Código de Processo Penal (aprovado pela Lei n.º 25/2019, de 26 de Dezembro, na forma de Versão 
Consolidada com as alterações provocada pelas Leis n.º 7/2020, de 18 de Junho, e n.º 18/2020, de 23 de Dezembro), Código Penal 
(aprovado pela Lei n.º 24/2019, de 24 de Dezembro, na forma de Versão Consolidada com as alterações provovadas pelas Leis n.º 
7/2020, de 18 de Junho, e n.º 17/2020, de 23 de Dezembro), Lei de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal 
(aprovada pela Lei n.º 21/2019, de 11 de Novembro), que contêm regras sobre, resumidamente, tráfico de drogas/estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas, prevenção e combate ao branqueamento de capitais e corrupção e crimes conexos. Incluem-se ainda 
as seguintes medidas de política legislativa: as medidas de combate à corrupção do Plano Estratégico da Educação 2020-2029 
(aprovado pela Resolução n.º 49/2020, de 4 de Setembro); as medidas anti-corrupção constantes do Regulamento do Fundo de 
Apoio às Iniciativas Juvenis (aprovado pelo Despacho de 26 de Agosto de 2020 da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego); 
as acções relativas à corrupção e branqueamento de capitais previstas no Programa Quinquenal do Governo para 2020-2024 
(aprovado pela Resolução n.º 15/2020, de 14 de Abril); e, finalmente, a amnisitia dada pela Lei n.º 2/2020, de 6 de Abril aos crimes 
de tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, precursores e preparados ou outras substâncias de efeitos similares, 
branqueamento de capitais e corrupção.

Para além desta legislação, aconselha-se ainda a o leitor a consultar no Legis-PALOP+TL a Lei Geral Tributária, aprovada pela Lei 
n.º 2/2006, de 22 de Março, que contém matéria relativa a crimes com corrupção de funcionário, e bem como do Diploma Minis-
terial n.º 191/2010, de 17 de Novembro, que aprova o Regulamento do Concurso de Redacção no âmbito do Combate à Corrupção 
no Sector da Educação, as quais não foram incluída na presente Publicação por não serem consideradas directamente relevantes.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos res-
pectivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete 
para os seguintes diplomas relativos a órgãos e serviços institucionais com competências no combate à corrupção: Despacho de 
30/11/2020 relativo à Departamento de Auditoria à Contratação Pública da Contadoria de Contas e Auditorias e à Comissão Local 
de Ética Pública do Tribunal Administrativo; Diploma Ministerial n.º 46/2020 de 11 de Setembro, no que respeita ao Departamento 
de Inspecção Administrativa do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Diploma Ministerial n.º 44/2020, de 18 de 
Agosto, no que respeita à Repartição de Inspecção Administrativa do Ministério da Terra e Ambiente; Decreto Presidencial n.º 
39/2020 de 28 de Dezembro, relativo ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública; Decretos n.º 65/2020 e n.º 63/2020 
ambos de 7 de Abril, relativos aos Gabinetes do Secretário de Estado da Cidade de Maputo e do Secretário de Estado na Província; 

225 Tendo a Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto atribuído às autoridades de supervisão competência para emitir normas para materializar o cumprimento da lei, o 
Banco de Moçambique, aprovou as Directrizes sobre Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, em anexo ao Aviso 
n.º 4/GBM/2015, de17/06/2015.
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Diploma Ministerial n.º 40/2020 de 4 de Agosto, relativo ao Departamento de Inspecção Administrativa e Técnica do Ministério do 
Interior; Diploma Ministerial n.º 39/2020, de 3 de Agosto, e Resolução n.º 13/2020 de 11 de Maio, relativos aos Serviços de Controlo 
Interno da Inspecção-Geral dos Recursos Minerais e Energia (IGREME). Remete ainda para o Regulamento de Combate à Cor-
rupção, Abuso e Assédio Sexual nas Escolas, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 36/2019 de 17 de Abril, que regula a Comissão 
Contra o Abuso Sexual, Assédio e a Corrupção (CASAC); Lei n.º 2/2018, de 19 de Junho, que regula o Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique (GIFiM); Lei n.º 2/2017 de 9 de Janeiro, que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC); 
Lei Orgânica do Ministério Público, aprovada pela Lei n.º 4/2017 de 18 de Janeiro, no que respeita ao Gabinete Central de Combate 
à Corrupção e ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção; Lei da Polícia da República de Moçambique, aprovada pela Lei n.º 
16/2013, de 12 de Agosto, no que respeita à Polícia Fronteiras; Diploma n.º 1/2003, de 1 de Dezembro, que cria a Comissão Técnica 
para a Supervisão da Pesquisa Nacional sobre a Governação e Corrupção e Gabinete Central de Combate à Corrupção subordi-
nado à Procuradoria-Geral da República; e Decreto n.º 41/97, de 18 de Novembro, que aprova o Estatuto Orgânico do Gabinete 
Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD). 

Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que Moçambique é 
Parte recomendando-se a consulta dos respectivos diplomas de ratificação/adesão no Legis-PALOP+TL, a saber: Resolução n.º 
64/2013, de 7 de Abril, que ratifica o Acordo sobre o estabelecimento da Academia Internacional Anti-Corrupção como uma Or-
ganização Internacional (Viena (Áustria) 2010); Resolução n.º 31/2006, de 26 de Dezembro, que ratifica a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção; Resolução n.º 30/2006, de 2 de Agosto, que ratifica a Convenção da União Africana sobre a Prevenção 
e Combate à Corrupção (Maputo 2003); Resolução n.º 33/2004, de 9 de Julho, que ratifica o Protocolo da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) contra a corrupção; Resolução n.º 23/98, de 2 de Junho, que ratifica o Protocolo sobre 
o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas na Região da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC); Resolução 
n.º 11/96, de 4 de Maio, que ratifica a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 
Psicotrópicas; e a Resolução n.º 7/90, de 18 de Setembro, que ratifica a Convenção Única de 1961 Sobre os Estupefacientes e 
respectivo Protocolo.

Maputo, 26 de Fevereiro de 2021
O Coordenador da Unidade Técnica Operacional e de Gestão do Legis-PALOP+TL em Moçambique
Dr. Adélio Gregório
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1.2 ENTIDADES COMPETENTES EM MOÇAMBIQUE

País Entidades/Diploma/Competências específicas

 Departamento de Auditoria à Contratação Pública (Contadoria de Contas e Auditorias)
 Comissão Local de Ética Pública
 (Tribunal Administrativo)
 Despacho de 30/11/2020
 Arts. 31.º, 92.º, 93.º e 95º

O Departamento de Auditoria à Contratação Pública é um dos sectores da Contadoria de Contas e Auditorias do Tribunal 
Administrativo. Tem como funções designadamente, estabelecer mecanismos e procedimentos que permitam avaliar os 
eventuais conflitos de interesse e indícios de corrupção em processos de contratação pública.
A Comissão Local de Ética Pública é um órgão do Tribunal Administrativo que tem como função, garantir e fiscalizar a aplica-
ção das normas do sistema de conflitos de interesse.
Composição:
A Comissão Local de Ética Pública tem a seguinte composição:
a) Presidente; e
b) Dois Membros.
Competências:
À Comissão Local de Ética Pública compete:
a) Administrar o sistema de conflito de interesses;
b) Estabelecer regras, procedimentos e mecanismos que tenham em vista prevenir ou impedir eventuais conflitos de interesse;
c) Avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configurem conflito de interesses e determinar medidas apropriadas para 
a sua prevenção e eliminação;
d) Articular com a Comissão Central de Ética, Gabinete Central de Combate à Corrupção sobre todas as deliberações de casos 
confirmados de conflito de interesse;
e) Realizar outras actividades por determinação superior.
 

Departamento de Inspecção Administrativa
(Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural)
Diploma Ministerial n.º 46/2020 de 11/09/2020
Art. 8º nº 1, alínea e)
Competências:
Realizar acções de inspecção administrativa, organizar a reforma do sector público, boa governação e combate a corrupção, 
organização e desenvolvimento da Administração Pública e petições.
 

Repartição de Inspecção Administrativa
(Ministério da Terra e Ambiente)
Diploma Ministerial n.º 44/2020 de 18/08/2020
Art.º 10 nº 1, alínea h)
Competências:
Realizar acções inspectivas nas áreas de Recursos Humanos e remunerações, organização da secretaria, reforma do sector 
público, boa governação e combate à corrupção.
 

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Decreto Presidencial n.º 39/2020 de 28/12/2020
Art.º 3º, alínea e), iii.
Competências:
Para a concretização das suas atribuições, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, tem as seguintes compe-
tências na área da reforma da Administração Pública: coordenar a elaboração e acompanhamento dos planos sectoriais de 
combate à corrupção.
 

Gabinete do Secretário de Estado da Cidade de Maputo
Decreto n.º 65/2020 de 07/08/2020
Art. 10º, n.º 1, alínea g)
Competências:
O Gabinete do Secretário de Estado da Cidade de Maputo executa tarefas de carácter organizativo, técnico administrativo e 
protocolar e tem como funções: promover acções de combate à corrupção na função pública.
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Gabinete do Secretário de Estado na Província
Decreto n.º 63/2020 de 07/08/2020
Art. 10º, n.º 1, alínea g)
O Gabinete do Secretário de Estado na Província executa tarefas de carácter organizativo, técnico-administrativo e protocolar 
e tem como funções: promover acções de combate à corrupção na função pública.
 

Departamento de Inspecção Administrativa e Técnica
(Ministério do Interior)
Diploma Ministerial n.º 40/2020 de 04/08/2020
Art. 12º, n.º 1, alínea c), Art. 17º , n.º 1, alínea i), Art.19º, n.º 1, alínea c)
São funções do Departamento de Inspecção Administrativa e Técnica: Coordenar as acções de prevenção e combate à cor-
rupção no Ministério;
São funções do Departamento de Inspecção e Auditoria Interna: Implementar medidas de prevenção e combate à corrupção 
e outras infracções no domínio de identificação civil;
São funções da Repartição de Inspecção Administrativa e Técnica: Coordenar as acções de prevenção e combate à corrupção 
na Identificação Civil.
 

Serviços de Controlo Interno 
(Inspecção-Geral dos Recursos Minerais e Energia -  IGREME)
Diploma Ministerial n.º 39/2020 de 03/08/2020 e Resolução n.º 13/2020 de 11/05/2020
Art. 21º, nº 1, alínea i) e Art. 15º , nº 1, alínea i)
São funções dos Serviços de Controlo Interno: Proceder a recolha e a harmonização dos dados estatísticos referentes às peti-
ções tramitadas pelos órgãos, instituições subordinadas e tuteladas pelo Ministério bem como, elaborar relatórios no âmbito 
de combate e prevenção de corrupção.
 

Comissão Contra o Abuso Sexual, Assédio e a Corrupção (CASAC)
Diploma Ministerial n.º 36/2019 de 17/04/2019
Art. 6.º nº 1, alíneas a), b), c) e d)
Em cada instituição de ensino técnico-profissional deve funcionar uma CASAC, com as seguintes atribuições:
a) Avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configurem qualquer das proibições estabelecidas no presente regula-
mento, bem como factores de risco;
b) Realizar inquéritos, sempre que tiver conhecimento de situações susceptíveis de configurar qualquer das condutas censu-
ráveis ao abrigo do presente regulamento, quando se mostre necessário averiguar a existência de uma infracção, determinar 
os seus agentes e a sua responsabilidade, descobrir e recolher as provas para instaurar um procedimento disciplinar;
c) Elaborar relatórios mensais e anuais com informação estatística e análise das tendências e propostas de medidas adicio-
nais de prevenção e combate à corrupção e demais condutas proibidas ao abrigo deste regulamento;
d) Participar na abertura das caixas de reclamações, para retirar as relacionadas com o objecto da sua actividade.
 

Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM)
Lei n.º 2/2018 de 19/06/2018
Art. 1.º n.º 1, Art. 2.º nº 2 , alíneas a) ,b),c ), d), e), f), g) e h)
O GIFiM é uma entidade do Estado, de âmbito nacional, dotado de autonomia administrativa e técnica.
Tutela: Conselho de Ministros.
Atribuições:
a) recolher, receber, solicitar, centralizar, analisar e disseminar, junto às autoridades judiciárias e policiais competentes e às 
autoridades de supervisão e de fiscalização, informações respeitantes a operações económico-financeiras susceptíveis de 
consubstanciar actos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes conexos;
b) receber informações de pessoas singulares, entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, nos termos da legis-
lação aplicável;
c) receber denúncias, incluindo anónimas;
d) colaborar com as autoridades de aplicação da lei na identificação de fundos e activos resultantes do crime organizado 
transnacional;
e) fiscalizar a implementação das sanções adoptadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre o financia-
mento do terrorismo, em coordenação com o Ministério Público, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, as Forças de 
Defesa e Segurança e outras entidades competentes em razão da matéria;
f) supervisionar e sancionar as instituições e entidades que, por lei ainda não estejam sob supervisão de uma autoridade no 
âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
g) contribuir para o estabelecimento de um quadro legal para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e finan-
ciamento do terrorismo;
h) promover e apoiar a capacitação técnica dos profissionais que por lei intervêm na prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais e financiamento do terrorismo.
 



370

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
Lei n.º 2/2017 de 09/01/2017226

Arts. 3.º, 4.º, 7.º, 8.º, alíneas d), e) e f)
O SERNIC é um serviço público de investigação criminal de natureza paramilitar, auxiliar da administração da justiça, dotado 
de autonomia administrativa, técnica e táctica, sem prejuízo da tutela exercida pelo Ministro que superintende a área da or-
dem, segurança e tranquilidade públicas, em matéria que não afecta a sua autonomia.
Tutela: Ministro que superintende a área de ordem, segurança e tranquilidade públicas.
É competência específica do SERNIC, a investigação de:
a) crimes contra as pessoas;
b) crimes contra o património;
c) crimes informáticos;
d) crimes de perigo comum;
e) crimes contra o Estado;
f) crimes contra a ordem e tranquilidade públicas;
g) crimes cometidos no exercício de funções;
h) falsidades;
i) tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano;
j) tráfico e consumo de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, precursores, outras substâncias e de efeitos similares 
e ilícitas, previstas na lei penal;
k) branqueamento de capitais;
l) financiamento ao terrorismo.
2. São ainda da exclusiva competência do SERNIC a investigação criminal dos processos crimes que pela sua complexidade, 
perigosidade dos seus autores e conexos nacionais e internacionais assim o determinem, por despacho fundamentado do 
Ministério Público.
3. Todas as entidades e órgãos policiais são obrigados a comunicar ao SERNIC os factos de que tenham conhecimentos rela-
tivos à preparação e execução dos crimes referidos nos números anteriores e a tomar, até a sua intervenção, todas as provi-
dências que interessem a prevenção e investigação criminal.
No domínio da prevenção da criminalidade são funções do SERNIC:
d) vigiar e fiscalizar hotéis, casas de pernoita, restaurantes, cafés, bares e outros locais sempre que exista fundada suspeita da 
prática de tráfico de pessoas, jogo clandestino, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e 
fabrico ou passagem de moeda falsa;
e) vigiar e fiscalizar locais de embarque e de desembarque de pessoas ou de mercadorias, fronteira estatal, meios de trans-
porte, locais públicos onde se efectuem operações comerciais, de bolsa ou bancárias, estabelecimentos de venda de valores 
selados, casas ou recintos de reunião, de espectáculos ou de diversões, casinos e salas de jogo, parques de campismo e 
quaisquer locais que possam favorecer a prática da delinquência;
f) vigiar e fiscalizar estabelecimentos de venda ao público de aparelhos electrónicos e informáticos, sempre que pela sua na-
tureza permitam, através da sua utilização ilícita, à prática de crimes da contrafacção de moeda, falsificação de documentos 
ou crimes cibernéticos;(…)
 

Gabinete Central de Combate à Corrupção 
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção
(Ministério Público e Magistrados do Ministério Público)
Lei n.º 4/2017 de 18/01/2017 
Art. 78.º e 80.º a), b), d), e), f) e g), Art.81.º, Arts.83.º, 84.º e 85.º e Art. 228.º
O Gabinete Central de Combate à Corrupção é o órgão do Ministério Público especializado na prevenção e no combate aos 
crimes de corrupção, peculato e concussão.
É dirigido por um Director, com a categoria de Procurador-Geral Adjunto que responde perante o Procurador-Geral da Repú-
blica.
Atribuições:
a) propor ao Procurador-Geral da República a tomada de medidas eficazes de prevenção e combate aos crimes de corrupção, 
peculato e concussão;
b) coordenar as acções de prevenção e repressão dos crimes de corrupção, peculato e concussão;
d) promover acções de formação especializada na prevenção, investigação e repressão de crimes de corrupção, peculato e 
concussão;
e) participar, com os órgãos do Estado, na implementação das estratégias de prevenção e repressão dos crimes de corrup-
ção, peculato e concussão;
f) articular com os órgãos do Estado na recolha de dados que constituam indícios da prática dos crimes de corrupção, pe-
culato e concussão;
g) exercer a acção penal e dirigir as actividades de investigação e instrução preparatória dos processos respeitantes aos 
crimes de corrupção, peculato e concussão;
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção é o órgão local especializado na prevenção e no combate aos crimes de cor-
rupção, peculato e concussão.
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção é dirigido por um Director, com a categoria de Procurador da República Prin-
cipal que se subordina ao Director do Gabinete Central de Combate à Corrupção.

226 A Lei n.º 2/2017 derroga a Lei n.º 16/2013 de 12/08/2013 no que respeita à Polícia da República de Moçambique (PRM), entidade substituída pelo SERNIC.
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Compete ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção:
a) coordenar as actividades de prevenção e repressão dos crimes de corrupção, peculato e concussão;
b) participar, com outros órgãos locais do Estado, na implementação das estratégias de prevenção e repressão dos crimes de 
corrupção, peculato e concussão;
c) articular com outros órgãos locais do Estado na recolha de dados que constituam indícios da prática dos crimes de corrup-
ção, peculato e concussão;
d) exercer a acção penal e dirigir as actividades de investigação e instrução preparatória dos processos respeitantes aos cri-
mes de corrupção, peculato e concussão;
e) exercer outras funções definidas por lei.
Enquanto não forem criados os Gabinetes Provinciais de combate à corrupção em todas as províncias, funcionam os actuais 
Gabinetes de Combate à Corrupção com as seguintes áreas de jurisdição:
a) Províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e da Zambézia pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nam-
pula;
b) Províncias de Tete, Manica e de Sofala, pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala;
c) Província de Inhambane, pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane;
d) Província de Maputo, pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo;
e) Província de Gaza e a Cidade de Maputo, pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção.

Gabinete de Combate à Corrupção
(Ministério Público)
Decreto 72/2020 de 13/08/2020
Fixação do subsídio complementar para Magistrados do Ministério Público afectos aos Gabinetes de Combate à Corrupção em 
60% sobre o vencimento base.
 

Polícia de Fronteiras
Lei n.º 16/2013 de 12/08/2013 (Lei da Polícia da República de Moçambique)
Art. 23 n.º 1 , alínea b)
Constituem funções da Polícia de Fronteiras as seguintes:
b) o combate à imigração ilegal, o contrabando, o tráfico de pessoas e de órgãos humanos, o tráfico de drogas e de mercadoria 
diversa ao longo da fronteira estatal.
 

Comissão Técnica para a Supervisão da Pesquisa Nacional sobre a Governação e Corrupção e Gabinete 
Central de Combate à Corrupção subordinado à Procuradoria-Geral da República
Diploma n.º 1/2003 de 01/12/2003 
Art. 2.º n.º1 e 2 e Art. 3.º
As actividades da Comissão Técnica são coordenadas pelo Director da Unidade Técnica da Reforma do Sector Publico 
(UTRESP), € qual é assistido por um técnico da UTRESP.
A Comissão Técnica integra representantes dos Ministérios do Piano e Finanças; da Justiça; da Administração Estatal; da Saú-
de; da Educação; do Interior; e do Ensino Superior, Ciências e Tecnologia; do Instituto Nacional de Estatística; da Universidade 
Eduardo Mondlane.
Compete a Comissão Técnica acompanhar e tomar decisões sobre todas as fases da realização da Pesquisa Nacional de Base 
Sobre Governação e Corrupção, nomeadamente:
a) Avaliação e selecção da empresa ou instituição de consultoria que realizara € inquérito;
b) Aprovação dos questionários do inquérito;
c) Avaliação do progresso do trabalho a ser realizado;
d) Apreciação e aprovação do relatório de pesquisa;
e) Decisão sobre a estratégia de divulgação;
f) Proposta de medidas ou politicas para combater a corrupção e melhorar a governação.
 

Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD)
Decreto n.º 41/97 de 18/11/1997 alterado pela Resolução n.º 11/2002 de 14/08/2002
Art. 1.º, Art. 2.º, Art. 4.º e Art. 5.º
O Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), é um organismo central dependente do Conselho de Ministros.
O GCPCD tem por objectivo essencial centralizar as informações que possam facilitar a investigação de tráfego ilícito de 
estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou percursores, coordenar a planificação das acções tendentes à repressão da-
quele mesmo tráfico, colaborar para esse fim com as autoridades competentes de investigação e de repressão e cooperar 
com os serviços correspondentes de outros países.
Compete ainda ao GCPCD, participar na formulação de políticas e estratégias visando a repressão do consumo e tráfico ilícito 
de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores.
Para a realização dos seus objectivos incumbe designadamente ao GCPCD, estabelecer e manter contactos estreitos com 
as instituições governamentais directamente responsáveis pela luta contra o consumo e tráfico ilícitos de drogas, com os 
serviços especializados do Ministério da Saúde, Ministério da Coordenação da Acção Social, com as autoridades policiais e 
as alfândegas e com os serviços administrativos competentes pelo controlo e fiscalização de actividades relacionadas com 
estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores.



372

Atribuições:
a) Garantir a coordenação das actividades que tenham por objectivo a prevenção do consumo e tráfico ilícitos, bem como a 
luta contra a droga;
b) Participar na definição de acções das instituições mencionadas no artigo anterior, na luta contra o tráfico e consumo ilícitos, 
tendo por base as informações disponíveis;
c) Promover e incentivar a realização de acções de profilaxia, no âmbito do uso ilícito de substâncias estupefacientes, psico-
trópicas ou precursores;
d) Apoiar a investigação sempre que se trate de situações particularmente graves ou complexas;
e) Tomar providências necessárias sobre o prosseguimento das investigações no estrangeiro e acordar as formas de actuação, 
em coordenação com as autoridades competentes dos respectivos Estados;
f) Contribuir para a formação do pessoal especializado na luta contra o consumo e tráfico ilícitos;
g) Cooperar com instituições estrangeiras congéneres;
h) Propor ao Conselho de Ministros, a regulamentação a que se refere o artigo 13 da Lei n.º 3/97, de 13 de Março227;
i) Apresentar o relatório e informações referidos no artigo 30 da Lei n.º 3/97, de 13 de Março;
j) Exercer as demais atribuições previstas por lei.

 

  

227 Lei sobre Tráfego e Consumo de Estupefacientes.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE

Diploma Ministerial n.º 36/2019
(Regulamento De Combate À Corrupção, Abuso E Assédio Sexual Nas Escolas)

Tipo de Documento Diploma Ministerial
N.º Documento 36/2019 (Regulamento de Combate à Corrupção, Abuso e Assédio Sexual nas Escolas)

Data de Publicação 17/04/2019
Data de Entrada em Vigor  17/04/2019

Entidade Emitente Ministérios da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional
Fonte Boletim da República, I Série, Número 74

Diploma Ministerial n.º 36/2019, de 17 de Abril

A edificação de uma sociedade de justiça social, onde todos os cidadãos têm direitos e oportunidades iguais, passa, necessaria-
mente, pela adopção de políticas, normas e procedimentos consentâneos com aquele desiderato.
Condutas violadoras da ética, designadamente a corrupção e elevados níveis de abuso e violência sexual, especialmente contra 
a rapariga, constituem verdadeiros obstáculos à prossecução deste objectivo.
Do abuso e violência nas escolas, na maior parte das vezes cometidos por formadores, servidores públicos e formandos, resul-
tam gravidezes precoces, casamentos prematuros, traumas psicológicos e abandono escolar, comprometendo assim o futuro 
das raparigas, excluindo-as das oportunidades que o país oferece na vida social, política e económica. Por outro lado, a corrup-
ção é fonte de degradação de valores e impede-nos de formar quadros qualificados para construir um futuro melhor.
Impõe-se, portanto, estabelecer um quadro legal para a protecção dos formandos, especialmente as raparigas, bem como ou-
tros mecanismos para prevenção e combate da corrupção.
Nestes termos e usando da competência que me é conferida pelo parágrafo iii) da alínea e) do artigo 3 do Estatuto Orgânico do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, determino:
1. É aprovado o Regulamento de combate à corrupção, abuso e assédio sexual e todo tipo de abuso sexual nas escolas, anexo ao 
presente Diploma Ministerial que faz parte integrante.
2. O presente Diploma entra imediatamente em vigor.
Maputo, 14 de Fevereiro de 2019. — O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Olívio 
Penicela Nhambiu.

Regulamento de Combate à Corrupção e Assédio Sexual

CAPÍTULO I (Disposições Gerais)

ARTIGO 1 (Objecto)

O presente regulamento tem como objecto definir medidas contra a corrupção, assédio sexual e todo o tipo de abuso sexual, 
bem como estabelecer os mecanismos de prevenção e de denúncia dos referidos comportamentos, em todas as instituições do 
ensino técnico-profissional.

ARTIGO 2 (Objectivos)

Constituem objectivos a prosseguir com o presente regulamento:
a) Assegurar a protecção da integridade física e psicológica de qualquer formando que frequente as instituições do ensino téc-
nico-profissional e a salvaguarda da sua dignidade, mantendo um ambiente saudável e livre de qualquer forma de assédio ou 
violência sexual e corrupção;
b) Harmonizar procedimentos com vista à prevenção e combate das condutas proibidas nos termos do presente regulamento;
c) Promover a participação junto das entidades competentes, de todos os casos que consubstanciem assédio sexual, abuso se-
xual e corrupção, bem como a responsabilização dos seus infractores;
d) Contribuir para a transmissão de valores morais e éticos aos formandos do ensino técnico-profissional.

ARTIGO 3 (Âmbito de aplicação)

1. Estão sujeitos às normas do presente regulamento, os formandos, formadores, directores e, em geral, todos os que, a título 
permanente ou temporário, forem servidores de instituições do ensino técnico-profissional.
2. O presente regulamento é de cumprimento obrigatório em todas as instituições do ensino técnico-profissional, públicas, se-
mi-públicas e privadas a funcionarem no país.
3. No presente regulamento, à excepção dos formandos, todos os demais referidos no n.º 1 deste artigo são doravante designa-
dos por servidores de instituições do ensino técnico-profissional.
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ARTIGO 4 (Deveres éticos)

Constituem deveres dos servidores de instituições do ensino técnico-profissional, sem prejuízo de outros decorrentes de outros 
diplomas legais, designadamente os seguintes:
a) Inspirar confiança nos cidadãos, para fortalecer a credibilidade da instituição de ensino em que presta serviço;
b) Obedecer estritamente a lei e regulamentos a que estão adstritos;
c) Usar da maior discrição e neutralidade em relação a factos e informações atinentes às condutas proibidas de que trata o 
presente regulamento e de que tenham conhecimento, no exercício ou por causa das suas funções, mesmo após a cessação de 
funções;
d) Abster-se de participar em qualquer processo decisório, incluindo na fase prévia de consultas e informação, sempre que a víti-
ma ou o infractor seja seu cônjuge, descendente, ascendente, enteado, padrasto, madrasta, tio ou tia, primo ou prima e sobrinho 
ou sobrinha, ou quando exista qualquer outra situação que configure conflito de interesses, como forma de não comprometer os 
critérios de decisão nem dar azo a dúvidas sobre a sua imparcialidade;
e) Assumir o mérito e o brio como critérios mais elevados de profissionalismo no subsistema de ensino técnico-profissional;
f) Tratar os assuntos trazidos à sua atenção ou de que tenha conhecimento, com diligência e evitando demoras e atrasos injusti-
ficados na decisão e na aplicação da sanção.

ARTIGO 5 (Condutas proibidas)

1. Aos servidores do ensino técnico-profissional é proibida a prática das seguintes condutas:
a) Solicitar ou aceitar dinheiro ou outra vantagem patrimonial ou não patrimonial indevida, a formandos, pais ou encarregados 
de educação, quer para conceder aos formandos em causa direitos indevidos ou atribuir-lhes resultados que não correspondem 
ao seu desempenho;
b) Receber ofertas que não sejam permitidas ao abrigo da Lei da Probidade Pública;
c) Coagir física ou moralmente os formandos a manter relações sexuais em troca de quaisquer ofertas;
d) Atentar contra o pudor de formandos para satisfazer paixões lascivas ou por outro qualquer motivo, entendido o atentado ao 
pudor como sendo as carícias, o toque genital, o coito oral ou anal, bem como a exibição dos órgãos genitais;
e) Praticar represálias contra quem denunciar qualquer dos actos referido nas alíneas anteriores.
2. Aos formandos, pais ou encarregados de educação e a qualquer cidadão é proibido dar ou prometer dar dinheiro ou outra 
vantagem patrimonial ou não patrimonial indevida, a servidores do ensino técnico-profissional, para que estes concedam direitos 
indevidos ou atribuam resultados que não correspondem ao desempenho do formando ou para que pratiquem actos que consti-
tuem um dever profissional ou de função.

CAPÍTULO II Comissões Contra o Abuso Sexual, Assédio e a Corrupção

ARTIGO 6 (Comissões Contra o Abuso Sexual, Assédio e a Corrupção)

1. Em cada instituição de ensino técnico-profissional deve funcionar uma Comissão Contra o Abuso Sexual, Assédio e a Corrup-
ção, também designada por CASAC, com as seguintes atribuições:
a) Avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configurem qualquer das proibições estabelecidas no presente regulamento, 
bem como factores de risco;
b) Realizar inquéritos, sempre que tiver conhecimento de situações susceptíveis de configurar qualquer das condutas censurá-
veis ao abrigo do presente regulamento, quando se mostre necessário averiguar a existência de uma infracção, determinar os 
seus agentes e a sua responsabilidade, descobrir e recolher as provas para instaurar um procedimento disciplinar;
c) Elaborar relatórios mensais e anuais com informação estatística e análise das tendências e propostas de medidas adicionais 
de prevenção e combate à corrupção e demais condutas proibidas ao abrigo deste regulamento;
d) Participar na abertura das caixas de reclamações, para retirar as relacionadas com o objecto da sua actividade.
2. O mandato da CASAC é de três anos.
3. Cada CASAC é composta por três membros de reconhecida idoneidade, sendo um representante dos encarregados de educa-
ção, um representante da Organização Nacional dos Professores e o Ponto Focal do Género.
4. Podem participar nas reuniões da comissão, sem direito a voto:
a) Chefe do Desporto e Assuntos Transversais do MCTESTP;
b) Um Inspector da Direcção Provincial da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional.
5. Compete ao Conselho de Gestão da Escola eleger os membros da CASAC, exceptuando o Ponto Focal do Género.
6. O Conselho de Gestão da Escola elege mais três membros suplentes, que integrarão a comissão quando qualquer dos mem-
bros efectivos esteja impedido de participar nas actividades da comissão.

ARTIGO 7 (Denúncia)

1. Os formandos que forem vítimas ou tiverem conhecimento de alguma das condutas referidas no artigo 5, devem apresentar 
queixa logo que possível.
2. Os servidores das instituições de ensino técnico-profissional têm a especial obrigação de denunciar todas as situações de que 
tomem conhecimento.
3. As denúncias devem ser dirigidas ao Director da instituição de ensino, Director de turma, Ponto Focal do Género ou à CASAC, 
em função da preferência ou conveniência do denunciante.
4. Não sendo dirigida à CASAC, a pessoa a quem a denúncia for dirigida deverá reencaminhá-la imediatamente e por escrito, 
àquela comissão.
5. As instituições de ensino devem criar condições de trabalho para que o Ponto Focal do Género desenvolva plenamente as 
suas actividades, e de modo a que qualquer interessado faça denúncias sem qualquer receio de ser perseguido ou discriminado.
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ARTIGO 8 (Tramitação)

1. As denúncias devem ser apresentadas por escrito, devendo o denunciante identificar-se.
2. Se forem apresentadas oralmente, a pessoa a quem forem apresentadas deverá, no mesmo dia, reduzi-las a escrito e fazer se 
acompanhar por duas testemunhas.
3. A denúncia deverá conter o máximo de informação possível para permitir a responsabilização dos infractores, designadamen-
te a seguinte:
a) A identificação e demais informações sobre o denunciante;
b) A identificação, características, local de trabalho e se tiver conhecimento, local onde reside e contacto do infractor;
c) A relação entre a vítima e o infractor;
d) A relação entre denunciante, vítima e infractor, caso a denúncia não seja feita pela vítima;
e) A data e as circunstâncias da ocorrência dos factos;
f) A descrição dos factos;
g) A indicação dos nomes das pessoas que tenham presenciado os factos e bem assim das pessoas que possam fornecer infor-
mação adicional sobre os mesmos factos;
h) Qualquer outra informação que possa ajudar a apurar a verdade material dos factos.
4. A CASAC ouvirá o denunciado e todas as pessoas relevantes, na ordem que entender mais apropriada, e depois elaborará um 
relatório com o parecer sobre a pertinência ou não da instauração de processo disciplinar, dirigido ao Director da instituição com 
cópia para o Director Provincial de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional e ao Chefe dos Serviços Distritais 
da Educação, Juventude e Tecnologia.
5. Caso o Director seja o denunciado, o parecer é dirigido ao Director Provincial de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional, com cópia para o Chefe dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia.
6. O prazo para a elaboração do relatório a que alude o número 4 deste artigo é de dez dias úteis.
7. O Director da instituição de ensino deverá decidir sobre a instauração ou não de procedimento disciplinar no prazo de cinco 
dias contados da data em que lhe for entregue o relatório de inquérito.
8. Caso a decisão seja no sentido de não instauração do procedimento disciplinar, o Director deverá fazê-lo de forma justificada.
9. Em caso de instauração de procedimento disciplinar, as sanções serão aplicadas nos termos do Estatuto Geral dos Funcioná-
rios e Agentes do Estado ou da Lei do Trabalho, conforme os casos.
10. Caso o Director da instituição de ensino não ordene a instauração do procedimento disciplinar recomendada pela CASAC, 
esta deverá comunicar este facto ao Director Provincial de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Técnico--Profissional e ao 
Chefe dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia que reapreciarão conjuntamente a matéria e, acolhendo a 
posição da comissão, ordenarão que o Director da instituição instaure o procedimento disciplinar.
11. Simultaneamente com a instauração do procedimento disciplinar ou após a sua conclusão, o Director da instituição de ensino 
deverá participar o facto ao Ministério Público ou a uma unidade do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), reme-
tendo para o efeito uma cópia do inquérito e do processo disciplinar para efeitos de responsabilização criminal.

ARTIGO 9 (Confidencialidade)

1. Toda a informação relacionada com as infracções de que trata o presente regulamento devem ser tratadas com confidenciali-
dade e acompanhada de medidas para evitar a exposição das vítimas, testemunhas e declarantes.
2. Em especial, o dever de confidencialidade não pode significar a falta de informação às vítimas e denunciantes, em relação ao 
estágio dos casos denunciados.

ARTIGO 10 (Arquivo de dossiers)

1. Todos os dossiers relacionados com as infracções que o presente regulamento visa prevenir e combater deverão ser arquiva-
dos por dez anos na Direcção Provincial de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Técnico-Profissional.
2. Independentemente do desfecho, uma cópia integral dos inquéritos e dos processos disciplinares será arquivada no processo 
individual do denunciado.
3. Podem consultar os arquivos o Director da instituição de ensino ou seu substituto, os membros da comissão contra o abuso 
sexual, assédio e corrupção, bem como os servidores do subsistema a quem for conferido mandato neste domínio, quer a nível 
provincial ou nacional.

ARTIGO 11 (Direito das Vítimas)

1. Constituem direitos das vítimas de assédio e de abuso sexual, ainda que desse abuso resulte gravidez:
a) O apoio necessário para que prossigam os seus estudos, na turma e turno da sua preferência, evitando a sua estigmatização 
e outros factores que possam concorrer para a desistência escolar;
b) O apoio psicossocial junto do pessoal especializado da Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social ou de um psicó-
logo dos serviços de saúde.
2. Tendo havido violação sexual deverá ser imediatamente encaminhada ao Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) 
e aos serviços de medicina legal, onde existirem.
3. Não existindo serviços de medicina legal a vítima deve ser encaminhada aos serviços de saúde.
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CAPÍTULO III Responsabilidades

ARTIGO 12 (Níveis de responsabilidades)

1. Constitui responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional:
a) Adoptar políticas para prevenir e combater os comportamentos proibidos ao abrigo do presente regulamento;
b) Conscientizar os servidores, formandos, pais, encarregados de educação sobre a importância do presente regulamento;
c) Incluir nos currículos escolares, bem como nos currículos de formação de formadores, matérias que lhes permitam identificar 
e lidar com as infracções de que trata o presente regulamento;
d) Sistematizar informações e dados nacionais sobre casos de assédio e de abusos sexuais e corrupção, bem como das activida-
des levadas a cabo pelas diferentes instituições de ensino e o seu impacto.
2. Constitui responsabilidade das direcções provinciais de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional a recolha, 
sistematização e remessa ao Ministério, de toda a informação que lhe for submetida pelas instituições abrangidas pelo presente 
regulamento, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 deste artigo.
3. Constitui responsabilidade de todas instituições de ensino técnico-profissional a difusão das normas constantes do presente 
regulamento pelos seus destinatários. 4. Constitui responsabilidade dos membros da direcção de cada instituição implementar 
políticas, procedimentos e sistemas de apoio aos destinatários do presente regulamento, bem como exercer o poder disciplinar 
nos termos da lei aplicável e tomar as medidas de protecção das vítimas, denunciantes, declarantes e testemunhas, nos termos 
da lei.

ARTIGO 13 (Conteúdo dos currículos)

1. Os currículos de formação de formadores e gestores devem incluir tópicos que lhes permitam, designadamente:
a) Identificar sinais de alerta nos casos de corrupção;
b) Identificar sinais de alerta nos casos em que um formando é vítima de assédio e/ou abuso sexual;
c) Identificar sinais para a identificação de um perpetrador de assédio e/ou de actos de abuso sexual;
d) Saber prevenir e lidar com situações de corrupção, assédio e abuso sexual.
2. Os currículos dos formandos devem assegurar habilidades para:
a) Desenvolver e manter uma comunicação efectiva com adultos confiáveis;
b) Reconhecer comportamentos que consubstanciam assédios e abusos sexuais e conhecer os mecanismos existentes na insti-
tuição e sociedade para denúncia;
c) Sentir-se encorajado a denunciar toda e qualquer situação de assédio e/ou abuso ou tentativa de assédio, abuso sexual e de 
corrupção;
d) Aprender a defender-se de incursões de pessoas com intenção de assediá-los ou abusá-los sexualmente;
e) Conhecer as formas de protecção do seu corpo e dar conhecimento imediato das situações potencialmente abusivas à família, 
aos formadores ou entidades a que se apresenta a denúncia nos termos do presente regulamento.

ARTIGO 14 (Afectação de recursos)

Os gestores das unidades de ensino técnico-profissional deverão contemplar, no orçamento de funcionamento, as acções de 
prevenção e combate às condutas proibidas, levadas a cabo pelo Ponto Focal de Género, nos termos do presente regulamento.

CAPÍTULO IV Disposições Finais

ARTIGO 15 (Entrada em vigor)

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação.

ARTIGO 16 (Dúvidas)

As dúvidas na interpretação e aplicação do presente regulamento serão esclarecidas por regulamento do Ministro da Ciência, 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional.

ARTIGO 17 (Norma revogatória)

São revogadas todas as normas que contrariem o disposto no presente regulamento.
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Decreto n.º 66/2014 (Regulamento da Lei de Prevenção e Combate
ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo)

Tipo de Documento Decreto
N.º Documento 66/2014 (Regulamento da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais
 e Financiamento ao Terrorismo

Data de Publicação 29/10/2014
Data de Entrada em Vigor  28/11/2014

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim da República, I Série, Número 87

Decreto n.º 66/2014, de 29 de Outubro

Havendo necessidade de regulamentar a Lei que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção e repressão em relação 
à utilização do sistema financeiro e das entidades não financeiras para efeitos de branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e de crimes conexos, ao abrigo do disposto pelo artigo 81 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, o Conselho de Ministros 
decreta:

Artigo 1.º

É aprovado o Regulamento da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, em anexo ao presente decreto, e que dele é parte integrante.

Artigo 2.º

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras a que se refere o artigo 3 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, têm o pra-
zo de 3 meses a contar da data da entrada em vigor do presente Regulamento para se adequar os seus procedimentos internos 
e externos neles em vigor.
2. Excepcionalmente, as autoridades referidas no artigo 27 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, ouvido o GIFiM, podem conceder 
às instituições financeiras e entidades não financeiras prazos mais alargados de adaptação às medidas estabelecidas   no Re-
gulamento.

Artigo 3.º

É revogado o Decreto n.º 37/2004, de 8 de Setembro, e toda a legislação que contrarie o presente Decreto.

Artigo 4.º

O presente Decreto entra em vigor 30 dias a contar da data da sua publicação.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Agosto de 2014.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Alberto Clementino António Vaquina.

Regulamento da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto
CAPÍTULO I Disposições gerais

Artigo 1.º (Objecto)

O presente Regulamento estabelece os procedimentos para a aplicação das medidas de prevenção e repressão em relação à 
utilização do sistema financeiro e das entidades não financeiras para efeitos de branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo e de crimes conexos.

Artigo 2.º (Âmbito de aplicação)

O presente Regulamento aplica-se às instituições financeiras e entidades não financeiras previstas no artigo 3 da Lei  n.º 14/2013, 
de 12 de Agosto.

Artigo 3.º (Definições)

As definições dos termos usados no presente Regulamento constam do Glossário em anexo, que é parte integrante do mesmo.
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CAPÍTULO II Dever de identificação e de diligência
Secção I Normas gerais de identificação e verificação

Artigo 4.º (Elementos de identificação)

As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem, no âmbito do cumprimento do dever de identificação referido no 
artigo 10 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, manter o registo de seus clientes, contendo as seguintes informações:
a) Pessoas singulares:
i) Nome completo e assinatura;
ii) Data de nascimento;
iii) Naturalidade e Nacionalidade;
iv) Sexo;
v) Estado civil e regime de casamento;
vi) Endereço completo, nomeadamente a província, distrito, cidade, avenida ou rua e o respectivo número, ou documento que 
comprove o local de residência e contacto telefónico;
vii) Filiação;
viii) Carta da entidade empregadora atestando o vínculo laboral, profissão, tipo de contrato e vencimento mensal líquido actual;
ix) Tipo, número, local e data de emissão do documento de identificação;
x) Número Único de Identificação Tributária – NUIT;
xi) Natureza e montante do rendimento.
b) Pessoas colectivas:
i) Firma ou denominação;
ii) Sede, província, distrito, cidade, avenida ou rua em que situa e o respectivo número e contacto telefónico;
iii) Número Único de Identificação Tributária – NUIT;
iv) Objecto social e finalidade do negócio;
v) Identidade dos titulares de participações no capital social e nos direitos de voto da pessoa colectiva, de valor igual ou superior 
a 20%;
vi) Código do Classificador de Actividades Económicas e do grupo económico, se aplicável, emitida por entidade licenciadora;
vii) Identidade dos representantes da pessoa colectiva e respectivo mandato;
viii) Especificação dos poderes de representação, a que se refere a alínea anterior, devendo os mesmos estar devidamente com-
provados através de documentos autênticos ou autenticados, que inequivocamente os mencionem, ou nos casos em que tais 
documentos não sejam legalmente possíveis de obter, através de documentos particulares, de teor equivalente e juridicamente 
vinculativos;
ix) Documento emitido por entidade competente, de autorização de constituição.
c) Sociedades e outras pessoas colectivas em constituição:
i) Identificação completa dos sócios fundadores  e demais pessoas responsáveis pela sociedade ou outra pessoa a constituir, 
sendo aplicáveis, quanto àqueles, as exigências da alínea a) do presente artigo; 
ii) Declaração do compromisso de entrega, no prazo de 90 dias, do documento de constituição e comprovativo de registo no órgão 
competente.

Artigo 5.º (Documentos comprovativos)

1. Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, considera-se documento de identificação 
válido o que reúna cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Emitido por entidade competente;
b) Que contenha fotografia actual do titular, se aplicável;
c) Estar dentro do prazo de validade nele inscrito.
2. As informações prestadas nos termos do artigo anterior, mediante a categoria de risco identificada pela instituição, podem 
ser comprovadas, tratando-se de pessoas singulares apresentam, através de apresentação de um dos seguintes documentos 
oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Recibo/Talão de pedido de Bilhete de Identidade, devidamente acompanhado, nomeadamente, de Cédula Pessoal ou Certidão 
Narrativa Completa de Registo de Nascimento;
c) Passaporte, tanto para cidadãos nacionais quanto para estrangeiros residentes e não residentes;
d) Documento de identificação e residência, para cidadãos estrangeiros e residentes;
e) Cartão de recenseamento eleitoral;
f) Cartão de identificação de trabalho;
g) Cédula militar;
h) Cartão de identificação de refugiado;
i) Cartão de exilado político;
j) Carta de condução.
3. Nos casos de cliente de risco baixo, as instituições financeiras e entidades não financeiras podem, ainda, comprovar as infor-
mações prestadas por pessoas singulares mediante abonação por duas testemunhas de reconhecida idoneidade pela comunida-
de ou instituição em causa, ou ainda, mediante o conforto da entidade administrativa responsável pela comunidade.
4. A identificação de clientes que sejam pessoas colectivas e a verificação dos respectivos endereços é feita, cumulativamente, e 
quando aplicável, mediante apresentação de:
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a) Certidão de Registo de Entidades Legais ou outro documento público comprovativo, nomeadamente, o exemplar do Boletim 
da República contendo a publicação dos Estatutos ou Certidão Notarial da Escritura de Constituição ou contrato de sociedade, 
quando se trate de residentes em território nacional; 
b) Comprovativo de Registo de Entidades Legais ou outro documento público, devidamente certificado pelas entidades compe-
tentes do país de origem, e autenticado pela representação consular de Moçambique nesse país, quando se trate de pessoas 
colectivas não residentes;
c) Cartão do NUIT ou equivalente emitido pela entidade competente;
d) Documento comprovativo da titularidade das participações sociais, assim como a acta de alteração da estrutura da sociedade;
e) Declaração escrita emitida pela própria pessoa colectiva, contendo o nome dos titulares do órgão de gestão, procuradores e 
representantes, no caso do ponto v  da alínea b) do artigo 4 deste Regulamento.  

Artigo 6.º (Dever de verificação e diligência)

1. Sempre que haja dúvidas sobre a autenticidade dos documentos apresentados ou da veracidade da declaração prestada, as 
instituições financeiras e entidades não financeiras devem realizar as seguintes diligências:
a) Confirmar o domicílio nos endereços indicados, podendo ser mediante deslocação ao local ou através de declaração emitida 
pela entidade competente, ou outros elementos julgados idóneos;
b) Certificar a autenticidade dos documentos exibidos junto da entidade emissora;
c) Atestar a legitimidade da posse de fundos apresentados, bem assim das suas fontes de rendimento;
d) Enviar uma comunicação de transacção suspeita ao GIFiM.
2. As instituições financeiras e as entidades não financeiras podem ainda, obter as informações necessárias para confirmar a 
identidade do cliente, recorrendo a informações públicas nacionais e internacionais disponíveis, cruzar informações com outros 
elementos de prova e outras diligências que considerar necessárias.

Artigo 7.º (Identificação de Beneficiários Efectivos)

No processo de identificação dos beneficiários efectivos, as instituições financeiras e as entidades não financeiras devem exigir 
os mesmos elementos e documentos comprovativos de identificação e verificação que exigiriam ao cliente nos termos dos arti-
gos 4 e 5 do presente Regulamento, devendo na impossibilidade de o fazer abster-se de prosseguir com a operação.

Artigo 8.º (Beneficiários efectivos de pessoas colectivas)

1. As empresas comerciais, as sociedades civis sob a forma comercial, as associações, as fundações, os consórcios, as coope-
rativas, as representações de entidades estrangeiras e nacionais, bem como outras entidades sujeitas ao registo nos termos da 
lei, devem manter, em modelo apropriado, informação actualizada relativa a: 
a) Identificação dos titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa colectiva, de valor igual ou superior a 20%;
b) Identificação dos titulares dos órgãos de gestão, procuradores e representantes;
c) Documentos comprovativos das informações referidas nas alíneas anteriores, tais como actas, certidões de registo ou outra 
documentação em posse da entidade.
2. As informações referidas no número anterior devem, nos termos do n.º 2 do artigo 36 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, 
sempre que requeridas, ser imediatamente disponibilizadas às Autoridades Judiciais, Procuradoria-geral da República, Autori-
dades de supervisão e ao GIFiM.

Artigo 9.º (Dever de vigilância contínua)

Para efeitos do estabelecido na alínea c) do n.º 2 do artigo 10 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, e atendendo aos níveis de risco 
de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de crimes conexos, as instituições financeiras e entidades não 
financeiras, devem solicitar a seguinte informação:
a) Natureza e detalhes do negócio, da ocupação  ou do emprego;
b) Actualização permanente do domicílio, em função  do risco do cliente;
c) Documentação actualizada no âmbito do artigo 5  do presente Regulamento;
d) Origem dos fundos a serem usados na relação de negócio;
e) Origem dos rendimentos iniciais e contínuos;
f) As várias relações entre os signatários e os respectivos beneficiários efectivos.

Artigo 10.º (Actos sujeitos ao dever de identificação e verificação)

1. Está sujeito ao dever de identificação e verificação previstos nos números anteriores, o estabelecimento de qualquer relação 
de negócio ou transacção com entidades financeiras e não financeiras em geral, de modo especial, nos seguintes casos:
a) Abertura e movimentação de contas bancárias;
b) Prestação de serviços de guarda de valores;
c) Serviços de transferência de valores;
d) Banca privada; 
e) Banca à distância;
f) Serviços prestados a clientes, singulares ou colectivos;
g) Relações com bancos correspondentes;
h) Realização de operações cambiais;
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i) Actividades de intermediação em valores mobiliários;
j) Realização de operações de bolsa;
k) Exercício de actividade seguradora e de mediação de seguros;
l) Gestão de fundos de pensões;
m) Realização de transacções ocasionais de valor igual ou superior a quatrocentos e cinquenta mil meticais;
n) Realização de qualquer transacção de casino ou inerente a jogos de fortuna ou azar, de valor igual ou superior a noventa mil 
meticais.
2. Compete ao Ministro que superintende a área das finanças actualizar os valores referidos nas alíneas m) e n) do número 
anterior.

Artigo 11.º (Abrangência do dever de identificação e verificação)

O disposto nos artigos 4 e 5 do presente Regulamento aplica-se igualmente aos clientes já existentes, com as necessárias adap-
tações, em função da avaliação de risco de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo associado aos mesmos 
e à sua materialidade enquanto clientes das instituições.

Artigo 12.º (Dever de Recusa)

Sempre que haja incumprimento do disposto nos artigos 4, 5, 6 e 7 do presente Regulamento, a instituição financeira ou entidade 
não financeira deve:
a) Recusar o estabelecimento de relação de negócio ou efectuar a transacção ocasional;
b) Cessar a relação de negócio, quando esta já tenha sido estabelecida;
c) Enviar comunicação de transacção suspeita ao GIFiM, nos termos do artigo 18 da Lei n.º 14/2013 de 12 de Agosto, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 26  do presente Regulamento.

Artigo 13.º (Gestão do risco)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem realizar avaliações de risco para determinar a natureza dos seus 
riscos de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais.
2. A avaliação dos riscos deve ser redigida em documento, mantido juntamente com todas as informações de suporte e disponi-
bilizados às autoridades de supervisão competentes. 
3. As avaliações devem, igualmente, ser mantidas actualizadas para garantir que reflictam os riscos actuais a que as instituições 
estão expostas.
4. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem dispor de políticas e procedimentos eficazes para identificar, 
avaliar, acompanhar, gerir e mitigar os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a que estão expostas.
5. Para efeitos do número anterior, os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo obedecem às seguin-
tes categorias:
a) Risco associado ao cliente;
b) Risco associado à geografia ou país;
c) Risco associado ao produto ou serviço;
d) Risco associado ao canal de entrega; 
e) Outros que vierem a ser definidos pelas Autoridades de Supervisão.
6. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem adoptar medidas de diligência reforçadas quando identifi-
quem cenários de risco alto e, por sua vez, quando os riscos são mais reduzidos pode ser permitida a adopção de medidas de 
diligência simplificadas.
7. As medidas de diligência simplificadas não dispensam o dever de identificação exigível e não são aplicáveis quando exista 
suspeita de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
8. As medidas referidas no número anterior só podem ser aplicadas nas circunstâncias em que tenha sido demonstrado, através 
de uma avaliação adequada do risco, de que este é baixo.

Artigo 14.º (Medidas simplificadas de identificação e verificação)

1. Exceptuando os casos em que existam suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de crimes 
conexos, as instituições financeiras e entidades não financeiras podem dispensar o cumprimento dos deveres enunciados nos 
artigos 6 e 7 do presente Regulamento, quando se trate de: 
a) Estado ou uma pessoa colectiva de direito público, integrada na Administração Central ou Local;
b) Autoridade ou organismo público, sujeito a práticas contabilísticas transparentes e objecto de fiscalização; 
c) Entidades a especificar pelas Autoridades de Supervisão.
2. Nos casos referidos na alínea c) do n.º 1 do presente artigo, as autoridades de supervisão devem ter em consideração a avalia-
ção do risco de ocorrência de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nos respectivos sectores de actividade. 

Artigo 15.º (Dever de constituição do perfil de risco do cliente)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem dispor de sistemas adequados para constituição de perfil de 
risco, para cada cliente.
2. A avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo associado a um cliente deve tomar em con-
sideração, entre outros, os seguintes factores: 
a) Natureza do cliente;
b) Natureza do negócio do cliente; 
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c) Modo de estabelecimento da relação de negócio;
d) Localização geográfica do cliente e seus negócios, se aplicável;
e) Transacções executadas;
f) Historial do cliente;
g) Os bens e serviços adquiridos;
h) Tipos de serviços e produtos utilizados pelos clientes da instituição financeira ou entidade não financeira;
i) Tipos de canais de distribuição da instituição financeira ou entidade não financeira utilizados pelo cliente.
3. A avaliação do perfil de risco do cliente deve ser efectuada regularmente e sempre que se registem alterações das operações 
por este realizadas. 

Artigo 16.º (Pessoas Politicamente Expostas)

As instituições financeiras ou entidades não financeiras devem aplicar medidas de diligência reforçadas nas relações de negó-
cios ou transacções ocasionais com as pessoas politicamente expostas, quer se trate de clientes ou beneficiários efectivos, nos 
seguintes termos:
a) Dispor de sistemas de gestão de risco que permitam determinar se o cliente ou beneficiário efectivo é uma pessoa politica-
mente exposta;
b) Tomar medidas necessárias para determinar a origem do património e dos fundos que venham a ser utilizados;
c) Obter aprovação do gestor sénior para estabelecer a relação de negócio e mantê-la ou efectuar determinada operação;
d) Realizar um acompanhamento reforçado e permanente da relação de negócio;
e) Adoptar demais medidas especificadas nos artigos 4 e 5 do presente Regulamento, de forma reforçada;
f) Obter informações sobre os motivos das operações realizadas pelas pessoas politicamente expostas;
g) Obter autorização do gestor sénior para a realização de transacções ordenadas pelas pessoas politicamente expostas, quando 
se trate de valores que ultrapassem os limites estabelecidos no n.º 3 do artigo 18 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto.

Artigo 17.º (Base de dados das Pessoas Politicamente Expostas)

1. As instituições financeiras ou entidades não financeiras devem criar arquivos que contenham os dados de identificação das 
pessoas politicamente expostas, dos seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, com 
base nas informações por estas fornecidas e a partir de fontes públicas credíveis.
2. A informação referida no número anterior só pode ser utilizada como parte das fontes de informação para o cumprimento 
do dever de identificação e verificação nos termos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo. 
3. O tratamento e a transferência de dados relativos aos números anteriores devem ser sujeitos a regras de sigilo e de confiden-
cialidade.

Artigo 18.º (Conservação de documentos)

1. A conservação de documentos referida nos termos do artigo 17 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, pode ser na forma física, 
digital ou em microfilmagem.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser asseguradas  as formalidades a observar na conservação, com vista a garantir a 
sua regularidade e a autenticidade, bem como as condições de segurança.

Artigo 19.º (Informações a serem conservadas)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem conservar, por um período mínimo de 15 anos, depois do térmi-
no da relação de negócio e encerramento da conta com relação aos registos de Diligência Relativa à Clientela:
a) Cópias dos documentos comprovativos do cumprimento do dever de identificação e verificação;
b) Registo de transacções nacionais e internacionais que sejam suficientes para permitir a reconstituição de cada operação, de 
modo a fornecer, se necessário, provas no âmbito de um processo criminal;
c) Toda a documentação relacionada com transacções realizadas com Bancos correspondentes;
d) Fundamentação da decisão de não comunicação ao GIFiM pelo Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas.
2. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem garantir que todos os registos relativos às operações e aos 
clientes se encontram disponíveis, para consulta por parte das autoridades permitidas por lei.
3. Os registos devem ser conservados em documentos originais, na forma prevista no artigo anterior, quer por via de documen-
tos físicos, nos primeiros 5 anos após término da relação de negócio e encerramento da conta ou por qualquer outro processo 
tecnológico nos termos a estabelecer pelas Autoridades de Supervisão, no período remanescente.

Artigo 20.º (Condições para o registo e identificação dos clientes)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem, nos casos referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 18 da Lei n.º 
14/2013, de 12 de Agosto, manter registos de operações, dos quais devem constar as seguintes informações:
a) Transferências:
i) Data e número de referência da transacção;
ii) Tipo de transacção, moeda e quantia;
iii) Pormenores das instruções, incluindo nome, endereço e número da conta do beneficiário;
iv)  Nome e endereço da instituição bancária do beneficiário e mensagem do remetente ao beneficiário, caso exista;
v) O nome e o documento válido de identificação dos ordenantes ou dos seus representantes que se dirijam pessoalmente às 
instituições, devendo estas verificarem e registar tais documentos e informações;
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vi) O nome e o documento válido de identificação do beneficiário, caso o beneficiário se apresente pessoalmente, devendo as 
instituições verificar e registar tais documentos e informações; 
vii)  Número de telefone e endereço completo do ordenante.
b) Transacções de câmbio em numerário:
i) Número de referência da transacção;
ii) Data e hora da transacção;
iii) Moeda e quantia transaccionada;
iv) Taxa de câmbio utilizada;
v) Nome, número e tipo de documento de identificação do cliente;
vi) Número de telefone ou endereço do cliente.
2. Para quaisquer outras transacções em numerário devem ser igualmente registadas informações semelhantes às menciona-
das nas alíneas anteriores.

Secção II Instituições Financeiras

Artigo 21.º (Execução de Obrigações por Terceiros)

1. As instituições financeiras podem recorrer a intermediários ou terceiros para o cumprimento do dever de identificação e de 
verificação em relação aos clientes, desde que:
a) A instituição financeira tenha acesso, aos dados de identificação ou outra documentação relevante, seja disponibilizada sem-
pre que solicitada e sem demora;
b) A instituição financeira assuma a responsabilidade em caso de falha ou incumprimento por parte de terceiro;
c) A entidade de supervisão tenha acesso a informação sempre que solicitada;
d) A instituição financeira se assegure de que o intermediário ou terceiro é entidade regulamentada, supervisionada ou moni-
torada e que tem em vigor medidas para o cumprimento das exigências de manutenção de registos em relação a vigilância da 
clientela.
2. As instituições financeiras, antes de estabelecerem uma relação com um intermediário ou terceiro, devem ter em conta o 
risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo associado ao país em que o intermediário ou terceiro esteja 
domiciliado.
3. O recurso a intermediários ou terceiros para o cumprimento do dever de identificação deve ser comunicado às respectivas 
entidades de supervisão, devendo a informação ser acompanhada do respectivo contrato de prestação de serviços. 

Artigo 22.º (Relações transfronteiriças de correspondência bancária)

1. As instituições financeiras devem, nas relações transfronteiriças de correspondência bancária, aplicar as seguintes medidas:
a) Adoptar o previsto no n.º 2 do artigo 21 deste Regulamento; 
b) Recolher informação suficiente sobre o banco respondente de modo a compreender a natureza de suas actividades e deter-
minar, a partir de informações de domínio público, sua reputação, qualidade da sua supervisão e informação sobre se teria sido 
alvo de investigações ou sanções sobre branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo;
c) Avaliar as medidas de controlo em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo de que dispõe a entidade cliente;
d) Obter autorização dos órgãos de gestão competentes antes de estabelecer novas relações de correspondência bancária e 
documentar por escrito as responsabilidades de cada entidade.
2. Sempre que a instituição financeira esteja impossibilitada de garantir o cumprimento do estabelecido nos números anteriores, 
deve cessar imediatamente a relação de negócio. 

Artigo 23.º (Relações de negócio e transacções não presenciais)

1. As instituições financeiras podem estabelecer relações de negócio ou executar transacções através de meios telefónicos, 
electrónicos ou informáticos com clientes que não se encontrem fisicamente presentes, desde que se verifiquem as condições 
de cumprimento das medidas previstas nos artigos 4 e 5 do presente Regulamento.
2. Quando se verifiquem discrepâncias entre os dados facultados pelo cliente e outra informação acessível ou em poder da ins-
tituição financeira, é obrigatória a identificação presencial.
3. As instituições financeiras devem estabelecer políticas e procedimentos para fazer face aos riscos específicos relacionados às 
relações de negócios e transacções sem presença física do cliente.

Artigo 24.º (Transferências electrónicas)

1. As instituições financeiras, no âmbito das transferências electrónicas em montantes abaixo de 30.000,00 Meticais devem reunir 
a seguinte informação:
a) O nome do emitente;
b) O nome do beneficiário;
c) Um número de conta para o emitente e o beneficiário ou um número único de referência de transacção.
2. As informações estabelecidas no número anterior dispensam o dever de verificação para apuramento da exactidão, salvo nos 
casos em que exista uma suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, situação em que a instituição 
financeira deve verificar as informações relativas ao cliente e considerar a emissão de uma comunicação de operação suspeita.
3. As transferências electrónicas em montante igual ou superior a 30.000,00 Meticais devem sempre conter a seguinte informação:
a) Nome do remetente;
b) Número da conta de origem nos casos em que o número da conta é usado para efectuar a transacção;
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c) Endereço do remetente acompanhado do número  de documento de identificação válido ou número da identificação de cliente;
d) Número de conta do beneficiário nos casos em que a conta é usada para processar a transacção.
4. Na ausência de um número de conta e de modo a permitir que a operação seja rastreada, deve ser usado o número único de 
referência da transacção.

Artigo 25.º (Responsabilidades da instituição financeira ordenante)

1. Quando a instituição financeira executora da transferência seja um banco, este deve assegurar que as transferências elec-
trónicas contenham as informações necessárias e precisas do ordenante e as informações necessárias do beneficiário.
2. O banco deve garantir que transferências electrónicas transfronteiriças de montante abaixo de 30.000,00 Meticais contenham 
o nome do remetente e o nome do beneficiário, número de conta para cada transferência ou um número único de referência.
3. O banco deve manter todas informações do ordenante e do beneficiário em conformidade com o estabelecido no artigo 7 do 
presente Regulamento.
4. Na ausência dos requisitos previstos nos números anteriores, o banco deve se abster de executar a transferência electrónica.

Artigo 26.º (Responsabilidades da Instituição Financeira Intermediária)

1. Quando um banco processe uma transferência electrónica transfronteiriça, através de um banco intermediário, deve garantir 
que toda a informação do remetente e do beneficiário esteja anexa à referida transferência.
2. Se questões de limitação técnica impedirem que a informação requerida do remetente ou beneficiário acompanhe a transfe-
rência bancária transfronteiriça junto da transferência bancária doméstica relacionada, a instituição financeira deve reter todas 
as informações recebidas da contraparte ou outra informação recebida de uma instituição financeira intermediária, de acordo 
com o estabelecido no artigo 7 do presente Regulamento.
3. Os bancos devem tomar medidas razoáveis para identificar possíveis transferências electrónicas transfronteiriças que não 
apresentem informações suficientes do remetente e do beneficiário.
4. Os bancos que estejam a processar, através de um intermediário, uma transferência electrónica transfronteiriça devem ter 
políticas eficazes baseadas no risco e procedimentos para determinar:
a) Quando executar, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica em que faltem informações relevantes sobre o reme-
tente ou beneficiário;
b) A acção adequada de acompanhamento que deve ser levada a cabo.

Artigo 27.º (Responsabilidades da Instituição Financeira Beneficiária)

1. Quando a instituição financeira beneficiária seja um banco, devem ser tomadas medidas razoáveis para identificar transferên-
cias electrónicas transfronteiriças que não tenham informações requeridas sobre o remetente ou beneficiário.
2. Para transferências electrónicas de montante igual ou superior a 30.000,00 Meticais, o banco deve verificar a identidade do 
beneficiário caso a identidade não tenha sido previamente verificada e manter essas informações em conformidade com o esta-
belecido no artigo 7 do presente Regulamento.
3. Os bancos que se apresentem como instituições financeiras beneficiárias devem ter políticas e procedimentos efectivos, ba-
seados no risco para determinar:
a) Quando executar, rejeitar ou suspender uma transferência bancária onde falte a informação necessária sobre o remetente ou 
beneficiário;
b) A acção adequada de acompanhamento que deveria ser levada a cabo.

Secção III Entidades não Financeiras

Artigo 28.º (Casinos e instituições de exploração de jogos de fortuna ou de azar)

1. Os casinos e as instituições que se dediquem a actividades de exploração de jogos de fortuna ou de azar devem, nos termos do 
n.º 1 do artigo 12 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, identificar e verificar os jogadores ou apostadores sempre que:
a) Intervenham em jogos ou apostas de valor igual  ou superior a 90.000,00 Meticais;
b) Exista suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os casinos e as instituições que se dediquem a actividades de exploração de 
jogos de fortuna ou de azar podem proceder a identificação dos jogadores e apostadores no acto de aquisição de fichas, créditos 
ou outros símbolos de jogo, independentemente do seu montante, por forma a facilitar o processo de identificação dos mesmos.
3. À semelhança dos novos jogadores e apostadores, todos os jogadores ou clientes habituais dos casinos e instituições que se 
dediquem a actividades de exploração de jogos de fortuna  ou de azar devem ser sujeitos a identificação nos termos do n.º 1 do 
presente artigo.
4. Os casinos devem dispor de sistemas informáticos de alerta destinados a monitorar o fraccionamento do valor referido na 
alínea a) do n.º 1 do presente artigo.
5. Considera-se fraccionamento sempre que o limite fixado nos termos da alínea a) do n.º 1 do presente artigo, possa ser atingido 
de forma parcelada, ou seja, que o mesmo montante venha a ser constituído na mesma sessão de jogo, no intervalo de uma se-
mana ou ainda de um mês de calendário, podendo esses prazos serem dilatados tendo em conta a avaliação de risco entretanto 
considerado.
6. Sempre que um jogador ou apostador se recuse, quando solicitado, a identificar-se, o casino e as instituições que se dediquem 
a actividades de exploração de jogos de fortuna ou de azar, devem recusar a venda de fichas, créditos e outros símbolos de jogo.
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Artigo 29.º (Cartórios e Conservatórias)

1. Os notários e conservadores devem identificar e verificar as partes, quando se trate de operações referidas na alínea e) do n.º 
3 do artigo 3 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, sempre que haja:
a) Compra e venda de imóveis; 
b) Gestão de valores, títulos ou outros activos;
c) Gestão de poupança bancária ou de contas de valores mobiliários; 
d) Organização de contribuições para a operação de criação ou gestão de empresas;
e)  Criação, exploração ou gestão de pessoas colectivas ou entidades legais e a compra e venda de sociedades.
2. Para efeitos do estabelecido no número anterior, os elementos de identificação a recolher são os seguintes:
a) Referência do acto notarial ou de registo;
b) Data do acto notarial ou de registo;
c) Identificação das partes nos termos do artigo 4 do presente Regulamento;
d) Identificação do negócio jurídico subjacente ao acto notarial ou de registo, nomeadamente, o seu objecto, o montante e os 
meios de pagamento utilizados;
e) Sempre que possível, quaisquer outros elementos que permitam uma melhor identificação das partes, seus representantes e 
mandatários no acto notarial ou de registo e do negócio jurídico por eles realizado, incluindo a origem dos fundos.
3. Deve ser recusada a realização do acto notarial ou de registo sempre que as partes, seus representantes ou mandatários se 
recusem a fornecer os elementos necessários para cumprimento do dever de proceder à sua identificação e à identificação do 
negócio jurídico subjacente ao acto notarial ou de registo, com excepção dos elementos previstos na alínea e) do número anterior.

Artigo 30.º (Sector imobiliário)

As entidades que exerçam a actividade de mediação imobiliária e de compra e revenda de imóveis, bem como, entidades cons-
trutoras que procedam à venda directa de imóveis devem, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, identificar 
e verificar os seus clientes sempre que:
a) Efectuem transacções de compra e venda;
b) Exista suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

Artigo 31.º (Organizações sem fins lucrativos)

1. Adicionalmente aos deveres de identificação e verificação previstos no presente Regulamento e de acordo com o disposto na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 10 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, as instituições financeiras devem estabelecer procedimentos 
adequados de vigilância contínua relativamente a operações com organizações sem fins lucrativos, no âmbito da prevenção de 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, incluindo a recolha e registo da seguinte informação:
a) Localização geográfica;
b) Estrutura organizacional;
c) Natureza das doações e voluntariado;
d) Natureza dos fundos e dos gastos, incluindo informação básica dos beneficiários.
2. No caso específico de instituições de caridade sem personalidade jurídica, órgãos de igreja ou locais de culto, a instituição 
financeira deve obter, no mínimo, a seguinte informação:
a) Nome completo e morada;
b) Documento comprovativo da sua legalização pelas autoridades estatais;
c) Natureza e objecto das actividades da organização;
d) Nomes de todos os gestores ou equivalente;
e) Nomes ou classes de beneficiários.

Artigo 32.º (Deveres das organizações sem fins lucrativos)

1. As organizações sem fins lucrativos, previstas no artigo 35 da Lei n.º 14/2013, de 12 Agosto, devem conservar as informações 
relativas ao objecto e à finalidade das suas actividades e identidade das pessoas que detêm, controlam ou dirigem as suas acti-
vidades, nomeadamente, altos funcionários, membros do conselho de administração e gestores.
2. As organizações sem fins lucrativos devem publicar demonstrações financeiras anuais que incluam uma desagregação por-
menorizada das suas receitas e despesas.
3. As organizações sem fins lucrativos devem dispor de mecanismos de controlo adequados para garantir que todos os fundos 
são devidamente contabilizados e utilizados em conformidade com o objecto e a finalidade das actividades declaradas da orga-
nização.
4. As organizações sem fins lucrativos devem conservar, por um período de oito anos, registos de operações nacionais e inter-
nacionais suficientemente pormenorizados para permitir verificar se os fundos foram utilizados em conformidade com o objecto 
e a finalidade da organização e devem disponibilizar esses registos ao Ministério que superintende a área de Finanças, às auto-
ridades de tutela, judiciais e ao GIFiM. 

CAPÍTULO III Comunicação de Transacções e de Movimentos Transfronteiriços
Secção I Comunicação de transacções

Artigo 33.º (Dever de comunicar transacções ao GIFiM)

1. As comunicações de transacções suspeitas previstas no n.º 1 do artigo 18 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, devem ser 
enviadas apenas ao GIFiM.
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2. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem, comunicar imediatamente ao GIFiM, nos termos  do artigo 18 
da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto:
a) Operações incompatíveis com a natureza, volume de negócio ou perfil do cliente;
b) Outras operações previstas no Anexo 2 do presente Regulamento, sem prejuízo de outras operações atípicas ou cujos motivos 
de suspeita estejam previstos nas directrizes emitidas pelas autoridades de supervisão.
3. Para efeitos do cumprimento do n.º 3 do artigo 18 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, as instituições financeiras e entidades 
não financeiras devem adoptar mecanismos de alerta, capazes de detectar os fraccionamentos, diária, semana e mensalmente, 
devendo reportar ao GIFiM sempre que o valor total perfaça o limite estabelecido no referido artigo.
4. A autoridade de supervisão, ouvido o GIFiM, e mediante pedido formulado pela instituição financeira ou entidade não finan-
ceira, pode autorizar que a comunicação de transacções referidas no n.º 3 do artigo 18 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto seja 
efectuada em prazo dilatado, mas nunca superior a 6 meses.
5. Constituem circunstâncias para deferir o pedido referido no número anterior, o enquadramento do cliente na categoria de 
risco baixo, nos casos de médias e grandes empresas.

Artigo 34.º (Mecanismos de Comunicação)

1. As comunicações de operações suspeitas são efectuadas electronicamente, de acordo com os procedimentos determinados 
pelo GIFiM.
2. Excepcionalmente, as comunicações podem ser efectuadas através do envio de documentos físicos, quando as instituições 
financeiras ou entidades não financeiras não disponham de condições técnicas para enviá-las electronicamente, devendo neste 
caso observar-se os procedimentos e condições determinados pelo GIFiM.

Artigo 35.º (Prazos)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem enviar as comunicações de operações suspeitas imediatamente 
ao GIFiM.
2. Nos casos em que não for possível cumprir a disposição prevista no número anterior, o envio das comunicações de operações 
suspeitas não deve exceder o prazo de três dias úteis, contados da data da constatação da suspeita ou da efectivação da operação.
Secção II
Movimento transfronteiriço de moeda e outros instrumentos   monetários

Artigo 36.º (Declaração às Alfândegas)

1. A Autoridade Tributária de Moçambique, através da Direcção-Geral das Alfândegas, deve comunicar ao GIFiM, sempre que 
exista declaração de entrada ou saída de moeda nacional ou estrangeira, títulos negociáveis ao portador, ouro amoedado ou em 
barra, de valor superior a 150.000,00 Meticais.
2. Devem igualmente ser comunicados ao GIFiM todos os casos de falta de declaração detectados pela Direcção-Geral das Al-
fândegas e os casos de falsas declarações. 
3. Compete ao Ministro que superintende a área das finanças actualizar o valor referidos no n.º 1 deste artigo.

Artigo 37.º (Conteúdo da comunicação)

A comunicação a que se refere o artigo anterior deve conter  a seguinte informação:
a) Dados referidos na alínea a) do artigo 4 do presente regulamento;
b) Origem e destino do passageiro e do montante; 
c) Indicação do local donde se efectua a comunicação;
d) Denominação da moeda;
e) Valor declarado ou detectado;
f) No caso de instrumentos negociáveis ao portador ou outros instrumentos monetários, devendo incluir dados como tipo, valor, 
entidade emissora, data, número de série ou outro número de identificação.

CAPÍTULO IV Programa de Controlo Interno

Artigo 38.º (Mecanismos e Procedimentos)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem tomar adoptar os mecanismos e procedimentos seguintes:
a) Designar um Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas, designado pelo Conselho de Administração ou órgão equipa-
rado;
b) Definir, aprovar e implementar ao nível do Conselho de Administração ou órgão equiparado as atribuições e procedimentos 
relacionados com as principais funções do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas;
c) Definir, aprovar e implementar ao nível do Conselho de Administração ou órgão equiparado, um modelo orgânico e funcional 
para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, incluindo uma clara definição de 
atribuições e responsabilidades do mesmo;
d) Estabelecer por escrito, processos e procedimentos de monitorização contínua, na abordagem baseada no risco de branquea-
mento de capitais e do financiamento do terrorismo de clientes e operações;
e) Estabelecer por escrito políticas e processos de gestão de risco, devidamente aprovados pelo Conselho de Administração ou 
órgão equiparado, que incluam entre outros, princípios gerais e procedimentos de mitigação de risco no âmbito da prevenção de 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;
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f) Elaborar planos de sensibilização e formação  dos colaboradores acerca das suas funções e responsabilidades na prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo;
g) Elaborar estratégias internas de prevenção de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
2. O Conselho de Administração ou órgão equiparado deve definir as medidas necessárias para assegurar que o Oficial de Comu-
nicação de Operações Suspeitas possua:
a) Autoridade e independência para cumprir as suas responsabilidades;
b) Apoio do órgão de gestão;
c) Recursos humanos e materiais adequados;
d) Acesso a toda a informação relevante que esteja na posse da instituição financeira ou entidade não financeira, por forma a 
poder avaliar se as ocorrências detectadas internamente pelos colaboradores apresentam indícios de operações suspeitas de 
branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, entendendo-se como informação relevante:
i. Informação do cliente, do beneficiário efectivo e/ou de qualquer pessoa que aja em nome de outrem;
ii. Características da operação;
iii. Registos de transacções ou de informação relativa a outras contas do mesmo cliente, quando se trate de instituições finan-
ceiras;
iv. Duração da relação de negócio;
v. Comunicações anteriores efectuadas ao GIFiM relativas ao mesmo cliente.

Artigo 39.º (Funções do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas)

As principais funções do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas devem incluir o seguinte:
a) Gerir e monitorar o cumprimento de políticas, mecanismos e processos definidos no âmbito da prevenção e combate ao bran-
queamento de capitais e do financiamento do terrorismo;
b) Comunicar ao GIFiM as transacções susceptíveis de configurar a prática do crime de branqueamento      de capitais e de fi-
nanciamento do terrorismo;
c) Responder aos pedidos de informação do GIFiM;
d) Elaborar um relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e de avaliação de risco da instituição 
ou entidade, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo para o Director 
de Conformidade, ou ente similar;
e) Garantir a colaboração necessária entre os demais intervenientes na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento de terrorismo.

Artigo 40.º (Designação do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas)

1. A designação do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas, assim como quaisquer substituições subsequentes, deve ter 
em conta a idoneidade, integridade e experiência profissional relevante em matéria de prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais e financiamento de terrorismo.
2. A referida designação deve ser comunicada às respectivas autoridades de supervisão e ao GIFiM, com a indicação do nome, 
formação e experiência profissional para a função e contactos disponíveis.

Artigo 41.º (Coordenação e partilha de informação)

1. As instituições financeiras ou entidades não financeiras, através do Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas, podem 
numa base mensal organizar-se e criar mecanismos de partilha de informação entre si, sobre medidas de prevenção e condutas 
de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. O Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas deve assegurar o sigilo da informação partilhada. 

Artigo 42.º (Programa de Formação)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem, periodicamente, formar os seus colaboradores, para que estes 
estejam devidamente capacitados em matérias relacionadas com:
a) Risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
b) Legislação aplicável em sede de prevenção e combate do branqueamento de capitais e financiamento  do terrorismo;
c) Procedimentos de identificação e comunicação das operações suspeitas às entidades competentes;
d) Controlo interno e avaliação de risco.
2. As instituições financeiras devem conservar durante um período de 5 anos as cópias dos documentos relativos  às formações 
efectuadas aos colaboradores.

CAPÍTULO V Medidas provisórias

Artigo 43.º (Apreensão de fundos, bens e direitos)

Para efeitos do preceituado no n.º 1 do artigo 38 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, é competente para decretar  a apreensão 
de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos ou ainda do lugar da apreensão, o Juiz da instrução criminal da causa, 
conforme o preceituado no n.º 2 do artigo 2 da Lei n.º 2/93, de 24 de Junho, mediante promoção fundamentada do Ministério 
Público nos respectivos autos.
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Artigo 44.º (Apreensão nos casos de financiamento do terrorismo)

A decisão judicial de apreensão de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos, é tomada em conformidade com o pre-
ceituado no artigo n.º 1 do artigo 38, da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto e no preceituado no artigo anterior do presente Regu-
lamento.

Artigo 45.º (Defesa de direitos de terceiro de boa-fé)

1.  A defesa de direitos de terceiro de boa-fé referida no artigo 39 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, pode ser desencadeada 
quer no âmbito do processo penal, quer mediante acção cível.
2. A complexidade e susceptibilidade de perturbação do normal andamento do processo penal referido no n.º 3, do artigo 39 da 
Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, são deduzidas segundo a convicção do Tribunal, ouvido o Ministério Público.

CAPÍTULO VI Do processo de contravenções
Secção I Processo

Artigo 46.º (Sujeitos do processo de contravenções)

Estão sujeitos ao processo de contravenção previsto no presente capítulo, todas as instituições financeiras e entidades não finan-
ceiras que violem os seus deveres previstos na Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, ou legislação complementar.  

Artigo 47.º (Instrução dos processos de contravenção)

1. Compete às autoridades indicadas no artigo 27 da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, a instrução do processo de contravenções 
por prática de actos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, nos termos definidos na referida Lei.
2. No decurso da averiguação ou da instrução, as autoridades de supervisão, podem solicitar às entidades policiais e a quaisquer 
outros serviços públicos ou autoridades toda a colaboração ou auxilio que julgarem necessários para a realização das finalidades 
do processo.
3. Se da instrução resultar existência de matéria de infracção, é deduzida a acusação, a qual é notificada ao arguido, designan-
do-se-lhe o prazo de 10 dias para apresentar, querendo, defesa por escrito.
4. A notificação faz-se pessoalmente ou por carta registada  e com aviso de recepção e, quando do arguido não seja conhecida a 
morada, seguem-se as regras da citação edital.

Artigo 48.º (Apreensão de documentos ou valores)

1. Quando necessário à averiguação ou à instrução do processo, a entidade instrutora pode, no uso das suas competências legais 
de supervisão, proceder à apreensão de documentos ou valores que constituam objecto da instrução.
2. Os valores apreendidos devem ser depositados numa instituição bancária, diferente da arguida, caso se trate de um banco ou 
cooperativa de crédito, à ordem da entidade instrutora, para garantia do pagamento da multa e custas processuais.

Artigo 49.º (Conclusão dos processos de contravenção)

A entidade instrutora tem o prazo de 20 dias úteis para concluir a instrução do processo e produzir o respectivo relatório, donde 
devem constar a descrição dos factos, as razões de direito e a proposta de decisão a ser tomada.
Secção II Recursos

Artigo 50.º (Impugnação Judicial)

1. As decisões condenatórias por contravenções previstas no presente Regulamento são passíveis de recurso, no Tribunal Judi-
cial onde tiver ocorrido a infracção, a ser interposto no prazo de quinze dias a partir do conhecimento pelo arguido.
2. O recurso tem efeito suspensivo quando o arguido deposite, previamente, numa instituição bancária à ordem da entidade ins-
trutora, a importância da multa aplicada.

CAPÍTULO VII Disposições finais

Artigo 51.º (Devolução de bens apreendidos)

Sempre que se possa determinar ou concluir sobre a proveniência dos valores envolvidos, os mesmos podem ser devolvidos às 
vítimas ou remetidos aos países de origem da infracção, observando-se os requisitos exigidos no âmbito da assistência mútua 
legal.

Artigo 52.º (Destino dos valores pecuniários)

1. Os valores obtidos com os lucros, créditos, e outros bens confiscados ou declarados perdidos a favor do Estado têm o seguinte 
destino:
a) 60% para apoiar acções, medidas, meios de combate e programas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo, bem como apoiar os intervenientes directos nas acções de prevenção e combate a estes crimes; 
b) 40% para o Orçamento do Estado. 
2. Beneficiam igualmente do produto obtido com a venda dos bens declarados perdidos a favor do Estado, o Cofre dos Tribunais, 
nos termos da Lei Processual Penal.
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3. A soma dos valores a atribuir às entidades envolvidas nas actividades referidas na alínea a) do n.º 1 do presente artigo não pode 
ser superior ao orçamento que for fixado para o GIFiM. 
4. Compete ao Ministro que superintende a área das Finanças proceder a distribuição da percentagem prevista na alínea a) do 
n.º 1 do presente artigo.
5. Os bens confiscados ou declarados perdidos a favor do Estado que não sejam alienados nem destruídos e que se mostrem de 
interesse criminalístico, científico ou didáctico, são destinados ao património do Estado.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
ANEXO 1 
Glossário
ANEXO 2
Lista de Operações Potencialmente Suspeitas (de acordo com a al.b) do n.º 2 do artigo 33 do Regulamento)

 

Lei n.º 14/2013 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento
de Capitais e Financiamento ao Terrorismo)

Derrogada pela Lei n.º 21/2019 (Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal) 

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 14/2013 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento
 ao Terrorismo)

Data de Publicação 12/08/2013  
Data de Entrada em Vigor  09/11/2013

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, 7.º Suplemento, Número 64

Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto

Ex vi do seu Artigo 163.º n.º 3 são derrogadas, em tudo que contrarie a Lei n.º 21/2019, de 11 de Novembro, as disposições referentes 
a cooperação internacional em matéria penal que constam da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto. Entende-se que são abrangidas por 
tal derrogação tácita, as disposições do Capítulo VI da presente Lei em tudo o que contrarie a Lei n.º 21/2019.
Havendo necessidade de se proceder à revisão da Lei n.º 7/2002, de 5 de Fevereiro, Lei de Branqueamento de Capitais, com 
vista a adequar o seu conteúdo aos padrões normativos internacionais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 179 da Constituição, a Assembleia da República determina:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

Artigo 1.º (Definições)

O significado dos termos utilizados na presente Lei consta do glossário em anexo, que dela faz parte integrante.

Artigo 2.º (Objecto)

A presente Lei estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção e repressão, em relação à utilização do sistema financeiro 
e das entidades não financeiras para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

Artigo 3.º (Âmbito de aplicação)

1. A presente Lei aplica-se às instituições financeiras e às entidades não financeiras com sede em território nacional, bem como 
às respectivas sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representação e a outras instituições susceptíveis de prá-
tica de actos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. Para efeitos da presente Lei, são instituições financeiras:
a) instituições de crédito e sociedades financeiras definidas por lei:
– Instituições de crédito:
i. bancos;
ii. sociedades de locação financeira;
iii. cooperativas de crédito;
iv. sociedades de factoring;
v. sociedades de investimento;
vi. microbancos, nos diversos tipos admitidos na legislação aplicável;
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vii. instituições de moeda electrónica;
viii.outras empresas que sejam qualificadas como instituições de crédito por Decreto do Conselho de Ministros.
–Sociedades financeiras:
i. sociedades financeiras de corretagem;
ii. sociedades correctoras;
iii. sociedades gestoras de fundos de investimento;
iv. sociedades gestoras de património;
v. sociedades de capital de risco;
vi. sociedades administradoras de compras em grupo;
vii. sociedades emitentes ou gestoras de cartões de crédito;
viii. casas de câmbio;
ix. casas de desconto;
x. outras empresas que sejam qualificadas como sociedades financeiras por Decreto do Conselho de Ministros.
b) operadores de micro-finanças definidos por lei;
c) seguradoras, resseguradoras, sociedades gestoras de fundos de pensões, mediadores de seguros, outras entidades de inves-
timentos com estas relacionadas;
d) bolsas de Valores;
e) quaisquer outras pessoas ou entidades que exerçam outras actividades ou operações e que venham a ser enquadradas como 
tal por legislação específica.
3. São entidades não financeiras:
a) casinos e instituições que se dediquem a actividade de jogo de fortuna ou de azar;
b) entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária e de compra e revenda de imóveis, bem como entidades constru-
toras que procedam à venda directa de imóveis;
c) agentes ou negociantes de pedras e metais preciosos;
d) vendedores e revendedores de veículos;
e) advogados, notários, conservadores e profissões jurídicas independentes, contabilistas e auditores independentes quando 
envolvidos em transacções no interesse dos seus utentes ou noutras circunstâncias, relativamente às seguintes actividades:
i) compra e venda de imóveis;
ii) gestão de fundos, valores mobiliários ou outros bens do cliente;
iii) gestão de contas bancárias de poupança ou de valores mobiliários;
iv) organização de contribuições destinadas a criação, exploração ou gestão de sociedades;
v) criação, exploração ou gestão de pessoas colectivas ou de entidades sem personalidade jurídica, e a compra e venda de enti-
dades comerciais.
f) empresas de correios, na medida em que exerçam a actividade financeira;
g) prestadores de serviços a fundos fiduciários e empresas, não abrangidos pelas alíneas anteriores, que forneçam os seguintes 
serviços numa base comercial:
i) formação, inscrição e gestão de pessoas colectivas;
ii) exercício do cargo, ou actuando para que outra pessoa exerça o cargo de director ou secretário de uma empresa, sócio de uma 
sociedade ou de uma posição semelhante em relação a outras pessoas colectivas;
iii) fornecimento de escritório, endereço ou instalações para uma empresa, sociedade ou qualquer pessoa ou instrumento jurí-
dico;
iv) exercício do cargo de ou actuando para que outra pessoa exerça o cargo de accionista em nome de outrem.
v) exercício da actividade de importação e exportação de mercadorias.
4. A presente Lei aplica-se igualmente às sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representação em território 
nacional de instituições financeiras e entidades não financeiras estabelecidas no estrangeiro, bem como, às representações de 
entidades nacionais situadas no estrangeiro.

CAPÍTULO II Actividades criminosas

Artigo 4.º (Branqueamento de capitais)

1. Comete crime de branqueamento de capitais aquele que, nos termos do artigo 7 da presente Lei, intencionalmente ou devendo 
ter conhecimento:
a) converter, transferir, auxiliar ou facilitar qualquer operação de conversão, transferência de produtos do crime, no todo ou em 
parte, de forma directa ou indirecta, com o objectivo de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar a pessoa impli-
cada na prática das actividades criminosas a eximir-se das consequências jurídicas dos seus actos;
b) ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade de produtos do 
crime ou direitos relativos a eles;
c) adquirir, possuir a qualquer título ou utilizar bens, sabendo da sua proveniência ilícita no momento da recepção.
2. O conhecimento, intenção ou propósito requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser inferidos de circunstân-
cias factuais e objectivas.
3. A punição pelo crime de branqueamento de capitais tem lugar ainda que o facto ilícito relativo ao crime conexo tenha sido 
praticado no estrangeiro, ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus autores.
4. A tentativa de branqueamento de capitais é punível nos termos previstos no Código Penal.
5. A cumplicidade e o encobrimento são punidos nos termos do Código Penal.
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Artigo 5.º (Financiamento do terrorismo)

1. Comete o crime de financiamento do terrorismo aquele que, por quaisquer meios, directa ou indirectamente e intencional-
mente fornece ou recolhe fundos, com a intenção de que sejam utilizados ou sabendo que serão utilizados, no todo ou em parte:
a) para levar a cabo um acto terrorista;
b) por um terrorista individual ou uma organização terrorista.
2. O crime considera-se cometido independentemente da ocorrência de qualquer acto terrorista referido no n.º 1, ou de os fun-
dos terem sido efectivamente utilizados para cometer tal acto.
3. A punição pelo crime de financiamento do terrorismo tem lugar ainda que o acto terrorista tenha sido planeado em jurisdição 
estrangeira ou para o financiamento de terroristas ou de organizações terroristas em jurisdição estrangeira.
4. O conhecimento, intenção ou propósito, requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser inferidos de circuns-
tâncias factuais e objectivas.
5. A cumplicidade, o encobrimento e a instigação para cometer o crime de financiamento do terrorismo são punidos nos termos 
do Código Penal.

Artigo 6.º (Organização terrorista)

1. Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoiar, nomeadamente através de 
fornecimento de informações ou meios materiais é punido com a pena de 16 a 20 anos de prisão.
2. Quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista é punido com a pena de 20 a 24 anos de prisão.
3. Aquele que praticar actos preparatórios de constituição de grupo, organização ou associação terrorista é punido com a pena 
de prisão de 2 a 8 anos.

Artigo 7.º (Crimes conexos)

1. Para efeitos da presente Lei, consideram-se crimes conexos ao branqueamento de Capitais:
a) associação criminosa;
b) terrorismo;
c) financiamento ao terrorismo;
d) tráfico ilícito de pessoas;
e) exploração sexual;
f) tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
g) tráfico ilícito de armas;
h) tráfico ilícito de outros bens;
i) corrupção;
j) agiotagem;
k) falsificação e burla;
l) fraude fiscal e crimes tributários;
m) contrafacção;
n) homicídio ou ofensas corporais qualificadas;
o) rapto e cárcere privado;
p) roubo e furto;
q) extorsão;
r) pirataria;
s) crimes ambientais;
t) qualquer outro crime punível com pena superior a seis meses de prisão.

Artigo 8.º (Autonomia dos crimes previstos na presente lei)

O processo do crime previsto no artigo 4 da presente Lei é autónomo do processo dos crimes previstos no artigo 7.

CAPÍTULO III Deveres das instituições financeiras e das entidades não financeiras

Artigo 9.º (Deveres)

As instituições financeiras e as entidades não financeiras estão obrigadas no exercício da respectiva actividade, ao cumprimento 
dos deveres constantes nos artigos seguintes.

Artigo 10.º (Deveres de identificar e verificar)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem identificar os seus clientes e verificar a sua identidade me-
diante documento comprovativo válido, sempre que:
a) estabeleçam uma relação de negócios;
b) efectuem transacções ocasionais de montante igual ou superior, a quatrocentos e cinquenta mil meticais:
i. se a totalidade do montante não for conhecida no momento do início da operação, a entidade financeira deve proceder à iden-
tificação logo que tenha conhecimento desse montante e verificar se o limiar foi atingido;
ii. nos casos de transferência de fundos domésticos ou internacionais.
c) haja suspeitas de que as operações, independentemente do seu valor, estejam relacionadas com o crime de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo;
d) haja dúvidas quanto à veracidade ou adequação dos dados de identificação do cliente.
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2. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem, ainda:
a) recolher informações sobre o objecto e a natureza da relação de negócio;
b) identificar o beneficiário efectivo e tomar medidas adequadas para verificar a sua identidade;
c) manter uma vigilância contínua sobre a relação de negócio e examinar atentamente as operações realizadas no decurso dessa 
relação, verificando se são consistentes com o conhecimento que a instituição tem do cliente, dos seus negócios e do seu perfil de 
risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos;
d) estabelecer sistemas de gestão de risco que permitam determinar se os seus clientes ou os beneficiários efectivos das operações 
são pessoas politicamente expostas;
e) estabelecer políticas e procedimentos destinados a enfrentar riscos específicos relacionados às relações de negócio ou transac-
ções ocasionais sem presença física do cliente;
f) recusar o início da relação de negócio e bem como a realização de quaisquer transacções que não satisfaçam os requisitos previs-
tos nas alíneas anteriores e no n.º 1 do presente artigo, segundo critérios objectivos;
g) adoptar medidas adequadas para compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente, quando este for uma pessoa 
colectiva ou um centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica;
h) manter actualizados os elementos de informação obtidos no decurso da relação de negócio;
i) abster-se de manter contas anónimas ou com elementos de identificação manifestamente fictícios.
3. Nos casos referidos na alínea d) do número anterior, as instituições financeiras e as entidades não financeiras são ainda obrigadas a:
a) obter autorização do órgão de gestão competente antes do estabelecimento de relações de negócio com tais clientes;
b) tomar as medidas necessárias para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos nas relações de negócio ou nas 
transacções ocasionais;
c) efectuar um acompanhamento contínuo da relação de negócio.
4. A identificação de clientes individuais deve ser comprovada pela apresentação do Bilhete de Identidade e outra documentação nos 
termos a regulamentar.
5. Sem prejuízo do referido no número anterior, em casos excepcionais, as autoridades de supervisão podem determinar outras 
formas válidas de identificação.
6. A identificação de pessoas colectivas é efectuada através da apresentação de certidão de registo e outra documentação, nos ter-
mos a regulamentar.
7. As situações referidas na alínea f) do n.º 2 devem ser comunicadas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM).
8. No que respeita às relações transfronteiriças entre bancos correspondentes e a outras relações semelhantes, as instituições 
financeiras devem identificar e verificar a identidade do banco correspondente.

Artigo 11.º (Momento da verificação da identidade)

A verificação da identidade do cliente, seus representantes e, quando for o caso, do beneficiário efectivo é efectuada no momento 
em que seja estabelecida a relação de negócio ou antes da realização de qualquer transacção ocasional.

Artigo 12.º (Medidas especiais de identificação)

1. Os casinos devem identificar os seus clientes e verificar a sua identidade nos termos do disposto no artigo 10, quando se trate 
de operações iguais ou superiores a noventa mil meticais.
2. Os negociantes de metais e pedras preciosas devem identificar os clientes e verificar a sua identidade, em conformidade com 
o disposto no artigo 10 da presente Lei, sempre que recebam pagamentos em numerário iguais ou superiores a quatrocentos e 
cinquenta mil meticais.
3. Os vendedores e os revendedores de veículos devem identificar os clientes e verificar a sua identidade, em conformidade com o 
disposto no artigo 10 da presente Lei e da legislação aplicável, sempre que recebam pagamentos em numerário.
4. As entidades referidas na alínea b) do n.º 3 do artigo 3 devem identificar os seus clientes e verificar a sua identidade em confor-
midade com o disposto no artigo 10 da presente Lei e da legislação aplicável, sempre que se realize uma operação de compra e 
venda, compra para revenda ou permuta de imóveis e a operação de, directa ou indirectamente, decidir, impulsionar, programar, 
dirigir e financiar, com recursos próprios ou alheios, obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior transmissão ou 
cedência.

Artigo 13.º (Sector imobiliário)

A regulação e supervisão do sector imobiliário em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo cabe a 
uma entidade a ser definida pelo Conselho de Ministros.

Artigo 14.º (Relações transfronteiriças de correspondência bancária)

As instituições financeiras quando estabeleçam relações internacionais de correspondência bancária, para além do disposto no 
n.º 8 do artigo 10 devem ainda:
a) recolher informação suficiente sobre a instituição correspondente, por forma a compreender a natureza da sua actividade, 
avaliar os seus procedimentos de controlo interno em matéria de prevenção e combate ao branqueamento e do financiamento do 
terrorismo, assegurando a sua adequação e eficácia, e apreciar, com base em informação publicamente conhecida, a sua reputa-
ção e as características da respectiva supervisão;
b) obter aprovação ao nível competente da gestão do banco correspondente no estabelecimento das relações de correspondência;
c) reduzir a escrito as responsabilidades do banco correspondente e do banco cliente;
d) assegurar que o banco cliente verifica a identidade e aplica medidas de vigilância contínua quanto aos clientes que tem acesso 
directo às contas do banco correspondente e assegurar que aquele banco se encontra habilitado a fornecer os dados apropriados 
sobre a identificação de seus clientes.
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Artigo 15.º (Transferências electrónicas)

1. As instituições financeiras, incluindo aquelas que se dedicam à transferência de fundos, devem exigir e verificar informação 
exacta e útil, relativa ao ordenante e ao beneficiário, nas transferências de fundos e mensagens relativas às mesmas.
2. As informações referidas no número anterior devem acompanhar a transferência ou a mensagem relativa a esta, ao longo de 
toda a cadeia de pagamentos.
3. Se o ordenante não tiver conta bancária, as instituições financeiras, incluindo aquelas que se dedicam à transferência de 
fundos, devem realizar a vigilância aprofundada e um controlo adequado, para fins de detecção de actividades suspeitas e das 
transferências de fundos que não contenham informação completa acerca do ordenante e do beneficiário e atribuir um número 
único de referência das transacções, de forma a permitir o rastreio da operação.
4. O disposto nos números anteriores não se aplica aos seguintes casos:
a) quando se trate de operação realizada utilizando um cartão de crédito ou débito ou pré-pago para a compra de bens ou servi-
ços, desde que a transacção realizada seja associada ao número de identificação do cartão;
b) quando se trate de transferências realizadas entre instituições financeiras e respectivas regularizações, agindo tanto o orde-
nante como o beneficiário em seu próprio nome;
c) quando se trate de transacções até ao limite máximo de trinta mil Meticais.

Artigo 16.º (Controlo especial de certas transacções)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem prestar atenção especial a todas as transacções complexas, 
nomeadamente a movimentação de recursos incompatíveis com o património, a actividade económica ou ocupação profissional 
e a capacidade financeira presumida do cliente, que não apresentem uma causa económica ou lícita aparente.
2. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem prestar atenção especial a relações de negócio e transacções 
com pessoas singulares, incluindo pessoas colectivas, provenientes de ou para outros países, que não aplicam ou aplicam de 
forma deficiente os padrões internacionais relevantes para a prevenção e combate do branqueamento de capitais e do financia-
mento do terrorismo.
3. Nos casos previstos no número anterior as entidades financeiras, para além da identificação, devem inteirar-se da origem e 
destino dos fundos e da verdadeira natureza da operação, não devendo referir ao cliente as suas suspeitas.
4. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem preparar um relatório confidencial com toda a informação 
relevante relativa a estas transacções, sobre a identidade do representante e, quando aplicável, dos beneficiários económicos 
últimos.
5. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem manter registos da informação específica respeitante às 
transacções referidas nos números anteriores e à identidade de todas as partes envolvidas, sendo o relatório mantido como 
especificado no artigo seguinte da presente Lei e colocá-lo à disposição do GIFiM, das autoridades de supervisão ou de outras 
autoridades competentes.

Artigo 17.º (Conservação de documentos)

 1. É obrigatória a conservação dos documentos de identificação e relativos a transacções durante um período de 15 anos, a con-
tar da data de encerramento das contas dos respectivos clientes ou da cessação da relação de negócio, por parte das instituições 
financeiras e das entidades não financeiras abrangidas pela presente Lei.
2. As características de operações suspeitas a conservar devem:
a) ser consignadas por escrito e conservadas pelas instituições financeiras e entidades não financeiras nas condições previstas 
no n.º 1 do presente artigo e sempre que as operações excedam o montante previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 10 da presente 
Lei;
b) referir a proveniência e o destino dos fundos assim como identidade do beneficiário e a justificação das operações em causa;
c) permitir a reconstituição das operações.
3. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem garantir que o dever de conservação de documentos das 
operações definidas no número anterior da presente Lei seja aplicado às sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de 
representação comercial situadas no território moçambicano cujas sedes se encontram no estrangeiro.
4. Todas as instituições financeiras e entidades não financeiras que operem em território moçambicano devem manter informa-
ção exacta e actualizada sobre os beneficiários efectivos das transacções.
5. As autoridades judiciais, de supervisão, de aplicação da lei, o GIFiM e outras autoridades competentes devem ter acesso a 
informação referida no número anterior.
6. As autoridades de supervisão podem, excepcionalmente, determinar que o período de conservação referido no n.º 1 do pre-
sente artigo seja estendido.

Artigo 18.º (Dever de comunicar transacções suspeitas)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem submeter de imediato uma comunicação ao GIFiM, sem pre-
juízo das obrigações com as respectivas entidades de supervisão, na forma que for especificada por este, sempre que:
a) suspeitem ou tenham motivos razoáveis para suspeitar que fundos ou bens são produtos de actividade criminosa, estejam a 
esta relacionados ou ligados;
b) hajam indícios de os referidos fundos serem utilizados para o financiamento do terrorismo;
c) tenham conhecimento de um facto ou de uma actividade que possa indiciar o crime de branqueamento de capitais ou de fi-
nanciamento de terrorismo.
2. A obrigação referida no número anterior é igualmente aplicável aos casos de tentativa de realização de uma transacção.



393

3. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem ainda, sem prejuízo das obrigações perante as respectivas 
entidades de supervisão e independentemente de as transacções serem realizadas numa única vez ou de maneira fraccionada, 
comunicar ao GIFiM:
a) todas as transacções em numerário iguais ou superiores a duzentos e cinquenta mil meticais ou equivalente;
b) todas as transacções de valor igual ou superior a setecentos e cinquenta mil meticais ou equivalente.
4. As informações fornecidas nos termos do n.º 1 do presente artigo apenas podem ser utilizadas em processo penal, não podendo 
ser revelada, em caso algum, a identidade de quem as forneceu.
5. No cumprimento do dever de comunicação previsto nos números anteriores, os advogados comunicam as operações suspeitas 
à Ordem dos Advogados, cabendo a esta entidade a comunicação pronta ao GIFiM, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
6. Tratando-se de advogados e estando em causa as operações referidas na alínea e) do n.º 3 do artigo 3, não são abrangidas 
pelo dever de comunicação as informações obtidas no contexto da avaliação da situação jurídica do cliente, no âmbito de consulta 
jurídica, no exercício da sua missão de defesa ou representação do cliente num processo judicial, ou a respeito de um processo 
judicial, incluindo o aconselhamento relativo à maneira de propor ou evitar um processo, bem como as informações que sejam 
obtidas antes, durante ou depois do processo.
7. O disposto nos números anteriores aplica-se, igualmente, ao exercício pelos advogados do dever de colaboração previsto no 
artigo 20, competindo àqueles profissionais, no âmbito do dever de colaboração, logo que lhes seja solicitada assistência pela au-
toridade judiciária, comunicá-lo ao Bastonário da Ordem dos Advogados, facultando a este os elementos solicitados para efeitos 
do disposto no n.º 4 do presente artigo.

Artigo 19.º (Dever de exame)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem examinar com especial cuidado e atenção, de acordo com a sua 
experiência profissional, qualquer conduta, actividade ou operação cujos elementos caracterizadores a tornem particularmente 
susceptível de poder estar relacionada com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo.
2. Para efeitos do número anterior, relevam especialmente os seguintes elementos caracterizadores:
a) a natureza, a finalidade, a frequência, a complexidade, a invulgaridade e a atipicidade da conduta, actividade ou operação;
b) a aparente inexistência de um objectivo económico ou de um fim lícito associado à conduta, actividade ou operação;
c) o montante, a origem e o destino dos fundos movimentados;
d) os meios de pagamento utilizados;
e) a natureza, a actividade, o padrão operativo e o perfil dos intervenientes;
f) o tipo de transacção ou produto que possa favorecer especialmente o anonimato.
3. Os resultados do exame referido no n.º 1 devem ser reduzidos a escrito e conservados pelo período mínimo de cinco anos, 
ficando ao dispor dos auditores quando existam e das entidades de supervisão.

Artigo 20.º (Dever de colaboração)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem prestar colaboração às autoridades judiciais competentes, 
bem como ao GIFiM, quando solicitadas, fornecendo informações sobre operações realizadas pelos seus clientes ou apresentan-
do documentos relacionados com as respectivas operações, bens, depósitos ou quaisquer outros valores à sua guarda.
2. O pedido de colaboração das autoridades judiciais deve fundar-se num processo-crime em curso, devidamente individualizado 
e suficientemente concretizado.

Artigo 21.º (Difusão de informação)

Cabe às autoridades de supervisão, bem como ao GIFiM, no âmbito das suas atribuições e competências legais emitir alertas e 
difundir informação actualizada sobre tendências e práticas conhecidas com o propósito de prevenir o branqueamento de capi-
tais e o financiamento do terrorismo.

Artigo 22.º (Retorno de informação)

O GIFiM deve dar o retorno oportuno de informação às entidades financeiras e não financeiras, às autoridades de super-visão e 
de fiscalização sobre o encaminhamento e o resultado das comunicações de operações suspeitas de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo comunicadas.

Artigo 23.º (Dever de abstenção)

1. Sempre que se constate que uma determinada operação evidencia fundada suspeita de constituir crime ao abrigo do disposto 
na presente Lei, a instituição financeira e a entidade não financeira deve abster-se de executar quaisquer operações relacionadas 
com o pedido do cliente.
2. As entidades referidas no número anterior devem informar de imediato, ao Ministério Público e ao GIFiM de que se absteve 
de executar a operação, podendo aquele determinar a suspensão da execução da operação suspeita, notificando, para o efeito, a 
entidade correspondente.
3. A operação suspensa pode, todavia, ser realizada se a ordem de suspensão não for confirmada pelo juiz de instrução criminal, 
no prazo de três dias, a contar da data da comunicação realizada pela instituição financeira e a entidade não financeira, nos termos 
do número anterior.
4. No caso de a instituição financeira e a entidade não financeira, após consulta a Procuradoria-Geral da República e ao GIFiM, 
considerar que a abstenção pode prejudicar a prevenção e futura investigação dos crimes previstos na presente Lei, a operação 
pode ser realizada, devendo a instituição financeira e a entidade não financeira fornecer, de imediato, as entidades consultadas 
as informações respeitantes à operação.
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Artigo 24.º (Declaração à entrada ou à saída)

1. Qualquer pessoa que entre ou saia do território moçambicano, que seja portadora de moeda nacional ou estrangeira e de ins-
trumentos negociáveis ao portador, de valor igual ou superior ao montante estabelecido na legislação cambial, deve efectuar uma 
declaração às autoridades alfandegárias.
2. Compete à Autoridade Tributária de Moçambique através da Direcção-Geral das Alfândegas fiscalizar o cumprimento da obri-
gação referida no número anterior.
3. A declaração referida no n.º 1 deve ser comunicada ao GIFiM pelas autoridades alfandegárias.
4. As Alfândegas ou outras autoridades competentes devem apreender a quantia ou instrumentos quando:
a) não haja declaração ou haja falsa declaração de dinheiro e de outros instrumentos negociáveis;
b) haja suspeita fundada de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
5. A documentação recolhida pela Direcção-Geral das Alfândegas deve ser conservada pelo prazo não inferior a 15 anos.
6. Nos casos previstos na alínea a) do n.º 4 da presente Lei, aplicam-se as medidas sancionatórias estabelecidas na legislação 
cambial.

Artigo 25.º (Dever de sigilo profissional)

1. As entidades obrigadas a comunicar, os titulares dos órgãos directivos das pessoas colectivas, os gestores, os mandatários, ou 
qualquer outra pessoa que exerça funções ao serviço das instituições financeiras e das entidades não financeiras, estão proibidos 
de revelar ao cliente ou a terceiros a comunicação de transacções suspeitas referidas no artigo 18, bem como a informação de que 
se encontra em curso uma investigação criminal.
2. O disposto no número anterior é aplicável a todas as situações de troca de correspondência entre as autoridades de supervisão, 
instituições financeiras e entidades não financeiras.
3. Não constitui violação do dever enunciado no número anterior, a divulgação de informações legalmente devidas às autoridades 
de supervisão.
4. A violação do dever de sigilo profissional é passível de responsabilidade criminal, nos termos da violação do segredo profissional 
praticada por empregados públicos previsto no Código Penal, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar.

Artigo 26.º (Exclusão de responsabilidades)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras ou os seus directores ou empregados que, de boa-fé, comuniquem 
transacções suspeitas ou forneçam informação ao GIFiM nos termos desta Lei, não estão sujeitos a responsabilidade adminis-
trativa, civil ou criminal por violação de contrato e de segredo bancário ou profissional.
2. Nenhuma acção legal por branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo pode ser intentada contra as instituições 
financeiras e as entidades não financeiras, nem contra os seus directores ou empregados em consequência da execução de uma 
transacção suspeita quando esta tenha sido comunicada nos termos do número anterior.

Artigo 27.º (Autoridades de supervisão)

A supervisão das instituições financeiras e entidades não financeiras no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de 
capitais é exercida pelas seguintes autoridades de supervisão:
a) Banco de Moçambique, em relação às entidades referidas nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do artigo 3 da presente Lei;
b) Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, em relação às entidades referidas na alínea c) do n.º 2 do artigo 3 da pre-
sente Lei;
c) Inspecção-Geral de Jogos, em relação às entidades referidas na alínea a) do n.º 3 do artigo 3 da presente Lei;
d) Ordem dos Advogados de Moçambique, em relação aos advogados;
e) demais entidades pelas respectivas autoridades de supervisão, fiscalização, controlo, tutela ou similares;
f) GIFiM, em relação à todas as instituições e entidades que não estejam sujeitas a qualquer outra autoridade de supervisão.

Artigo 28.º (Regulação da concorrência)

Para efeitos da presente Lei, as Autoridades Reguladoras da Concorrência podem exercer o seu papel de supervisão, controlo e 
garantia da transparência nos termos fixados pela respectiva legislação.

Artigo 29.º (Deveres das autoridades de supervisão)

1. As autoridades de supervisão competentes devem assegurar o cumprimento pelas instituições financeiras e entidades não 
financeiras, das disposições da presente Lei.
2. As autoridades de supervisão devem ainda:
a) adoptar as medidas necessárias para estabelecer critérios adequados para aferição da idoneidade e da reputação para a posse, 
controlo ou participação directa ou indirecta na administração, gestão ou actividade de uma instituição financeira ou casino;
b) regular e controlar as instituições financeiras e entidades não financeiras para cumprirem com as obrigações descritas na 
presente Lei, prevendo a realização de auditorias no local;
c) emitir directrizes ou instrumentos normativos para promover o cumprimento das obrigações descritas na presente Lei;
d) instaurar e instruir os processos de contravenções e, conforme o caso, aplicar ou propor a aplicação de sanções;
e) cooperar e partilhar informações com outras autoridades competentes e dar assistência à investigação;
f) desenvolver padrões ou critérios aplicáveis para a comunicação de transacções suspeitas;
g) assegurar que as instituições financeiras e as suas filiais e sucursais, de capital maioritariamente estrangeiro, adoptem e apli-
quem medidas que estejam em conformidade com a presente Lei;
h) informar prontamente ao GIFiM sobre quaisquer transacções suspeitas ou factos que possam ser relacionados com o bran-
queamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo;
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i) promover a cooperação pronta e efectiva com as autoridades congéneres, incluindo a troca de informações;
j) manter estatísticas relativas a medidas adoptadas e sanções impostas no contexto da presente Lei.

Artigo 30.º (Sanções aplicáveis pelas autoridades de supervisão)

1. As autoridades de supervisão competentes que detectem a violação das obrigações previstas na presente Lei, devem impor 
as sanções legalmente previstas.
2. A autoridade de supervisão competente deve informar ao GIFiM, sobre as violações à presente Lei e as sanções aplicadas.

Artigo 31.º (Programas de controlo interno)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem desenvolver e aplicar programas para a prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que incluam o seguinte:
a) adopção de políticas, procedimentos de controlo interno, incluindo mecanismos apropriados para verificar o seu cumprimento 
e procedimentos adequados para assegurar critérios exigentes de contratação de empregados;
b) regulamentação da auditoria interna para verificar a conformidade e adequação às medidas destinadas a aplicar a lei.
2. As instituições financeiras e as entidades não financeiras devem adoptar procedimentos internos de comunicação de tran-
sacções suspeitas, incluindo a indicação de um Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas (OCOS) para cada agência, filial, 
balcão, sucursal ou qualquer outra forma de representação e implementar controlos e procedimentos internos para prevenir e 
combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
3. O OCOS deve ser escolhido entre os funcionários de nível de gestão dentro da instituição, sempre que possível, e em circuns-
tância alguma o OCOS deve ser chamado para depor ou testemunhar em tribunal ou ainda acusado de violação do sigilo bancá-
rio, por virtude do cumprimento do seu dever de comunicação de operações suspeitas ao GIFiM.
4. A autoridade de supervisão competente pode, através de regulamentos ou ordens internas, determinar o tipo e extensão das 
medidas a serem aplicadas, para cumprimento das exigências referidas nos números anteriores, tendo em consideração o risco 
do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, bem como o respectivo volume de negócios.

Artigo 32.º (Cumprimento das obrigações por sucursais e filiais)

1. As instituições financeiras e entidades não financeiras devem exigir das suas sucursais e filiais situadas no estrangeiro o 
cumprimento das obrigações da presente Lei.
2. Sempre que as leis e regulamentos no país estrangeiro não permitam o cumprimento da exigência de que trata o número an-
terior, as instituições financeiras e entidades não financeiras devem, não só informar as autoridades competentes tal impossibi-
lidade, bem como adoptar medidas adequadas para mitigar o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Artigo 33.º (Formação)

Todas as instituições financeiras e entidades não financeiras devem garantir formação adequada aos seus gestores e emprega-
dos com o objectivo de melhorar o conhecimento de operações e acções que possam estar ligadas ao branqueamento de capitais 
ou ao financiamento do terrorismo e instruí-los sobre os procedimentos que devem adoptar.

Artigo 34.º (Bancos de fachada)

1. É proibido o estabelecimento de bancos de fachada ou bancos que não mantenham o exercício contínuo da actividade em 
território moçambicano.
2. As instituições financeiras devem abster-se de estabelecer relações com instituições financeiras estrangeiras que permitam 
que as suas contas sejam usadas por bancos de fachada.

Artigo 35.º (Organizações não lucrativas)

1. Qualquer organização não lucrativa que recolha, receba, conceda ou transfira fundos como parte da sua actividade deve ser 
sujeita à vigilância do Ministério que superintende a área das finanças.
2. O Ministério que superintende a área das finanças deve adoptar regulamentos que assegurem que as organizações não lucra-
tivas não sejam manipuladas ou utilizadas para fins de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Artigo 36.º (Pessoas colectivas)

1. As pessoas colectivas estabelecidas no território nacional, devem manter informações adequadas, precisas e actualizadas 
sobre os seus beneficiários efectivos e sobre a identidade dos respectivos órgãos de gestão.
2. As autoridades judiciais, as autoridades de supervisão, a Procuradoria-Geral da República, o GIFiM e outras autoridades com-
petentes, devem, em tempo útil, ter acesso a informação referida no número anterior.

CAPÍTULO IV Medidas provisórias

Artigo 37.º (Apreensão e confisco de bens e direitos)

Sem prejuízo do disposto em legislação diversa, os fundos, direitos e quaisquer outros objectos depositados em bancos ou ou-
tras instituições de crédito pertencentes ao suspeito ou sobre os quais ele exerce poder de facto correspondente ao direito de 
propriedade ou qualquer outro direito real ficam sujeitos à apreensão, como forma de preservar a disponibilidade desses activos, 
e ainda ao confisco.
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Artigo 38.º (Apreensão de bens e direitos)

1. O Juiz, a requerimento do Ministério Público deve, no prazo de 48 horas decretar a apreensão de fundos, bens, direitos e quais-
quer outros objectos, em nome do suspeito ou de terceiros, quando tiver fundadas razões para crer que eles constituem produto 
do crime, ou se destinam à actividade criminosa ou ainda haja indícios suficientes de prática de crime de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo.
2. O Juiz pode determinar a devolução dos referidos fundos, bens, direitos, objectos apreendidos ao suspeito, quando se com-
prove a licitude da sua origem.

Artigo 39.º (Defesa de direitos de terceiro de boa-fé)

1. Tomado conhecimento da apreensão, o terceiro que invoque a titularidade de fundos, bens, direitos e quaisquer outros ob-
jectos apreendidos nos termos do artigo anterior, pode deduzir, no processo respectivo, a defesa dos seus direitos, através de 
petição fundamentada em que alegue e prove os factos de que resulta a sua boa-fé.
2. A petição a que se refere o número anterior da presente Lei, é autuada por apenso, notificando-se o Ministério Público para, 
em 10 dias, deduzir oposição.
3. A decisão é proferida pelo Tribunal logo que se encontrem realizadas as diligências que considere necessárias, salvo se quanto 
à titularidade dos fundos, bens, direitos e objectos, se revelar complexa ou susceptível de causar perturbação ao normal anda-
mento do processo penal, casos em que o Tribunal pode remeter o terceiro para os meios cíveis.
4. O disposto nos números anteriores é aplicável, ainda que o terceiro de boa-fé tenha apenas tido conhecimento da perda da 
posse do que foi apreendido após terem sido declarados perdidos a favor do Estado.

Artigo 40.º (Confisco de bens e direitos)

1. O Tribunal, a requerimento do Ministério Público, pode decretar na decisão final, o confisco de fundos, bens, direitos e quais-
quer outros objectos de origem ilícita ou destinados a actividades ilícitas, depositados em bancos ou outras instituições de cré-
dito, mesmo que em cofres individuais, em nome do arguido ou de terceiros.
2. Constitui indício da origem ilícita dos fundos, bens, direitos e objectos, para efeitos de confisco, a sua desproporcionalidade 
face aos rendimentos do arguido, a impossibilidade de determinar a licitude da sua proveniência, bem como a falsidade da res-
posta do arguido às perguntas efectuadas pelo Tribunal sobre a sua situação económica e financeira.
3. Os indícios referidos no número anterior têm carácter alternativo, não se estabelecendo entre eles uma relação cumulativa.

Artigo 41.º (Processo de confisco)

1. O processo de confisco a que se refere a presente Lei tem a natureza de processo civil.
2. O pedido de confisco é deduzido no processo penal respectivo, até à dedução da acusação, só o podendo ser em separado, em 
acção cível, nos casos previstos no Código de Processo Penal, com as necessárias adaptações.
3. O processo do crime de branqueamento de capitais e o pedido de confisco são instruídos com base em indícios, respectiva-
mente da existência da infracção principal e da origem ilícita dos bens, sendo puníveis os factos previstos nesta Lei, ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.

Artigo 42.º (Apreensão nos casos de financiamento do terrorismo)

1. Os fundos e bens de terroristas, dos seus financiadores, bem como das organizações terroristas devem ser apreendidos de 
acordo com a decisão judicial.
2. As instituições financeiras onde tais fundos, bens e direitos se encontrem, devem apreendê-los nos termos do artigo 23 da 
presente Lei e informar, de imediato, ao GIFiM da existência de capitais ligados a terroristas, organizações terroristas, indivíduos 
ou entidades associadas ou aquelas que pertencem a indivíduos ou organizações conforme as listas divulgadas pelo Conselho 
de Segurança das Nações Unidas.

CAPÍTULO V Perda de objectos, recompensas, bens, valores, vantagens ou direitos

Artigo 43.º (Perda de objectos)

1. São declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tenham servido ou estavam destinados a ser usados para a prática 
de alguma das infracções previstas na presente Lei ou ainda, que de qualquer modo, pudessem ser úteis para esse fim.
2. O disposto no número anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.
Artigo 44.º (Perda de recompensas, valores, bens, vantagens ou direitos)
1. Todas as recompensas, vantagens ou direitos atribuídos, prometidos ou dados a agentes de infracções previstas na presente 
Lei, destinados a eles ou a terceiros, são declarados perdidos a favor do Estado.
2. São ainda declarados perdidos a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé, as recompensas, valores, 
bens, vantagens ou direitos que, por meio da infracção, tenham sido adquiridos pelos seus agentes, para si ou para terceiros.
3. Quando as recompensas, valores, bens, vantagens ou direitos referidos nos números anteriores não possam ser apropriados 
em espécie, a perda é substituída pelo pagamento do respectivo valor ao Estado.
Artigo 45.º (Transformação, conversão ou incorporação)
São declarados perdidos a favor do Estado, as recompensas, objectos, bens, valores, direitos ou vantagens a que se referem os 
artigos anteriores quando:
a) tenham sido transformados ou convertidos noutros bens, mas somente pelo valor atribuído aos que tiverem sido incorporados;
b) tenham sido incorporados em bens licitamente adquiridos, mas somente pelo valor atribuído ao que tiverem sido incorporados.
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Artigo 46.º (Lucros, créditos e outros benefícios)

As medidas estabelecidas nos artigos 43, 44 e 45 da presente Lei, aplicam-se ainda aos créditos, lucros e outros benefícios ob-
tidos com os bens aí referidos.

Artigo 47.º (Destino dos lucros, créditos e outros benefícios)

1. Os valores obtidos com os lucros, créditos e outros benefícios declarados perdidos a favor do Estado, nos termos do disposto 
nos artigos anteriores, têm o seguinte destino:
a) apoiar as acções, medidas, meios de combate e programas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao finan-
ciamento do terrorismo;
b) apoiar os intervenientes directos na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. A soma dos valores a atribuir às entidades envolvidas em actividades mencionadas nas alíneas a) e b) do número anterior, não 
pode ser superior ao orçamento que for fixado para o GIFiM.
3. A alienação de bens, objectos e valores preconizados na presente Lei obedece às regras em vigor para a venda de bens apreen-
didos em processo penal e demais legislação.
4. Não são alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado que, em razão da sua natureza 
ou características, possam ser utilizados na prática de outras infracções, procedendo-se à sua destruição, desde que não se 
mostrem de interesse criminalístico, científico ou didáctico.
5. Na falta de convenção internacional, os bens como os fundos provenientes da sua venda são repartidos em partes iguais entre 
o Estado requerente e o Estado requerido.
6. Compete ao Governo fixar as percentagens para cada um dos destinatários previstos no presente artigo.

CAPÍTULO VI Cooperação internacional

Artigo 48.º (Dever de cooperação)

1. As autoridades competentes devem promover a cooperação o mais abrangente possível com as autoridades competentes 
de outros Estados para fins de extradição e auxílio judiciário mútuo no que respeita à investigações criminais e procedimentos 
relacionados com o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. A dupla incriminação deve ser considerada preenchida independentemente de o Estado requerente subsumir o crime dentro 
da mesma categoria de crimes, ou tipificar o crime da mesma forma que Moçambique, admitindo que em ambos os países a 
conduta subjacente ao crime pela qual a cooperação é solicitada esteja criminalizada.

Artigo 49.º (Pedidos de auxílio judiciário mútuo)

1. Os pedidos de auxílio judiciário mútuo relacionados com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo feitos por 
um outro Estado devem ser executados de acordo com o preceituado na presente Lei.
2. O pedido de auxílio judiciário mútuo deve, em particular, incluir:
a) obtenção de provas ou declarações de pessoas;
b) assistência na disponibilização de pessoas detidas, testemunhas voluntárias ou outras autoridades judiciais do Estado do 
pedido para prestarem declarações ou apoiarem nas investigações;
c) entrega de documentos judiciais;
d) execução de buscas e apreensões;
e) exame de objectos e locais;
f) disponibilização de informação, provas e peritagens;
g) fornecimento de originais ou cópias autenticadas de documentos e registos;
h) identificação e localização do produto do crime, capitais, propriedade e instrumentos, bem como outros objectos para efeitos 
de prova ou confisco;
i) confisco de fundos e bens;
j) apreensão de fundos e bens;
k) qualquer outra forma do auxílio judiciário mútuo que não seja contrária às leis de Moçambique.

Artigo 50.º (Recusa de auxílio judiciário mútuo)

1. O auxílio judiciário mútuo pode ser recusado, quando:
a) o pedido não tiver sido feito por uma autoridade competente, de acordo com a legislação do país requerente, ou se não tiver 
sido transmitido conforme as leis aplicáveis;
b) a sua execução ofender a soberania, segurança, a ordem pública ou outros interesses essenciais de Moçambique;
c) o crime que dá origem ao pedido for objecto de procedimento criminal em curso ou tenha sido objecto de uma decisão transi-
tada em julgado no território moçambicano;
d) houver razões fundadas para acreditar que a medida ou ordem solicitadas são dirigidas contra a pessoa em função da raça, 
religião, nacionalidade, origem étnica, opção política, sexo ou estado civil;
e) o facto referido no pedido não for criminalizado na legislação de Moçambique, podendo ser prestado o auxílio se o pedido não 
implicar o uso de medidas coercivas;
f) as medidas pedidas ou quaisquer outras que tenham efeitos semelhantes, não forem permitidas na legislação moçambicana 
ou se estas não puderem ser usadas no que diz respeito ao crime referido no pedido.
2. As obrigações de segredo ou de confidencialidade que vinculam as instituições financeiras, entidades não financeiras não 
podem ser invocadas como razão para recusar a satisfação do pedido.
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3. O auxílio não é recusado pelo motivo exclusivo de o delito envolver assuntos de índole fiscal.
4. A autoridade competente deve informar prontamente a autoridade competente estrangeira as razões de recusa da satisfação 
do pedido.

Artigo 51.º (Pedidos de investigação)

1. A investigação deve ser executada em conformidade com as regras processuais vigentes em Moçambique excepto se a auto-
ridade estrangeira competente pedir um procedimento específico não contrário às normas legais.
2. O funcionário autorizado pela autoridade estrangeira competente pode assistir à execução da investigação.

Artigo 52.º (Pedidos de medidas provisórias)

1. As medidas provisórias solicitadas por um Estado devem ser executadas, em conformidade com as leis moçambicanas.
2. Se as medidas provisórias solicitadas tiverem sido formuladas em termos gerais, devem ser adoptadas as medidas que forem 
mais apropriadas nos termos da Lei.
3. Se as leis moçambicanas não previrem as medidas solicitadas, a autoridade competente pode substituí-las por outras previs-
tas na lei, cujos efeitos correspondam às medidas pedidas.
4. Para o levantamento de medidas provisórias são aplicáveis as disposições relativas às descritas no n.º 2 do artigo 38 e artigo 
39 da presente Lei.
5. Antes de levantar as medidas provisórias aplicadas, o Estado requerente deve ser informado da intenção.

Artigo 53.º (Pedido de execução)

No caso de um pedido de execução de uma ordem de confisco feita por um tribunal do Estado requerente, submete o pedido às 
autoridades judiciais para consequente revisão e confirmação.

Artigo 54.º (Disposição de propriedade declarada perdida)

1. O Estado moçambicano tem o poder de disposição sobre a propriedade confiscada no seu território a pedido de autoridades 
estrangeiras, se o contrário não tiver sido previsto por acordo bilateral ou multilateral.
2. Moçambique pode celebrar com outros Estados acordos que permitam que os capitais ou propriedades confiscados sejam 
partilhados entre si.

Artigo 55.º (Pedidos de extradição)

1. A execução de pedidos de extradição relacionados com crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 
estão sujeitos aos procedimentos e princípios descritos nos tratados de extradição aplicáveis e na Lei n.º 17/2011, de 10 de 
Agosto.
2. Nos termos da presente Lei, um pedido de extradição é executado se o crime que origina o pedido, ou crime semelhante, 
estiver previsto na legislação do Estado requerente e de Moçambique.
3. Na ausência de tratados ou para matérias não reguladas são aplicáveis os princípios e procedimentos da Lei Penal.

Artigo 56.º (Recusa de extradição)

A extradição deve ser recusada nos termos previstos na Constituição da República de Moçambique e na Lei n.º 17/2011, de 10 
de Agosto.

Artigo 57.º (Dever de instaurar procedimento criminal)

Se a extradição for recusada nos termos referidos no artigo anterior, o caso é remetido às autoridades nacionais competentes 
para efeitos de procedimento criminal contra o extraditando em relação ao crime que deu lugar ao pedido.

Artigo 58.º (Procedimento simplificado de extradição)

No que respeita ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, procede-se à extradição após receber o pedido 
para prisão preventiva do extraditando.

Artigo 59.º (Natureza política dos crimes)

Nos termos da presente Lei, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo não podem ser considerados como 
sendo crimes políticos, ou crimes ligados a um delito político, ou crimes inspirados por motivos políticos.

CAPÍTULO VII Processo

Artigo 60.º (Competência da instrução das contravenções e crimes)

1. A instrução das contravenções previstas no artigo 76, são da exclusiva competência das respectivas autoridades de supervisão.
2. A instrução das restantes infracções referentes a actividades criminosas, bem como as que constituem crimes tipificados na 
lei penal são da competência da Polícia de Investigação Criminal.
3. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei não dependem do processo e julgamento dos crimes conexos, ainda 
que praticados em outro país.
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4. A denúncia é autuada sempre que houver indícios da existência de um crime conexo ao branqueamento de capitais ou finan-
ciamento do terrorismo, ainda que se desconheça ou esteja isento de pena ou ainda não tenha sido acusado o presumível autor 
daquele crime.

Artigo 61.º (Técnicas especiais de investigação)

1. Sem prejuízo do disposto em legislação diversa, com a finalidade de obter provas de branqueamento de capitais e financia-
mento do terrorismo e localizar os produtos do crime, as autoridades judiciais podem ordenar, durante um período determinado, 
o acesso a qualquer tipo de informação que esteja na posse de instituições financeiras e das entidades não financeiras, incluindo 
as seguintes:
a) a existência de uma conta ou outra relação de negócio;
b) o acesso e monitoria da conta ou da relação de negócio;
c) acesso ao registo da informação sobre o cliente, representante legal, ou pessoa em nome de quem se actua, estabelecidos 
nos termos da presente Lei;
d) acesso a informação em forma documental, electrónica ou mecânica.
2. A informação obtida através de suportes documental, electrónico e mecânico vale para efeito de prova.
3. Sem prejuízo do disposto em legislação diversa, as autoridades competentes devem, durante a investigação, estar autorizadas 
a:
a) interceptar quaisquer tipos de comunicações, nomeadamente electrónicas, electromecânicas e postais;
b) realizar gravações por quaisquer meios admitidos por lei;
c) realizar entregas controladas e operações encobertas observando o estatuído, com as necessárias adaptações, nos artigos 79 
e seguintes da Lei n.º 3/97, de 13 de Março.

Artigo 62.º (Diligências de investigação)

A realização das diligências indicadas no artigo anterior deve ser promovida ao Juiz da Instrução Criminal pelo Ministério Públi-
co, a requerimento da entidade competente da Polícia de Investigação Criminal.

Artigo 63.º (Ocultação de identidade e protecção de testemunhas)

Sempre que se mostrar necessário, e sem necessidade de verificação cumulativa dos pressupostos do artigo 5 da Lei n.º 15/2012, 
de 14 de Agosto, são aplicáveis às vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes ou peritos e a outros sujeitos processuais 
especialmente vulneráveis, as medidas de protecção constantes dessa mesma lei.

Artigo 64.º (Exclusão do sigilo profissional)

O sigilo profissional não pode ser invocado para não cumprir as obrigações resultantes da presente Lei, quando uma informação 
é solicitada, ou a produção de um documento a ela relacionado é ordenada pelas autoridades judiciais, de supervisão e GIFiM.

Artigo 65.º (Prazo de instrução)

O prazo de instrução preparatória para os crimes previstos na presente Lei, é de nove meses.

CAPÍTULO VIII Regime sancionatório

Artigo 66.º (Direito aplicável)

Às infracções previstas na presente Lei, à excepção das sanções penais especificamente previstas na legislação penal, é apli-
cável, respectivamente o regime das contravenções e medidas acessórias, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos 
aplicáveis.

Artigo 67.º (Aplicação no espaço)

Seja qual for a nacionalidade do autor da infracção, o disposto no presente capítulo aplica-se a:
a) factos ocorridos em território moçambicano;
b) factos ocorridos no estrangeiro, sendo responsáveis pessoas jurídicas, actuando sob qualquer forma de representação comer-
cial no estrangeiro, cujas sedes estejam em território moçambicano, bem como as pessoas singulares que sejam titulares dos 
órgãos de direcção, de chefia ou gerência, ou que actuem em representação legal ou voluntária de pessoas colectivas;
c) factos praticados por empregados e outro pessoal que exerçam funções a cargo de entes jurídicos mencionados na alínea 
precedente, prestando serviços a título ocasional ou permanente, que encontram-se situados em território moçambicano;
d) factos ocorridos a bordo de navios e aeronaves registadas à luz do direito moçambicano, salvo tratado ou convenção interna-
cional em contrário;
e) actos praticados por apátridas, quando possuam residência habitual em território moçambicano;
f) factos praticados fora do território moçambicano, quando tenha por objecto a prática de crimes previstos nos termos da pre-
sente Lei, em território nacional.
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Artigo 68.º (Responsabilidade das instituições financeiras, entidades não financeiras e demais pessoas colectivas)

1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras e demais pessoas colectivas respondem pelas infracções cometidas 
pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares dos órgãos directivos, de chefia ou gerência, no âmbito das suas funções, 
bem como pelas infracções cometidas pelos seus representantes em actos praticados em seu nome e interesse.
2. A declaração de ineficácia e invalidade jurídica de quaisquer actos praticados pelas pessoas acima indicadas, que fundamente 
a relação jurídica entre o autor do acto e a instituição ou entidade não anula os efeitos do disposto no número anterior.
3. A pessoa colectiva através da qual ou em seu benefício da qual for cometido o crime de branqueamento de capitais ou de fi-
nanciamento do terrorismo é punida nos mesmos termos do ponto (i) da alínea a) do n.º 1 do artigo 77, sem prejuízo da aplicação 
das medidas constantes do artigo 78, com as necessárias adaptações.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, uma pessoa colectiva é também responsabilizada quando, por falta de supervi-
são ou controlo, tenha tornado possível a prática do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo para 
seu benefício, através de uma pessoa singular que actuou sob a sua autoridade.

Artigo 69.º (Responsabilidade individual)

A responsabilidade das instituições financeiras e das entidades não financeiras não exclui a responsabilidade individual dos 
agentes das infracções que actuem como membros dos seus órgãos directivos, chefes ou gerentes, ou que ajam como represen-
tantes legais ou voluntários, seus empregados e colaboradores.

Artigo 70.º (Cumprimento do dever omitido)

A sanção aplicada ao infractor de um dever omitido nos termos da presente Lei não implica a dispensa da realização desse dever, 
salvo se o mesmo não for exequível.

Artigo 71.º (Obstrução à justiça)

1. Todo aquele que mediante o uso da força, intimidação, promessa ou oferta interferir na actuação das autoridades ou por 
qualquer outra forma, induzir terceiros a um falso testemunho ou interferir na produção da prova em processo de investigação 
ou em qualquer outra fase processual dos crimes previstos na presente Lei, é condenado à pena de 2 a 8 anos de prisão maior.
2. As autoridades tomam as medidas adequadas tendo em vista a protecção efectiva contra eventual retaliação ou intimidação de 
testemunhas, seus familiares ou pessoas próximas.

Artigo 72.º (Prescrição)

1. Para efeitos de prescrição do procedimento criminal e das contravenções aplica-se o disposto no Código Penal.
2. O procedimento relativo às contravenções previstas neste capítulo prescreve no prazo de cinco anos, a contar da data da sua 
prática.
3. As multas e medidas acessórias prescrevem no prazo de cinco anos, a contar da data em que a decisão administrativa se torne 
definitiva ou da data em que a decisão judicial transita em julgado.

Artigo 73.º (Circunstâncias atenuantes)

Sem prejuízo das previstas no Código Penal, são consideradas circunstâncias atenuantes, o fornecimento de informações que 
permitam:
a) prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) identificar ou acusar outros agentes do crime;
c) obter provas;
d) impedir a prática de outros crimes de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo;
e) privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos proventos do crime.

Artigo 74.º (Circunstâncias agravantes)

Sem prejuízo das circunstâncias agravantes previstas no Código Penal, as sanções referidas no artigo seguinte da presente Lei 
são acrescidas de um terço nos seus limites mínimos e máximos, quando ocorram as seguintes circunstâncias:
a) a infracção subjacente for aplicável pena de prisão que exceda o limite máximo;
b) o crime é cometido no âmbito de actividades de uma empresa;
c) o crime é cometido no âmbito de associação ou organização criminosa, por quem dela faça parte integrante ou a apoie;
d) o facto ilícito típico de onde provêm as vantagens é terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
tráfico de pessoas ou órgãos proibidos e substâncias explosivas;
e) o valor objecto de branqueamento é superior, a catorze milhões de meticais;
f) o agente praticar o crime de modo habitual.

Artigo 75.º (Penas)

1. Nos termos da presente Lei, aquele que:
a) cometer o crime na forma prevista nas alíneas a) e b) do número 1 do artigo 4 é punido com pena de 8 a 12 anos de prisão 
maior;
b) cometer o crime na forma prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 4 é punido com 2 a 8 anos de prisão maior.
2. Aquele que cometer o crime de financiamento ao terrorismo é punido com a pena de 20 a 24 anos de prisão maior.
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Artigo 76.º (Contravenções)

1. Constituem contravenções os seguintes factos ilícitos típicos:
a) o incumprimento do dever de identificar e verificar, previsto no artigo 10;
b) a inobservância das medidas estabelecidas nas alíneas a) a d) do número 2 do artigo 10;
c) a violação da alínea i) do n.º 2 do artigo 10;
d) o incumprimento do disposto no artigo 11;
e) o incumprimento do disposto no artigo 15;
f) o incumprimento do disposto no artigo 16;
g) a inobservância do dever de conservação de documentos previsto no artigo 17;
h) o incumprimento do dever de comunicação, conforme o disposto do artigo 18;
i) a inobservância do disposto no artigo 20;
j) a não observância do dever de abstenção previsto no n.º 1 do artigo 23;
k) o incumprimento do dever de sigilo profissional, nos termos do artigo 25;
l) a não adopção de programas de formação, em violação do disposto no artigo 33;
m) a violação do que se encontra previsto no artigo 34;
n) a violação do disposto no n.º 2 do artigo 31;
o) a violação de normas constantes de instrumentos regulamentares sectoriais, emitidos em aplicação da presente Lei, no exer-
cício da competência prevista nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 29.
2. Para efeitos do presente artigo, a negligência é sempre punível, sendo para o efeito reduzidos para metade os limites máximos 
e mínimos da multa.

Artigo 77.º (Multas)

1. As contravenções previstas no artigo anterior são puníveis nos seguintes termos:
a) quando a infracção for praticada no âmbito da actividade de uma instituição financeira:
i. com multa de oitocentos mil à oito milhões de meticais, se o infractor for uma pessoa colectiva;
ii. com multa de trezentos e setenta mil à três milhões e setecentos e cinquenta mil meticais, se o infractor for uma pessoa 
singular.
b) quando a infracção for praticada no âmbito da actividade de uma entidade não financeira:
i. com multa de quatrocentos mil à quatro milhões de meticais, se o infractor for pessoa colectiva;
ii. com multa de cento e oitenta e cinco mil meticais à um milhão e oitocentos e cinquenta mil meticais, se o infractor for uma 
pessoa singular.
2. Constituem contravenções especialmente graves, caso em que há agravação da multa desde que não exceda a metade do 
limite máximo correspondente, às previstas nas alíneas a), e), f), g), i) e J) do n.º 1 do artigo 76 da presente Lei.

Artigo 78.º (Medidas acessórias)

1. São ainda aplicáveis aos agentes das infracções previstas na presente Lei as seguintes medidas acessórias:
a) a revogação ou suspensão da autorização concedida pelo período de três anos, consoante a gravidade, para o exercício da 
actividade, quando se tratar de reincidência no caso de responsabilidade de pessoas colectivas;
b) a inibição, por um período de 1 a 10 anos, do exercício de cargo de direcção, chefia ou gerência de pessoas colectivas, ou de 
actuar em representação legal ou voluntária, no caso da responsabilidade de pessoas singulares;
c) o impedimento do exercício das actividades empresariais directa ou indirectamente, por um período de seis meses a três anos;
d) a colocação sob a supervisão reforçada da entidade competente;
e) o encerramento das actividades que serviram para a prática do crime durante um período de 1 a 10 anos;
f) a colocação em processo de dissolução;
g) a publicação da sentença condenatória a expensas do agente da infracção;
h) a expulsão do País depois do cumprimento da pena, tratando-se de um estrangeiro.
2. Há sempre publicidade pela autoridade de supervisão, após trânsito em julgado da decisão judicial da aplicação de medidas 
acessórias.
3. As custas de publicidade são assumidas pela entidade de supervisão, sem prejuízo do exercício do direito de regresso.
4. Exceptuando as medidas previstas nas alíneas a) e d), do n.º 1 do presente artigo, todas as restantes medidas carecem de 
decisão judicial.

Artigo 79.º (Responsabilidade solidária)

1. As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas, impostos de justiça, custas e demais encargos 
em que incorrerem os seus dirigentes, gerentes, empregados, pela prática de infracções por que vierem a ser condenados nos 
termos da presente Lei.
2. Todo o titular dos órgãos de administração das pessoas colectivas que não se tenha oposto à prática de qualquer infracção 
prevista nos termos da presente Lei, estando na posse de conhecimento de tal prática, podendo opor-se a ela, responde, indi-
vidual e subsidiariamente, pelo pagamento de multa e demais custas processuais aplicadas, em que vierem a ser condenadas 
as pessoas mencionadas no número anterior, ainda que a entidade financeira tenha sido dissolvida ou entrado em liquidação, à 
data do cometimento dos factos.
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Artigo 80.º (Destino das multas)

O produto das multas aplicáveis nos termos da presente Lei reverte a favor do Estado, devendo-se observar a seguinte distri-
buição:
a) 40% para o Orçamento do Estado;
b) 20% a favor da autoridade de supervisão responsável pela instrução do processo;
c) 20% a favor do Cofre Geral dos Tribunais;
d) 20% a favor do GIFiM.

CAPÍTULO IX Disposições finais e transitórias

Artigo 81.º (Regulamentação)

Compete ao Conselho de Ministros, regulamentar a presente Lei, no que se mostrar necessário e oportuno, no prazo de 90 dias, 
após a data da sua publicação.

Artigo 82.º (Norma revogatória)

É revogada a Lei n.º 7/2002, de 5 de Fevereiro, Lei de Branqueamento de Capitais, bem como toda a legislação que contrarie a 
presente Lei.

Artigo 83.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 17 de Maio de 2013.
A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dhlovo.
Publique-se.
Promulgada em 28 de Junho de 2013.
O Presidente da República, Armando Emílio Guebuza.

 
Lei n.º 16/2012 (Lei de Probidade Pública)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 16/2012 (Lei de Probidade Pública)

Data de Publicação 14/08/2012  
Data de Entrada em Vigor  11/11/2012

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, 4.º Suplemento, Número 32

Lei n.º 16/2012, de 14 de Agosto

O exercício de funções na administração pública exige a probidade e respeito da ética.
Convindo sistematizar as normas que consagram os deveres, as responsabilidades e as obrigações dos servidores públicos 
para assegurar a moralidade, a transparência, a imparcialidade e a probidade públicas, a Assembleia da República, ao abrigo da 
alínea r) do n.º 2 do artigo 179 da Constituição, determina:

CAPÍTULO I Disposições gerais
Secção I Princípios gerais

Artigo 1.º (Objecto)

A presente Lei estabelece as bases e o regime jurídico relativo à moralidade pública e ao respeito pelo património público, por 
parte do servidor público.

Artigo 2.º (Âmbito de aplicação)

1. As disposições da presente Lei aplicam-se a todo o servidor público sem prejuízo de normas especiais que regem para certas 
categorias o exercício de cargo público.
2. São, igualmente, abrangidas pela presente Lei as autoridades de entidades não públicas, singulares ou colectivas, circunstan-
cialmente investidas de poderes públicos.

Artigo 3.º (Conceito de servidor público)

1. Considera-se servidor público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública, em virtude de 
eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou 
sem remuneração.
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2. Entende-se como sinónimos de servidor público os termos funcionário, agente do Estado, empregado público, agente munici-
pal ou qualquer outro termo similar, que se utilize para referir-se à pessoa que cumpre funções em entidade pública.
3. Para efeitos da presente Lei, são servidores públicos as seguintes entidades:
a) Juízes e magistrados do Ministério Público de todos os tribunais, sem excepção;
b) Juiz do Conselho Constitucional;
c) Governador e Vice-Governador do Banco de Moçambique;
d) Presidente da Autoridade Tributária;
e) Reitor e Vice-Reitor de universidades públicas e estabelecimentos de ensino superior;
f) Embaixador;
g) Presidente da Comissão de Eleições, a todos níveis;
h) Cônsul;
i) Secretário-Geral;
j) Inspector de Estado;
k) Secretário Permanente, a todos níveis;
l) Director-Geral;
m) Director Nacional e Director Nacional Adjunto ou equiparado;
n) Director do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, a todos níveis;
o) Directores Provinciais e Distritais e Directores Provinciais e Distritais Adjuntos;
p) Funcionário e agente do Estado;
q) Gestor público;
r) administrador designado por entidade pública em pessoa colectiva de direito público ou em sociedade de capitais públicos ou 
de economia mista;
s) gestores, responsáveis e funcionários dos tribunais e das procuradorias;
t) gestores de finanças e património público;
u) gestores, responsáveis e funcionários ou trabalhadores dos institutos públicos, dos fundos ou fundações públicas, das empre-
sas públicas e das empresas participadas pelo Estado;
v) titulares dos órgãos e funcionários ou trabalhadores das autarquias locais, membros das assembleias municipais, membros 
das assembleias provinciais, das associações públicas e das entidades que recebam subvenção de órgão público;
w) titulares responsáveis e funcionários ou trabalhadores das instituições de utilidade pública;
x) gestores responsáveis e trabalhadores de empresas privadas investidas de funções públicas mediante concessão, licença, 
contrato ou outros vínculos contratuais;
y) funcionários públicos e trabalhadores do sector público - administrativo e empresarial, integrados na administração directa ou 
indirecta do Estado ou administração autónoma do Estado;
z) elementos da Força e Segurança e das Forças Paramilitares a todos os níveis;
aa) Director de Divisão.

Artigo 4.º (Titular ou membro de órgão público)

Para efeitos da presente Lei, é titular ou membro de órgão público aquele que exerce um dos seguintes cargos políticos:
a) Presidente da República;
b) Presidente da Assembleia da República;
c) Primeiro-Ministro;
d) Deputado da Assembleia da República;
e) Provedor de Justiça;
f) Ministro;
g) Vice-Ministro;
h) Presidente da Assembleia Provincial;
i) Governador Provincial;
j) Presidente da Assembleia Municipal ou de Povoação;
k) Presidente do Conselho Municipal ou de Povoação;
l) Administrador Distrital;
m) Vereador do Conselho Municipal ou de Povoação;
n) Chefe de Posto Administrativo;
o) Chefe de Localidade;
p) Chefe de Povoação;
q) os demais cargos políticos que venham a ser criados.

Artigo 5.º (Princípios e deveres éticos)

 1. A designação para um cargo público por eleição, por nomeação ou por contrato, implica a estrita observância da Constituição 
e da legalidade, bem como dos princípios e deveres de ética profissional que garantem o prestígio dos cargos e das entidades 
neles investidos.
2. O exercício da função pública deve orientar-se para a satisfação do bem comum que é seu fim último e essencial.
3. No exercício das suas funções, o servidor público tem sempre presente os valores sociais da paz, segurança, liberdade e 
justiça.
4. O servidor público deve inspirar confiança nos cidadãos para fortalecer a credibilidade da instituição que serve e dos seus 
gestores.
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Secção II Deveres éticos do servidor público

Artigo 6.º (Princípios éticos)

O servidor público, além dos deveres gerais contidos na Constituição, e sem prejuízo do que dispuser legislação específica, pauta 
a sua actuação pelos seguintes deveres e princípios éticos:
a) não discriminação e igualdade;
b) legalidade;
c) lealdade;
d) probidade pública;
e) supremacia do interesse público;
f) eficiência;
g) responsabilidade;
h) objectividade;
i) justiça;
j) respeito pelo património público;
k) reserva e discrição;
l) decoro e respeito perante o público;
m) conhecimento das proibições e regimes especiais aplicáveis;
n) escusa de participação em actos em que incorra num conflito de interesse;
o) declaração de património;
p) parcimónia;
q) competência.

Artigo 7.º (Dever de igualdade)

O servidor público exerce o seu cargo no respeito estrito pelo dever de não discriminar, em razão da cor, raça, origem étnica, 
sexo, religião, filiação política ou ideológica, instrução, situação económica ou condição social e pelo princípio da igualdade de 
todos perante a Constituição e a lei.

Artigo 8.º (Dever de legalidade)

1. Na sua actuação o servidor público observa estritamente a Constituição e a lei.
2. No exercício das suas funções, o servidor público executa, com lealdade, as missões e tarefas definidas superiormente, no 
respeito escrupuloso da lei e das ordens legítimas dos superiores hierárquicos.

Artigo 9.º (Dever de probidade pública)

O servidor público observa os valores de boa administração e honestidade no desempenho da sua função, não podendo solicitar 
ou aceitar, para si ou para terceiro, directa ou indirectamente, quaisquer presentes, empréstimos, facilidades ou quaisquer 
ofertas que possam pôr em causa a liberdade da sua acção, a independência do seu juízo e a credibilidade e autoridade da admi-
nistração pública, dos seus órgãos e serviços.

Artigo 10.º (Dever de supremacia do interesse público)

O servidor público, no respeito dos direitos e interesses legalmente protegidos coloca o interesse público acima de qualquer 
outro.

Artigo 11.º (Dever de eficiência)

O servidor público desempenha as tarefas inerentes ao respectivo cargo com mérito, brio, eficiência, esmero e profissionalismo, 
observando as seguintes regras:
a) usar o tempo de trabalho na forma mais produtiva possível;
b) utilizar as formas mais eficientes e económicas de realizar as tarefas e melhorar os sistemas administrativos;
c) conservar os bens que integram o património do Estado e de terceiros que estejam sob sua guarda e entregá-los quando for 
o caso;
d) usar correctamente os bens, procurando retirar de cada um o máximo de rendimento.

Artigo 12.º (Dever de responsabilidade)

O servidor público deve actuar com sentido de dever para o cumprimento do fim público da instituição que serve.

Artigo 13.º (Dever de objectividade e interesse público)

1. O servidor público deve sempre emitir juízos objectivos e abster-se de participar em qualquer decisão sob violência moral.
2. O servidor público exerce as suas funções e prossegue a satisfação dos interesses gerais dos cidadãos.

Artigo 14.º (Dever de justiça)

O servidor público desenvolve as actividades inerentes à sua função com a devida ponderação, garantindo justiça nas decisões 
que toma para a resolução das pretensões ou interesses legítimos dos cidadãos.
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Artigo 15.º (Dever de respeito pelo património público)

1. O servidor público não deve usar o património público para fins pessoais, bem como praticar actos que lesem ou que sejam 
susceptíveis de reduzir o seu valor.
2. O servidor público não deve desviar, apropriar, esbanjar ou delapidar os bens que tenha à sua guarda.
3. O servidor público deve conservar os bens públicos, devendo abster-se de utilizar instalações, bens móveis e serviços em 
benefício particular.
4. No exercício das suas funções o servidor público deve agir com equilíbrio, ponderação, moderação, cautela e precaução na 
utilização dos recursos postos à sua disposição.

Artigo 16.º (Dever de reserva e discrição)

Sem prejuízo do direito dos cidadãos à informação, o servidor público usa da maior reserva e discrição em relação a factos e 
informações de que tenha conhecimento, no exercício ou por causa do exercício das suas funções, mesmo após a cessação de 
funções.

Artigo 17.º (Dever de decoro)

1. O servidor público deve observar perante o público, no serviço ou fora dele, conduta correcta, digna e decorosa, de acordo 
com a sua hierarquia e função, evitando condutas que possam minar a confiança do público na integridade do funcionário e da 
instituição que serve.
2. O servidor público deve respeitar e ser cortês no trato com os usuários do serviço, seus superiores, subalternos e colegas.

Artigo 18.º (Dever de conhecimento das proibições)

O servidor público deve conhecer as disposições legais e regulamentares sobre impedimentos, incompatibilidades e proibições, 
e qualquer outro regime especial que lhe seja aplicável, e assegurar-se de cumprir com as acções necessárias para determinar 
se está ou não abrangido pelas proibições neles estabelecidas.

Artigo 19.º (Dever de escusa)

O servidor público deve abster-se de participar em qualquer processo decisório, incluindo na sua fase prévia de consultas e in-
formação, na qual a sua vinculação com actividades externas seja ou possa ser afectada pela decisão oficial, possa comprometer 
seu critério ou dar azo, com natural razoabilidade, a dúvidas sobre a sua imparcialidade.

Artigo 20.º (Dever de declaração de património)

O servidor público, ao assumir o cargo deve declarar, sob juramento, os seus rendimentos e interesses patrimoniais, antes da 
tomada de posse, assim como suas modificações durante o mandato, nos termos do capítulo III da presente Lei.

Artigo 21.º (Dever de parcimónia)

No exercício das suas funções o servidor público deve agir com equilíbrio, ponderação, moderação, cautela e precaução na utili-
zação dos recursos postos à sua disposição.

Artigo 22.º (Dever de Competência)

No exercício das suas funções o servidor público deve assumir o mérito, o brio e a eficiência como critérios mais elevados de 
profissionalismo público.

Artigo 23.º (Tempo de decisão)

1. O servidor público deve tomar a decisão no tempo requerido para a sua adequada realização, com respeito aos prazos legais.
2. Na prossecução do interesse público, o servidor público deve tratar os assuntos com diligência, evitando demoras e atrasos 
injustificados na decisão, na resposta ou na comunicação da petição, solicitação ou requerimento.
3. Constitui falta grave, passível de responsabilidade disciplinar e civil do servidor público:
a) retardar ou deixar de praticar, injustificadamente, actos em condições normalmente exigidas;
b) revelar factos relacionados com procedimentos ou processos em apreciação, salvo nos casos de cumprimento do princípio do 
arquivo aberto;
c) recusar ou retardar a divulgação de actos públicos susceptíveis de publicidade.

Secção III Proibições gerais

Artigo 24.º (Proibições)

Sem prejuízo das proibições que outras leis estabeleçam para casos específicos, e do que dispõe o presente capítulo, as proibi-
ções fixadas na presente Lei, aplicam-se a todo o servidor público.
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Artigo 25.º (Proibições durante o exercício do cargo)

Durante o exercício da função é proibido ao servidor público:
a) usar o poder oficial ou a influência que dele deriva para conferir ou procurar serviços especiais, nomeações ou qualquer 
outro benefício pessoal que implique um privilégio para si próprio, seus familiares, amigos ou qualquer outra pessoa, mediante 
remuneração ou não;
b) emitir normas em seu próprio benefício;
c) usar o título oficial, os distintivos, papel timbrado da instituição, ou o prestígio dela para assuntos de carácter pessoal ou 
privado;
d) usar os serviços de pessoal subalterno, assim como os serviços que a instituição presta, para benefício próprio, de familiares 
ou amigos, salvo as regalias a que tem direito;
e) participar em transacções financeiras utilizando informação privilegiada, não pública, e que tenha obtido em razão do cargo 
ou função;
f) aceitar pagamento ou honorários por discurso, conferência ou actividade similar para o qual tenha sido convidado a participar 
na sua qualidade de agente público;
g) levar a cabo trabalhos e actividades, remuneradas ou não, fora do seu emprego, que estejam em conflito com os seus deveres 
e responsabilidade ou cujo exercício possa dar lugar, com natural razoabilidade, a dúvidas sobre a imparcialidade na tomada das 
decisões, salvo excepções admitidas por lei;
h) recolher ou solicitar, directa ou indirectamente, nas horas de trabalho, contribuições ou quotizações de outros serviços públi-
cos para qualquer fim;
i) recolher ou solicitar, directa ou indirectamente, contribuições ou quotizações de outros servidores com o fim de obsequiar ou 
oferecer a um superior;
j) actuar como agente ou advogado de uma pessoa em reclamações administrativas ou judiciais contra a entidade que serve;
k) solicitar a governos estrangeiros ou a empresas privadas, colaboração especial para viagens, bolsas de estudo, hospedagem, 
ofertas em dinheiro ou outras liberalidades semelhantes, para seu próprio beneficio, seu cônjuge, irmão, ascendente e descen-
dentes, em qualquer grau da linha recta ou para terceiro, salvo quando tal pedido resulte do exercício da função ou cargo;
l) auferir benefícios à margem daqueles a que tenha legalmente direito e utilizar abusivamente, para fins particulares seus ou 
de terceiros, os meios que lhe estão confiados para o cumprimento das suas funções, designadamente fundos orçamentais, 
viaturas de serviço, fotocopiadoras, telefones, computadores, fax, scanners e demais equipamentos;
m) contratar para assessor, consultor ou adido de imprensa, trabalhadores, colaboradores que prestam serviços num órgão de 
comunicação social.

Artigo 26.º (Relação com terceiros)

Sem prejuízo do que se dispõe no Capítulo II sobre o Sistema de Conflitos de Interesses, na sua relação com terceiros ou com os 
clientes ou usuários do sector público, é proibido ao servidor público:
a) efectuar ou patrocinar para terceiros, trâmites ou gestão administrativa, que se encontrem ou não a seu cargo, fora dos casos 
normais da prestação do serviço ou actividade, de forma que a sua acção implique uma discriminação a favor de terceiros;
b) dirigir, administrar, patrocinar, representar ou prestar serviços, remunerados ou não, a pessoas físicas ou jurídicas, que ge-
rem ou explorem concessões ou privilégios da administração ou que tenham sido seus provedores ou contratantes;
c) receber, directa ou indirectamente, benefícios originados em contractos, concessões ou franquias, celebrados ou outorgados 
pela administração;
d) solicitar ou aceitar, directamente ou por interposta pessoa, presentes, doações, favores, gorjetas ou benefícios de qualquer 
tipo, de pessoas que procurem acções de carácter oficial em virtude do benefício concedido, o que se presume, quando o bene-
fício se dê em razão do cargo que se desempenha, nos termos estabelecidos no capítulo II;
e) solicitar serviços ou recursos especiais para a instituição, quando eles comprometam ou condicionem de alguma forma a 
tomada de decisões;
f) manter vínculos que signifiquem benefícios e obrigações com entidades directamente fiscalizadas pela entidade oficial em que 
presta serviços, até um ano após a cessação da relação de trabalho;
g) efectuar ou patrocinar para terceiros, trâmites ou gestão administrativa directamente a seu cargo, até um ano após a cessação 
da relação de trabalho.

Artigo 27.º (Proibições durante o horário de trabalho)

No local de trabalho e durante as horas normais de expediente é proibido ao servidor público:
a) realizar trabalhos pessoais ou outros alheios à sua responsabilidade;
b) adoptar condutas ou acções inoportunas e perturbadoras do ambiente laboral;
c) promover actividades partidárias, políticas e religiosas.

Artigo 28.º (Proibições no uso de bens)

É proibido ao servidor público:
a) usar os bens materiais e equipamento da instituição para fins pessoais;
b) usar as instalações físicas para algum outro propósito que não seja consecução do fim público que compete à instituição;
c) usar equipamento do escritório e demais bens públicos, para assuntos distintos do seu trabalho oficial;
d) utilizar, indevidamente, os veículos, combustível, ferramentas e sobressalentes do veículo, atribuídos ao servidor público 
conforme as regras específicas da instituição.
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Secção IV Ética
Subsecção I Disposições Gerais

Artigo 29.º (Normas de conduta ética)

O titular ou membro de órgão público deve exercer as funções que correspondem ao seu cargo, de acordo com o disposto na 
presente Lei, e sem prejuízo do que se dispõe em estatuto próprio.

Artigo 30.º (Princípios gerais)

1. O titular ou membro de órgão público cumpre funções destinadas a satisfazer o interesse público e a realização do bem co-
mum pelo que, no exercício das suas prerrogativas, o interesse público prevalece sempre sobre os interesses pessoais, políticos 
ou de qualquer outra natureza.
2. No exercício das suas funções o titular ou membro do órgão público tem sempre presentes os valores sociais da paz, segu-
rança, liberdade e justiça.

Subsecção II Deveres especiais

Artigo 31.º (Deveres éticos)

São deveres éticos do titular ou membro de órgão público:
a) exercer a função com probidade;
b) depositar a declaração ajuramentada sobre a inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício do cargo, 
até 30 dias após a tomada de posse;
c) abster-se de invocar a sua qualidade para realização dos seus interesses pessoais e privados, incluindo as actividades profis-
sionais a favor de terceiros;
d) abster-se de participar na discussão e deliberação de assuntos nos quais tenha interesse particular susceptível de causar um 
conflito de interesses nos termos do Capítulo II da presente Lei.

Subsecção III Proibições

Artigo 32.º (Proibições)

1. Sem prejuízo das proibições gerais, é proibido ao titular ou membro de órgão público:
a) exercer o mandato em benefício próprio ou outorgar-se, directa ou indirectamente, algum benefício;
b) receber remunerações de outras instituições públicas ou empresas em que o Estado tenha participação, seja em forma de 
salário, senhas de presença ou honorários.
c) celebrar directa ou indirectamente, ou por representação, contrato algum com a administração pública ou autárquica, ou com 
empresas em que tenha participação o Estado;
d) discriminar, na selecção, qualquer pessoa, em razão da sua filiação política ou partidária, salvo, no caso de nomeação, tratan-
do-se de pessoal de confiança;
e) nomear ou propor a nomeação de familiares para a instituição pública ou instituições dependentes do titular ou do membro 
de órgão público;
f) utilizar ilegalmente recursos públicos para a promoção pessoal, ou do partido político a que pertence.
2. Entende-se que contrata de forma indirecta quem, ocupando algum desses cargos nas empresas co-contratantes do Estado, 
seja cônjuge ou pessoa que viva como tal, irmão, ascendente ou descendente do titular ou membro de órgão público.
3. Não se consideram, na previsão da alínea b) do n.º 1 do presente artigo, as remunerações que provenham de direitos adquiri-
dos de pensão de reforma ou de sobrevivência, de previdência e segurança social, de vencimentos, de ordenados por funções ou 
cargos exercidos anteriormente e de docência, bem como de outros de propriedade intelectual.

CAPÍTULO II Conflito de interesses
Secção I Sistema de conflito de interesses

Artigo 33.º (Conflito de interesses)

Ocorre conflito de interesses quando o servidor público se encontra em circunstâncias em que os seus interesses pessoais inter-
firam ou possam interferir no cumprimento dos seus deveres de isenção e imparcialidade na prossecução do interesse público.

Artigo 34.º (Objecto do sistema de conflito de interesses)

1. O objecto do sistema de conflito de interesses é promover a confiança pública sobre a integridade da actuação pública e sobre 
o processo de tomada de decisões pelos servidores público, mediante o estabelecimento de normas e procedimentos que têm 
por finalidade assegurar que actuem de acordo com os valores do primado da lei, da ética, justiça, do respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais dos cidadãos, probidade e profissionalismo.
2. O regime do sistema de conflito de interesses estabelece, ainda, normas que identificam as circunstâncias em que ocorre o 
conflito de interesses, as normas de gestão desses conflitos, as garantias administrativas, judiciais e políticas aplicáveis ao ser-
vidor público e aos cidadãos em geral, bem como o respectivo regime sancionatório.
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Artigo 35.º (Efeitos do conflito de interesses)

O servidor público deve abster-se de tomar decisões, praticar qualquer acto ou celebrar contrato sempre que se encontre em 
qualquer circunstância que configure conflito de interesses ou que possa criar no público a percepção de falta de integridade na 
sua conduta.

Secção II Tipos de conflito de interesses

Artigo 36.º (Categorias)

1. O conflito de interesses abrange os seguintes tipos ou categorias:
a) relações de parentesco e de afinidade;
b) relações patrimoniais;
c) ofertas e gratificações;
d) uso ilegítimo da qualidade de agente público em benefício próprio;
e) a situação de ex-titular ou membro de órgão público.
2. Ainda que a presente Lei não se refira expressamente a alguma situação correspondente a qualquer dos tipos ou categorias 
referidas no número anterior, o servidor público deve suscitar a dúvida perante a Comissão de Ética do sector, nos termos desta 
Lei ou, na sua ausência, perante os respectivos superiores hierárquicos sempre que, potencialmente, os seus interesses possam 
conflituar com os da entidade pública ou serviço no qual se encontra.

Artigo 37.º (Relações de parentesco e de afinidade)

1. Existe conflito de interesse decorrente de relações de parentesco quando o servidor público tenha de tomar decisões, praticar 
um acto ou celebrar um contrato em que nele tenha interesse financeiro ou de qualquer outra natureza:
a) o seu cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, ou pessoa com quem viva como tal;
b) um ascendente ou descendente em qualquer grau de linha recta;
c) qualquer parente até ao 2.º grau da linha colateral;
d) afins de linha recta, até ao 2.º grau;
e) os filhos adoptivos.
2. O disposto no número anterior é ainda aplicável naqueles casos em que os interesses, embora não financeiros, possam in-
fluenciar a isenção e imparcialidade de quem deva tomar a decisão.

Artigo 38.º (Excepções)

As situações referidas no artigo anterior não impedem que o servidor público seja professor de qualquer dos parentes ou afins 
ou que lhes possa prestar cuidados de saúde.

Artigo 39.º (Relações patrimoniais)

Para efeitos da presente Lei, considera-se existirem relações patrimoniais passíveis de criar conflito de interesses quando o 
servidor público:
a) seja titular ou representante de outra pessoa em participações sociais ou acções em qualquer sociedade comercial, civil ou 
cooperativa, que tenha interesse numa decisão, negócio ou qualquer outro tipo de relação de natureza patrimonial, com a enti-
dade a que pertence e que tenha interesse na decisão a tomar;
b) exerça actividade profissional liberal ou de outra natureza que se relacione directamente com o órgão ou entidade na qual 
preste serviços;
c) preste serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja actividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o 
agente se encontra vinculado;
d) por si, ou por interposta pessoa, singular ou colectiva, exerça uma actividade profissional de assessoria ou de mandatário sob 
dependência de serviços de entidades privadas ou particulares, em assuntos em que deva intervir ou haja intervindo em razão 
da sua qualidade de servidor público;
e) tenha uma relação de negócios ou exerça actividades que, directa ou indirectamente, impliquem a manutenção de uma rela-
ção de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica que tenha interesse na decisão do agente ou do órgão colegial a que 
pertence;
f) seja credor ou devedor de pessoa física ou jurídica que tenha interesse na sua decisão ou na do órgão colegial a que pertence.

Artigo 40.º (Enriquecimento ilícito)

1. Constitui acto de improbidade pública conducente ao enriquecimento ilícito obter qualquer tipo de vantagem patrimonial inde-
vida, em virtude do cargo, do mandato, da função, da actividade ou do emprego do servidor público.
2. Para efeitos do número anterior consideram-se de improbidade pública, nomeadamente os seguintes actos:
a) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem económica, directa ou indirecta, 
a título de comissão, percentagem, gratificação ou de presente de quem tenha interesse, directo ou indirecto, que possa ser 
atingido ou amparado por acção ou omissão decorrente das atribuições do servidor público;
b) obter vantagem económica, directa ou indirecta, para facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem móvel ou imóvel, ou 
a contratação de serviços pela entidade pública por preço superior ao valor de mercado;
c) obter vantagem económica, directa ou indirecta, para facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem público ou o forne-
cimento de serviço pela entidade pública por preço inferior ao valor do mercado;
d) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade 
ou à disposição de entidade pública, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por 
entidade pública;
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e) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirecta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de 
lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra actividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem;
f) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirecta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação 
em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou 
bens fornecidos a qualquer entidade pública;
g) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo 
valor seja desproporcional à evolução do património ou à renda do servidor público;
h) aceitar emprego ou exercer actividade de consultoria para pessoa física ou jurídica que tenham interesse susceptível de ser 
atingido ou amparado por acção ou por omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a actividade;
i) obter vantagem económica de qualquer natureza, directa ou indirectamente, para omitir acto de ofício, providência ou decla-
ração a que esteja obrigado;
j) integrar, no seu património, de forma ilícita, bens, rendas, verbas ou valores pertencentes ao acervo patrimonial de entidade 
pública;
k) usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidade pública;
l) obter vantagem económica para intermediar a disponibilização ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza.

Artigo 41.º (Ofertas ou gratificações não admissíveis)

1. O servidor público não deve, pelo exercício das suas funções, exigir ou receber benefícios e ofertas, directamente ou por inter-
posta pessoa, de entidades singulares ou colectivas, de direito moçambicano ou estrangeiro.
2. São incluídas na proibição estabelecida no número anterior todas as ofertas com valor superior a um terço do salário mensal 
do titular de cargo político ou servidor público, pago pela entidade pública para que presta serviços, seja, nomeadamente em:
a) moeda nacional ou estrangeira;
b) bens móveis de qualquer natureza, tais como mobiliários, electrodomésticos, jóias e outro tipo de artefactos;
c) bens imóveis ou em quaisquer serviços de reparação dos imóveis do agente público, bem como o seu arrendamento;
d) viaturas, embarcações ou quaisquer meios de transporte;
e) férias pagas;
f) quaisquer tipo de ofertas ou vantagens.
3. É ainda vedado ao servidor público receber qualquer tipo de oferta, independentemente do seu valor, de quem tenha interesse 
numa decisão que ele, o agente, venha a tomar sobre determinado assunto.
4. O disposto no presente artigo é ainda aplicável aos casos em que seja oferecido ao servidor público alguma hospitalidade, 
cortesia, ou qualquer tipo de ofertas.
5. As ofertas que, pela sua natureza e valor pecuniário, sejam susceptíveis de comprometer o exercício das suas funções com a 
lisura requerida e sejam lesivas à boa imagem do Estado.
6. Em caso de dúvida sobre se determinada oferta, gratificação ou hospitalidade constitui uma circunstância de conflito de inte-
resses, o servidor público deve comunicar o facto à Comissão de Ética do sector ou, na sua falta, ao superior hierárquico.

Artigo 42.º (Ofertas e gratificações admissíveis)

É permitido ao servidor público o recebimento de ofertas nas seguintes situações:
a) quando elas se destinem a serem integradas no património do Estado ou de qualquer entidade pública com autonomia pa-
trimonial, sem prejuízo de que, se tais ofertas forem de valor superior a 200 salários mínimos, elas não ocorram nos 365 dias 
anteriores ou posteriores àqueles dentro dos quais os órgãos da entidade beneficiária devam praticar algum acto que produza 
efeitos na esfera de quem as oferece;
b) ofertas que se enquadrem na prática protocolar e não sejam lesivas à boa imagem do Estado e demais pessoas públicas;
c) os presentes por ocasião de datas festivas, nomeadamente aniversário, casamento, festas religiosas, desde que não ultrapas-
sem os limites estabelecidos na presente Lei.

Artigo 43.º (Uso ilegítimo da qualidade)

Considera-se uso ilegítimo da qualidade de servidor público e gerador de situação de conflito de interesses:
a) o aproveitamento da função pública para ganhos individuais;
b) o uso de informação privilegiada ou classificada em proveito próprio ou de terceiros, enquanto tal informação se mantiver 
inacessível à generalidade do público;
c) uso dos bens públicos em proveito individual, salvo os casos devidamente previstos na lei;
d) uso do período de trabalho ou de duração de mandato público para obter vantagens pessoais, nomeadamente prestação de 
actividades, remuneradas ou não remuneradas, fora da Administração Pública;
e) praticar acto em benefício de interesse de pessoa jurídica em que o agente participe como sócio ou membro, bem como em 
benefício de qualquer das pessoas abrangidas pelo regime de conflito de interesse em razão das relações de parentesco;
f) qualquer tipo de contrato, assuntos, operação ou actividade, em que se aproveite de tal circunstância para preparar ou facilitar 
qualquer forma de participação directa ou por interposta pessoa;
g) actuar, a qualquer título, como assessor, consultor, mandatário ou intermediário de interesses privados junto da entidade 
pública a que está vinculado ou com que esta tenha relações de dependência hierárquica ou de tutela.

Artigo 44.º (Prevenção de aproveitamento ilegítimo)

Sem prejuízo das limitações impostas aos ex-servidores públicos e de outros casos previstos na presente Lei ou outra legislação, 
nenhum servidor público pode, durante o período em que mantiver o vínculo com qualquer entidade pública:
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a) fazer, a título privado, apresentações públicas, pronunciamentos, publicar livros ou escritos sobre matérias relativas à institui-
ção em que serve sem fazer menção de que as suas ideias não representam necessariamente as da entidade para que trabalha;
b) fazer o endosso ou publicitação em benefício de um produto, serviço ou empresas, incluindo para benefício de familiares e 
amigos ou para pessoa com que o agente tenha relações associativas em organizações cívicas, excepto os casos em que tais 
circunstâncias resultem da natureza das funções do agente;
c) criar a impressão no público de que a instituição em que serve aprova ou faz endosso das suas actividades privadas ou inter-
venções de cidadania;
d) fazer uso de papel oficial ou fazer menção do seu cargo público em cartas de recomendação para emprego a favor de terceiros, 
excepto nos casos em que os beneficiários tenham tido relações profissionais na entidade pública ou tal candidatura se destine 
a ocupar vaga em instituições públicas;
e) fazer uso do seu cargo público para induzir qualquer outro cidadão, incluindo seus subordinados, a conceder-lhe qualquer 
benefício financeiro ou de qualquer outra natureza para si próprio ou para terceiros com quem tenha relações.
Secção III Conflito de interesses após cessação de funções

Artigo 45.º (Deveres antes de deixar cargo público)

Enquanto mantiver vínculo com qualquer entidade pública, ainda que esteja em processo de desvinculação, o servidor público 
deve:
a) evitar que os seus planos de vida pós-emprego ou ofertas de emprego possam afectar a sua integridade;
b) informar, por escrito, à Comissão de Ética ou, na sua ausência, ao seu superior hierárquico, qualquer oferta de emprego capaz 
de colocar-lhe numa situação de potencial conflito de interesse antes e depois da cessação das funções.

Artigo 46.º (Deveres específicos do ex-servidor público)

1. Depois de cessar as funções públicas, o servidor público está, a todo o tempo, proibido de:
a) actuar em forma tal que obtenha da sua antiga instituição vantagens indevidas para si ou para terceiros;
b) participar em qualquer procedimento negocial, contratual ou de outra natureza, com a instituição pública em que serve, a 
favor de si próprio ou em representação de terceiros, desde que nele tenha intervido como funcionário, perito ou conselheiro;
c) fazer uso, em proveito próprio ou de terceiro, de informação classificada relativa à entidade para qual tenha trabalhado ou que 
durante o período de serviço tenha tido com ela relações de subordinação ou tutela.
2. No período de 2 anos, contados da data de cessação de funções públicas, qualquer que seja a causa, o ex-servidor público 
está proibido de:
a) prestar qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão 
do seu cargo ou emprego anterior;
b) aceitar cargo nos órgãos sociais, de avençado ou prestador de serviço liberal com pessoa física ou jurídica cujo objecto social 
ou de actividade esteja relacionado com o seu anterior cargo ou emprego;
c) fazer negócios para si ou intermediação de negócios a favor de terceiros com a entidade pública em que prestou serviços.

Artigo 47.º (Obrigações do servidor público ao cessar funções)

1. Após cessar funções o servidor público deve estar disponível para a passagem de pastas.
2. O servidor público deve, no prazo máximo de 30 dias, proceder à restituição da habitação, do material, do equipamento e dos 
meios da instituição que, por força da função, estiveram ao seu dispor.

Secção IV Garantias de integridade
Subsecção I Princípios gerais

Artigo 48.º (Responsabilidade individual)

É da responsabilidade individual do servidor público fazer a identificação e gestão das situações pessoais de conflito de interes-
ses.

Artigo 49.º (Responsabilidade institucional)

1. Constitui responsabilidade institucional de todas as entidades públicas garantir a difusão e o conhecimento das normas de 
conduta junto dos seus agentes, bem como do público em geral.
2. Constitui ainda responsabilidade pessoal dos dirigentes superiores das instituições públicas pôr em prática políticas, procedi-
mentos e sistemas de apoio aos servidores públicos sobre a forma de identificação e gestão dos conflitos de interesses.
Subsecção II Comissões de ética pública

Artigo 50.º (Comissão central de ética pública)

1. É criada a Comissão Central de Ética Pública – CCEP com as seguintes atribuições:
a) administrar o sistema de conflitos estabelecido na presente Lei;
b) estabelecer regras, procedimentos e mecanismos que tenham em vista prevenir ou impedir eventuais conflitos de interesses;
c) avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configurem conflito de interesses e determinar medidas apropriadas para a 
sua prevenção e eliminação, incluindo a apresentação de queixas ou participação criminal junto ao Ministério Público;
d) orientar e coordenar a acção das Comissões de Ética Pública;
e) orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam os conflitos de interesses, estabe-
lecidas na presente Lei e noutras leis, sem prejuízo das competências próprias dos tribunais sobre a matéria;
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f) receber e dar andamento às denúncias públicas relativas a situações de conflitos de interesses, devendo deliberá-las ou reme-
té-las aos órgãos competentes para promover procedimento disciplinar ou criminal;
g) garantir a protecção dos denunciantes de conflitos de interesses, de acordo com o regime geral de protecção das testemu-
nhas, vítimas, denunciantes e outros operadores processuais;
h) divulgar e promover os princípios e deveres éticos do servidor público;
i) submeter, para decisão do governo e para os efeitos de aplicação desta Lei, na sua alínea q) do artigo 4, os demais cargos 
políticos que venham a ser criados.
2. A Comissão Central de Ética Pública é constituída por nove membros, três designados pelo Governo, três pela Assembleia da 
República e três pelos Conselhos Superiores das Magistraturas, para um mandato de três anos podendo apenas ser reeleitos 
por mandatos intercalados.
3. A presidência da CCEP é exercida de forma rotativa, por cada um dos designados de cada um dos poderes, para um mandato 
anual. A sua eleição cabe aos pares.

Artigo 51.º (Outras comissões de ética)

1. Nos órgãos centrais do Estado, nas instituições subordinadas ou sob sua tutela, nas instituições autónomas, empresas públi-
cas ou de capitais públicos, existem Comissões de Ética Pública – CEP que, sob orientação e coordenação da Comissão Central 
de Ética Pública, garantem e fiscalizam a aplicação das normas do sistema de conflitos de interesses.
2. As Comissões de Ética Pública são constituídas por 3 pessoas, duas eleitas pelos funcionários da instituição ou empresa públi-
ca, cujos nomes estão sujeitos à homologação pelo dirigente máximo da instituição, a quem cabe designar uma terceira pessoa 
como presidente da Comissão.
3. Se o dirigente objectar uma, ou ambas as pessoas propostas, escolhe os substitutos de entre 3 suplentes igualmente propos-
tos pelos funcionários.

Artigo 52.º (Requisitos)

1. Os membros da CCEP são designados de entre cidadãos moçambicanos de reconhecido mérito moral e de elevada idoneidade 
e integridade e que não se encontrem abrangidos pelas alíneas c) e d) do n.º 2 do presente artigo.
2. Os membros das CEP devem reunir os seguintes requisitos:
a) ser funcionário há pelo menos 5 anos;
b) haver-se destacado no serviço por mérito, sentido de responsabilidade, eficiência e bom trato nas relações humanas;
c) não ter sofrido sanções disciplinares nos últimos cinco anos;
d) não ter sido condenado por crime culposo em violação dos deveres da função pública, ou outro delito de carácter doloso.

Artigo 53.º (Gratuitidade)

O exercício do cargo de membro da Comissão Central de Ética e das Comissões de Ética Pública é de carácter gratuito, podendo 
ser dispensado do seu trabalho normal pelo tempo requerido para cumprir com os deveres inerentes ao cargo, sempre que se 
mostre necessário.

Artigo 54.º (Denúncia e arguição do conflito de interesses)

1. Qualquer cidadão interessado pode requerer à Comissão de Ética Pública ou ao superior hierárquico do agente público em 
causa a declaração de existência de conflito de interesses, enquanto não for proferida a decisão ou não for praticado o acto ou 
celebrado o contrato.
2. O requerimento nos termos do número anterior suspende todo o procedimento até decisão da Comissão de Ética Pública ou 
do superior hierárquico.
3. Se o interessado constatar a existência do conflito de interesses após a tomada de decisão, a prática do acto ou a celebração 
do contrato, pode recorrer do acto nos termos gerais.

Artigo 55.º (Articulação)

A Comissão Central de Ética Pública e as Comissões de Ética Públicas transmitem oficiosamente ao Gabinete Central de Com-
bate à Corrupção – GCCC e aos Gabinetes Provinciais de Combate à Corrupção – GPCC todas as suas deliberações sobre casos 
confirmados de conflito de interesses, independentemente de configurarem ou não crime de corrupção

Secção V Conflito de interesses público

Artigo 56.º (Conflito de interesses na actividade pública)

1. Quando o titular ou membro de órgão público apresente projecto de lei ou intervenha em quaisquer trabalhos deve, previamen-
te, declarar a existência de interesse particular, na matéria em causa.
2. São, designadamente considerados como causas de um eventual conflito de interesses:
a) ser titular ou membro de órgão público, cônjuge ou seu parente, ou afim, em linha recta ou até ao segundo grau da linha co-
lateral, ou pessoa com quem viva em economia comum, titular de direitos ou parte, em negócio jurídico cuja existência, validade 
ou efeitos se alterem em consequência directa da decisão;
b) ser titular ou membro de órgão público, cônjuge ou parente ou afim em linha recta ou até ao segundo grau da linha colateral, 
ou pessoa com quem viva em economia comum, membro de órgão social, mandatário, empregado ou colaborador permanente 
de sociedade ou pessoa colectiva de fim desinteressado, cuja situação jurídica possa ser modificada por forma directa pela de-
cisão.
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3. A declaração referida no número anterior pode ser feita na primeira intervenção do titular ou membro de órgão público, ou 
antes do procedimento ou actividade em causa.

CAPÍTULO III Declaração de património
Secção I Sistema de declaração de bens

Artigo 57.º (Declaração de património)

O exercício de funções públicas está sujeito a declaração dos direitos, rendimentos, títulos, acções ou de qualquer outra espécie 
de bens e valores, localizados no país ou no estrangeiro, conforme modelo a ser aprovado nos termos do artigo 89, que consti-
tuem o património privado das entidades adiante indicadas, e nos termos que se seguem.

Artigo 58.º (Entidades sujeitas à declaração de património)

Estão sujeitos à declaração de rendimentos e bens patrimoniais, as seguintes entidades:
a) titulares de cargo político providos por eleição ou nomeação;
b) juízes e magistrados do Ministério Público, sem excepção;
c) gestores e responsáveis da Administração Central e Local do Estado;
d) membros do Conselho de Administração do Banco de Moçambique;
e) administradores do Banco de Moçambique;
f) quadros de direcção da Autoridade Tributária;
g) gestores do património público afecto às Forças Armadas e à Polícia, independentemente da sua qualidade;
h) gestores e responsáveis dos institutos públicos, dos fundos ou fundações públicas, das empresas públicas e os gestores pú-
blicos das empresas participadas pelo Estado;
i) membros da Assembleia Provincial.

Artigo 59.º (Conteúdo da declaração)

1. A declaração, além dos dados pessoais de identificação, deve conter de forma discriminada, todos os elementos que permitam 
uma avaliação rigorosa do património e rendimentos do declarante e do seu cônjuge, ou pessoa que com ele viva em situação 
análoga à de cônjuge, filhos menores e dependentes legais, e organiza-se em duas partes, nos termos dos números seguintes.
2. A Parte I da declaração contém os dados pessoais de identificação do declarante e do seu cônjuge, ou pessoa que com ele viva 
em situação análoga à de cônjuge, filhos menores e dependentes legais.
3. A Parte II contém os elementos, ordenados por grandes rubricas, que permitam uma avaliação rigorosa do património e rendi-
mentos do declarante e do seu cônjuge, ou pessoa que com ele viva como tal, filhos menores e dependentes legais, no momento 
em que é prestada a declaração, existentes no país ou no estrangeiro, designadamente os seguintes:
a) o património imobiliário, quotas, acções ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais, de direitos sobre 
barcos, aeronaves ou veículos automóveis, direitos de uso e aproveitamento de terra, superior a um hectare, carteiras de títulos, 
contas bancárias a prazo, aplicações financeiras equivalentes e desde que superior a 100 salários mínimos da função pública, 
contas bancárias à ordem e direitos de crédito, no País ou no estrangeiro;
b) a descrição do respectivo passivo, designadamente em relação ao Estado, às instituições de crédito e quaisquer empresas no 
País ou no estrangeiro;
c) a menção de cargos sociais que exerçam ou tenham exercido nos dois anos que precedem a declaração, em empresas públi-
cas ou privadas e em organizações nacionais ou internacionais no País ou no estrangeiro;
d) a indicação do rendimento colectável bruto, para efeitos do Imposto sobre Rendimento de Pessoa Singular, bem como dos 
demais rendimentos isentos ou não sujeitos ao mesmo imposto.
4. A declaração exigida nos termos do presente artigo deve integrar, além do património dos cônjuges, ou da pessoa com quem 
o declarante viva como tal, o dos filhos menores ou incapazes, ou outros dependentes legais.
5. A declaração abrange os elementos referidos nos números anteriores, ainda que produzidos, constituídos, recebidos, exerci-
dos ou prestados fora do País.
6. Os elementos referidos nos números anteriores devem ser descritos de forma a darem a conhecer, com clareza, a sua natu-
reza, situação, identificação, proveniência, montante, valor, entidades emitentes, depositárias, credoras ou devedoras, e demais 
informações que, em cada caso, possam ser relevantes.

Artigo 60.º (Forma da declaração)

1. A declaração efectuada em impresso de modelo anexo à presente Lei é prestada sob compromisso de honra pelo declarante.
2. Quando ambos os cônjuges, ou pessoas que vivam em situação análoga à de cônjuges, estiverem obrigados a apresentar de-
claração, pode ser prestada uma única declaração, nos termos dos números anteriores, por eles assinada.

Secção II Depósito, fiscalização e registo

Artigo 61.º (Entidades depositárias)

1. A entidade depositária das declarações de bens é a Procuradoria-Geral da República, a todos os níveis.
2. O Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, os Procuradores-Gerais-Adjuntos e magistrados do 
Ministério Público depositam as respectivas declarações de bens no Tribunal Administrativo.
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Artigo 62.º (Actualização da declaração)

1. A declaração de património e rendimentos é actualizada anualmente e no caso de não haver lugar a qualquer actualização 
deve declarar-se esse facto.
2. O servidor público, apresenta no mesmo prazo, declaração actualizada, sempre que ocorra a sua recondução, reeleição, ou 
renovação do vínculo que obriga à declaração.
3. No prazo de sessenta dias, a contar da cessação das funções que determinaram a apresentação da declaração inicial, deve 
ser apresentada uma declaração final, actualizada, reflectindo a evolução patrimonial no decurso do mandato a que respeita.

Artigo 63.º (Avaliação, fiscalização e instrução)

1. O representante do Ministério Público junto da entidade depositária, fiscaliza e avalia todo o sistema de declaração de patrimó-
nio e rendimentos, dispondo de livre acesso às mesmas.
2. As entidades públicas podem, sempre que considerem necessário, requerer à Procuradoria-Geral da República ou a Procura-
doria Provincial, conforme o caso, a fiscalização ou avaliação específica relativamente a declaração de património de qualquer 
servidor público do respectivo sector ou área de jurisdição.
3. Sempre que as entidades indicadas no número anterior considerem existir indícios bastantes de crime ou de violação da pre-
sente Lei, instauram o competente processo.

Artigo 64.º (Comissão de Recepção e Verificação)

1. Em cada uma das entidades depositárias referidas no artigo 61, existe uma Comissão de Recepção e Verificação encarregada 
de receber as declarações e de proceder à verificação da sua conformidade com as pertinentes disposições da presente Lei.
2. Em função da verificação a Comissão emite, se for o caso, notificações aos declarantes para correcção de erros, irregularida-
des, ou suprimento de omissões, e autua as declarações em processo próprio, organizado para cada declarante.
3. Cada Comissão de Recepção e Verificação integra quatro funcionários de comprovada idoneidade e é presidida por um quinto 
de hierarquia mais elevada.

Artigo 65.º (Registo)

1. A apresentação das declarações é registada em livro próprio, contendo termos de abertura e de encerramento, assinados pelo 
Presidente da Comissão de Recepção e Verificação que rubrica todas as suas folhas devidamente numeradas.
2. Ao registo averba-se:
a) o nome do declarante, ou declarantes, a entidade onde presta funções e a indicação do cargo ou função que exerce;
b) a data da apresentação da declaração;
c) a menção do número do respectivo processo.
3. Do registo deve constar:
a) a nota identificativa das actualizações da declaração;
b) a nota identificativa de decisões proferidas sobre omissão, irregularidade, imprecisão ou inexactidão das declarações, bem 
como de qualquer outro facto relevante;
c) a nota do requerimento de acesso, consulta efectuada, com identificação do consulente e motivo da consulta.
4. A Comissão de Recepção e Verificação mantém devidamente actualizado um ficheiro onomástico dos processos individuais, de 
modo a permitir a fácil localização dos mesmos.
5. Em cada entidade depositária os membros da Comissão de Recepção e Verificação são os únicos a ter acesso interno aos 
processos, sem prejuízo das regras de confidencialidade estabelecidas na presente Lei.
Secção III Consulta pública

Artigo 66.º (Legitimidade para acesso)

Além dos membros da Comissão de Recepção e Verificação, e sem prejuízo do princípio de confidencialidade estabelecido na 
presente Lei, tem legitimidade para o livre acesso aos processos de declaração:
a) o declarante;
b) as autoridades judiciárias;
c) o Gabinete Central e Provincial de Combate à Corrupção;
d) os órgãos e autoridades de investigação criminal;
e) qualquer pessoa, singular ou colectiva, nos termos dos artigos 68 e seguintes da presente Lei.

Artigo 67.º (Consulta pública e divulgação)

1. O acesso ao livro de registo e à Parte I das declarações é livre.
2. Qualquer pessoa que justifique ter interesse relevante no respectivo conhecimento pode requerer às entidades depositárias, 
consulta à Parte II da declaração de património depositada ao abrigo da presente Lei.
3. O requerimento referido no número anterior, e quando se trate de pedido de qualquer das entidades indicadas na alínea e) do 
artigo anterior, é dado a conhecer ao declarante a fim de este, querendo, contestar o pedido de acesso, no prazo de três dias.
4. A Comissão de Recepção e Verificação, no prazo de três dias, submete o requerimento, devidamente informado, ao dirigente 
da instituição depositária que decide, em igual prazo, e notifica o requerente e o declarante da decisão tomada.
5. Em caso de indeferimento o requerente pode recorrer da decisão para o Conselho Constitucional, que decide em última ins-
tância.
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Artigo 68.º (Forma de acesso)

O acesso às declarações, ao livro de registo e aos processos referidos nos artigos anteriores, faz-se nos seguintes termos:
a) mediante consulta directa nas instalações das entidades depositárias, com a necessária reserva, e durante as horas de ex-
pediente;
b) em casos devidamente justificados, através da passagem de certidões ou fotocópias autenticadas dos elementos que as in-
tegram.

Artigo 69.º (Confidencialidade)

1. Não é permitida a difusão ou divulgação do conteúdo da Parte II das declarações.
2. A difusão, divulgação ou publicação, no todo ou em parte, do conteúdo da Parte II da declaração de património faz incorrer o 
infractor na pena de três dias a 6 meses de prisão, sem prejuízo da indemnização a que houver lugar.
3. No caso de se desconhecer o responsável directo pela publicação referida no número anterior, responde pessoalmente, nos 
termos do mesmo número, o director ou o Presidente do Conselho de Administração do órgão de comunicação social.
4. Os elementos da declaração obtidos com violação do disposto no artigo 68 não fazem prova contra o declarante, sendo nulas 
as provas assim obtidas.

CAPÍTULO IV Sanções I
Secção I Violação e incumprimento

Artigo 70.º (Violação do procedimento de acesso)

Quem, aproveitando-se das funções ou do cargo que, a qualquer título, exerce ou detém, facilitar, permitir ou autorizar o acesso 
às declarações de património ou aos respectivos processos, violando as condições e procedimentos legais, é punido com a pena 
de prisão de 1 mês a 2 anos e multa correspondente a dois vencimentos.

Artigo 71.º (Entrega da declaração fora do prazo legal)

A falta de entrega da declaração, no prazo legal, é sancionada com multa de montante correspondente ao dobro da remuneração 
mensal do titular do cargo público, e determina a suspensão do pagamento da remuneração até ao cumprimento da obrigação 
de entrega da declaração em falta.

Artigo 72.º (Falta e incumprimento)

1. Quando se verifique falta de entrega da declaração ou omissão de elementos que dela devam constar, estabelecidos nos 
artigos 59 e 62 da presente Lei, as entidades depositárias notificam o faltoso para, no prazo de 10 dias, sanar o incumprimento.
2. Continuando a verificar-se o incumprimento, e decorrido o prazo a que se refere o número anterior, a entidade depositária 
manda extrair certidão do facto e remete ao Ministério Público para procedimento criminal.
3. A persistência no incumprimento da obrigação, após o decurso do prazo estabelecido no n.º 1, constitui crime de desobediên-
cia punível com pena de demissão, com inibição de assumir cargos ou funções durante cinco anos.

Artigo 73.º (Preenchimento fraudulento da declaração)

O preenchimento fraudulento das declarações referidas nos artigos 59 e 62 ou a omissão fraudulenta de dados que devam cons-
tar dessas declarações, são sancionados com pena de demissão, com inibição de assumir cargos ou funções durante cinco anos, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal.

Artigo 74.º (Prevaricação)

O servidor público que, contra o que esteja legalmente estatuído, conduza ou decida um processo em que intervenha, no exercí-
cio das suas funções, com a intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, é punido com prisão de seis meses a dois anos.

Artigo 75.º (Denegação do poder disciplinar)

O servidor público que, no exercício das suas funções, se recuse a exercer o poder disciplinar que lhe caiba, nos termos das suas 
competências, é destituído da função, sendo lhe aplicada multa correspondente.

Artigo 76.º (Não acatamento ou recusa de execução de decisão judicial)

O servidor público que, no exercício das suas funções, não acate ou se oponha à execução de decisão judicial transitada em jul-
gado, que lhe caiba por dever de cargo, é punido com prisão e multa correspondente.

Artigo 77.º (Violação de normas de execução do plano e orçamento)

O servidor público a quem, por dever do seu cargo, incumba o cumprimento de normas de execução do plano ou do orçamento 
e, voluntariamente, as viole é punido com pena de prisão, quando:
a) contraia encargos não permitidos por lei;
b) autorize ou promova operações de tesouraria ou alterações orçamentais proibidas por lei;
c) dê ao dinheiro público um destino diferente daquele a que esteja legalmente afectado.
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Artigo 78.º (Enriquecimento sem causa)

O servidor público que, no exercício das suas funções, aproveitando-se de erro de outrem, receba, para si ou para terceiro, taxas, 
emolumentos ou outros valores não devidos ou superiores aos devidos, é punido de acordo com o valor indevidamente recebido, 
nos termos da legislação penal.

Artigo 79.º (Emprego de força pública contra a lei)

O titular de cargo de responsabilidade que, sendo competente em razão das suas funções para requisitar ou ordenar o emprego 
de força pública, requisitar ou ordenar esse emprego para impedir a execução de alguma lei, mandado regular de justiça ou de 
ordem de autoridade pública é punido com pena de prisão.

Artigo 80.º (Abuso de poder)

O titular de cargo de responsabilidade que, abusando dos poderes que a lei lhe confere ou violando os deveres inerentes às 
funções ou por qualquer fraude obtenha, para si ou para terceiro, um benefício ilegítimo ou cause prejuízo a entidade pública ou 
privada é punido com prisão e multa correspondente, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.

Artigo 81.º (Denúncia caluniosa)

Quem participar ou denunciar falsamente, com a intenção de comprometer ou de lesar a consideração e o bom nome do denun-
ciado ou com negligência, é punido com prisão de três a 18 meses, sem prejuízo de indemnizar o lesado pelos danos materiais, 
morais ou à imagem que haja provocado.

Artigo 82.º (Responsabilidade civil)

1. O Estado e as demais pessoas colectivas públicas, através dos seus órgãos ou serviços a que esteja vinculado o servidor pú-
blico, respondem solidariamente com este pelas perdas e danos causados a terceiros.
2. As pessoas colectivas públicas gozam do direito de regresso contra o servidor público, pelas indemnizações pagas nos termos 
do número anterior.
3. A absolvição pelo tribunal criminal não extingue o dever de indemnização, que pode ser pedida em tribunal cível.

Artigo 83.º (Exclusão da responsabilidade disciplinar)

1. É excluída a responsabilidade disciplinar do servidor público que actue no cumprimento de ordens ou de instruções emanadas 
de legítimo superior hierárquico, em matéria de serviço, se delas tenha reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação.
2. Considerando ilegal a ordem recebida, o servidor público faz menção desse facto ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão 
ou confirmação.
3. Quando a ordem seja dada com menção de cumprimento imediato, a comunicação do servidor público é efectuada após a 
execução da ordem.
4. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de crime.

Artigo 84.º (Excepções)

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 90, observam-se regimes próprios estabelecidos ou que vierem a ser estabelecidos 
nos respectivos estatutos, relativamente ao Presidente da República, aos Deputados da Assembleia da República, aos Juízes e 
aos Magistrados do Ministério Público.

Secção II Sanções

Artigo 85.º (Anulabilidade e nulidade dos actos)

1. Sem prejuízo da aplicação de outras sanções, os actos ou contractos celebrados em violação do regime de conflito de interes-
ses ou de quaisquer normas de conduta, estão sujeitos a anulação, a requerimento dos interessados.
2. Quando o conflito de interesses resulte de relações de carácter patrimonial, nos termos definidos na presente Lei, ou nos de 
qualquer outra legislação que estabeleça normas de conduta, os actos ou contractos celebrados são nulos e de nenhum efeito.

Artigo 86.º (Responsabilidade civil)

1. Nos casos em que, da violação de normas de conflitos de interesses resultarem prejuízos para a entidade pública ou para 
terceiros, o agente do Estado que lhes deu causa responde nos termos da responsabilidade civil extracontratual.
2. O disposto no número anterior não afasta a responsabilidade solidária do Estado e o respectivo direito de regresso.

Artigo 87.º (Sanções disciplinares)

Sem prejuízo de aplicação em regime de concurso, de outro tipo de sanções disciplinares, a violação das regras relativas aos 
conflitos de interesse constitui infracção disciplinar de:
a) prática de procedimento atentatório ao prestígio e dignidade da função, se for cometida por servidor público que não exerça 
nenhum cargo de chefia é sancionada com a pena de demissão;
b) prática de actos atentatórios ao prestígio ou dignidade do Estado ou da entidade pública para que presta serviços, se cometida 
por servidor público titular de algum cargo de chefia e é sancionada com pena de expulsão.
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Artigo 88.º (Sanções penais)

Se os actos praticados pelo servidor público em violação do regime do conflito de interesses configurarem crime, é punido nos 
termos previstos no Código Penal ou legislação específica.

CAPÍTULO V Disposições finais
Secção I Disposições finais

Artigo 89.º (Modelo de declaração e regulamentação)

Cabe à Comissão Central de Ética Pública submeter à decisão do Governo o Modelo de Declaração a que se refere o artigo 59, 
bem como o que se mostrar necessário para o cumprimento do que dispõem a Secção II do Capítulo IV, até sessenta dias após 
a entrada em vigor deste código.

Artigo 90.º (Revogação)

1. São revogados:
a) os artigos 3, 6, 7 e 8 da Lei n.° 4/90, de 26 de Setembro;
b) o artigo 7, da Lei n.° 21/92, de 31 de Dezembro;
c) a Resolução n.° 10/97, de 29 de Julho;
d) os artigos 3 e 5 e os números 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 7, da Lei n.° 7/98, de 15 de Junho;
e) os artigos 17, 18, 19 e 20, do Decreto n.° 30/2001, de 15 de Outubro;
f) o número 1 do artigo 7, do Decreto n.° 28/2005, de 23 de Agosto;
g) o artigo 4 da Lei n.° 6/2004, de 17 de Junho;
h) o artigo 27 da Lei n.° 6/2006, de 2 de Agosto.
2. Consideram-se ainda revogadas todas as demais disposições contrárias à presente Lei.

Artigo 91.º (Entrada em vigor)

A presente Lei de Probidade Pública entra em vigor 90 dias após sua publicação. 
Aprovada pela Assembleia da República, aos 11 de Maio de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Promulgada em 13 de Julho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, Armando Emílio Guebuza.

 

Lei n.º 6/2004 (Combate aos crimes de corrupção e participação económica ilícita)

Derrogada pela Lei n.º 16/2012 (Lei de Probidade Pública)
Derrogada pela Lei n.º 35/2014 (Código Penal)

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 6/2004 (Combate aos crimes de corrupção e participação económica ilícita)

Data de Publicação 17/06/2004  
Data de Entrada em Vigor  17/06/2004

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, Suplemento, Número 24

Lei n.º 6/2004, de 17 de Junho

Havendo necessidade de introduzir mecanismos complementares de combate à corrupção, nos termos do n.º 1 do artigo 135 da 
Constituição, a Assembleia da República determina:

CAPÍTULO I Dos princípios gerais

ARTIGO 1 (Objecto)

A presente Lei tem por objecto o reforço do quadro legal vigente para o combate aos crimes de corrupção e, participação eco-
nómica ilícita.

ARTIGO 2 (Âmbito de aplicação)

1. A presente Lei aplica-se aos agentes dos crimes referidos no artigo 1 que sejam dirigentes, funcionários ou empregados do 
Estado ou das autarquias locais, das empresas públicas, das empresas privadas em que sejam participadas pelo Estado ou das 
empresas concessionárias de serviços públicos.
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2. Considera-se funcionário ou empregado público, para os efeitos da presente Lei, todo aquele que exercer ou participar em 
funções públicas ou a estas equiparadas, e para as quais foi nomeado ou investido por efeito directo da lei, por eleição ou por 
determinação da entidade competente.
3. As disposições desta Lei aplicam-se aos que, mesmo não integrando nenhuma das categorias referidas no número anterior, 
induzam ou contribuam para a prática dos crimes enunciados no artigo 1 ou deles tirem proveito.

ARTIGO 3 (Princípios gerais)

1. As entidades referidas no artigo anterior, no exercício das suas funções, subordinam-se aos princípios da legalidade, igualda-
de, não discriminação, imparcialidade, ética, publicidade e justiça.
2. Em caso de lesão do património ou do interesse público ou privado como resultado da acção ou omissão dos dirigentes ou dos 
funcionários do Estado, há lugar a indemnização pelos danos causados.
3. As entidades referidas no artigo anterior que ilicitamente enriqueçam, em razão das acções ou omissões referidas no
n.º 2 deste artigo, perdem a favor do Estado os bens ou valores acrescidos ao seu património.

ARTIGO 4 (Declaração de bens)

Derrogado pela Lei n.º 16/2012 de 14 de Agosto

ARTIGO 5 (Fundamentação dos actos administrativos)

1. Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem ser fundamentados os actos administrativos que, total ou 
parcialmente:
a) neguem, extingam, restrinjam ou, por qualquer modo, afectem direitos ou imponham ou agravem deveres, encargos ou san-
ções;
b) afectem, de igual modo, e no uso de poderes discricionários, interesses legalmente protegidos;
c) decidam reclamações ou recursos;
d) decidam em contrário da pretensão ou oposição formulada por interessado, ou de parecer, informação ou proposta oficial;
e) decidam de modo diferente ou na interpretação e aplicação dos mesmos preceitos legais;
j) impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto administrativo anterior.
2. A fundamentação deve ser expressa através de sucinta exposição de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera 
declaração de concordância com os fundamentos de anterior parecer, informação ou proposta. que neste caso constituem parte 
integrante do respectivo acto que deve ser transcrito.
3. É equivalente à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não 
esclareçam concretamente a motivação do acto.
4. A fundamentação dos actos orais abrangidos pelo número 1 que não constem de acta deve, a requerimento dos interessados 
para efeitos de impugnação, ser reduzida a escrito e comunicada integralmente àqueles, no prazo de sete dias, através da expe-
dição de oficio sob registo postal ou da entrega de mandato de notificação pessoal, a cumprir no prazo de quarenta e oito horas.
5. O não exercício pelos interessados da faculdade conferida pelo número anterior não prejudica os efeitos de eventual falta de 
fundamentação do acto.

ARTIGO 6 (Cláusula contratual anti-corrupção)

1. Em todos os contractos em que seja parte o Estado, as autarquias locais ou outras pessoas colectivas de direito público, é obri-
gatória a inclusão de uma cláusula anti-corrupção em que as partes se comprometem a não oferecer, directa ou indirectamente, 
vantagens a terceiros, e nem solicitar, prometer ou aceitar, para benefício próprio ou de outrem, ofertas com o propósito de obter 
julgamento favorável sobre os serviços a prestar.
2. A omissão da cláusula referida no número anterior torna o contrato nulo e de nenhum efeito jurídico.

ARTIGO 7 (Corrupção passiva,para acto ilícito)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

ARTIGO 8 (Corrupção passiva para acto licito)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

ARTIGO 9 (Corrupção activa)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

ARTIGO 10 (Participação económica em negócio)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

CAPÍTULO II Das penas e dos procedimentos

ARTIGO 11 (Sanções)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro
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ARTIGO 12 (Iniciativa de procedimento)

1. Qualquer pessoa pode requerer à competente autoridade administrativa, policial e ao Ministério Público que seja instaurada 
investigação para apurar factos relativos aos crimes previstos na presente Lei.
2. A queixa ou denúncia é escrita ou reduzida a termo e assinada, ou sob forma de anonimato e contém as informações sobre os 
factos, a sua autoria e as provas de que tenha conhecimento.
3. A queixa ou denúncia é indeferida, em despacho fundamentado, se não observar o estabelecido no número anterior, sem 
prejuízo da faculdade de o Ministério Público tomar outras iniciativas para a investigação e prossecução dos casos denunciados.
4. O Ministério Público pode ordenar a investigação de crimes previstos na presente Lei, desde que tenha conhecimento por 
qualquer outro mecanismo.

ARTIGO 13 (Protecção de denunciante)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

ARTIGO 14 (Denúncia de má fé)

Derrogado pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro

ARTIGO 15 (Suspensão de funcionário)

O superior hierárquico competente ou por proposta do Ministério Público pode determinar a suspensão das entidades previstas 
no artigo 2 do exercício do cargo, pelo prazo máximo de noventa dias, do emprego ou função. sem prejuízo da remuneração, se a 
medida se mostrar necessária ao bom prosseguimento da instrução.

CAPÍTULO III Da organização e competências

ARTIGO 16 (Prevenção e combate)

Compete ao Ministério Público realizar as acções de prevenção e de combate aos crimes previstos na presente Lei.

ARTIGO 17 (Competências do Ministério Público)

O Ministério Público realiza, no exercício das suas funções, coadjuvado pela competente autoridade policial. de entre outras, as 
seguintes acções de prevenção:
a) recolha de informação relativamente à notícias de factos susceptíveis de fundamentar suspeitas de prática de crimes de 
corrupção;
b) solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspecções e outras diligências que se mostrem necessárias à averiguação da confor-
midade de determinados actos ou procedimentos administrativos, no âmbito das relações entre a Administração Pública e as 
entidades privadas;
c) proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição dos crimes previstos nesta Lei.

ARTIGO 18 (Legalidade dos procedimentos)

1. Os procedimentos a adoptar pelo Ministério Público, no âmbito das competências que lhe são deferidas pela presente Lei, são 
sempre documentados e não podem ofender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
2. O Procurador-Geral da República é regularmente informado dos procedimentos iniciados no âmbito da prevenção dos crimes 
desta Lei.

ARTIGO 19 (Gabinete Central de Combate à Corrupção)

1. Dentro da Procuradoria-Geral da República e subordinado ao Procurador-Geral da República, é criado o Gabinete Central de 
Combate à Corrupção.
2. O Gabinete Central de Combate à Corrupção tem, de entre outras, as seguintes competências:
a) conduzir inquéritos e investigações sobre queixas e denúncias, havendo indícios de crimes de corrupção;
b) promover, através das autoridades judiciais, a intimação de pessoas para apresentar, por escrito, informações sobre os va-
lores que detêm, quer no país quer no estrangeiro, especificando as datas em que tais valores foram adquiridos e como foram 
adquiridos;
c) promover a instrução preparatória, podendo requisitar documentos, informações, extractos de contas, registos e outros dados 
da pessoa suspeita de haver cometido os crimes previstos na presente Lei;
d) ordenar a detenção de pessoas indiciadas e, nos termos legais, submetê-las ao juiz de instrução criminal;
e) promover a realização de buscas em qualquer lugar para obtenção de provas incriminatórias;
f) gozar de livre acesso sem prévio aviso à instituições da Administração Pública, entidades governamentais, serviços adminis-
trativos das autarquias, para efeitos de investigação.
3. Para tornar célere os procedimentos previstos neste artigo, há um juiz de turno.
4, Para além dos magistrados do Ministério Público, o Gabinete Central de Combate à Corrupção pode ser integrado por pessoas 
nomeadas ou contratadas, por tempo determinado ou para determinados casos, que satisfaçam os requisitos de integridade, 
imparcialidade, e experiência exigidos.
5. O Procurador-Geral da República pode, havendo necessidade, solicitar a requisição ou o destacamento de funcionários da 
Polícia competentes.
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6. Sempre que as condições se mostrarem criadas, podem ser criados gabinetes provinciais de combate à corrupção, para efei-
tos da presente Lei.

ARTIGO 20 (Poderes da autoridade Judiciária)

As pessoas nomeadas ou contratadas ao abrigo do n.º 3 do artigo anterior são investidas dos poderes de autoridade judiciária.

ARTIGO 21 (Obrigações das auditoras)

1. Sempre que uma auditoria pública ou privada constate haver indícios da prática de crimes previstos nesta Lei, deve comunicar 
o facto, por escrito, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção.
2. O auditor, sendo pessoa jurídica de direito público, que violar o disposto no número anterior, será sujeito às seguintes sanções:
a) suspensão do exercício da função durante trinta dias e multa de 1 a 10 salários mínimos, sendo a primeira vez;
b) suspensão do exercício de funções durante três meses e multa de 11 a 30 salários mínimos, tratando-se da segunda vez;
c) demissão da função pública, na terceira vez.
3. O auditor, sendo pessoa jurídica de, direito privado, que violar o disposto no n.º 1 do presente artigo, será sujeito às seguintes 
sanções:
a) suspensão do alvará por trinta dias e multa de 500 a 1000 salários mínimos, tratando-se da primeira vez;
b) suspensão do alvará por três meses e multa de 1001 a 2000 salários mínimos, tratando-se da segunda vez;
c) cancelamento do alvará, na terceira vez.
4. Compete às entidades referidas no n.º 4 do artigo 19 proceder a instauração da competente acção contra os auditores previstos 
no n.º 1 do presente artigo.
5. Compete ao tribunal judicial da área do cometimento da infracção conhecer da acção referida no número anterior.

ARTIGO 22 (Dever de sigilo)

1. Quem desempenhar qualquer actividade no âmbito das competências do Gabinete Central de Combate à Corrupção fica vin-
culado ao dever de sigilo em relação aos factos de que tenha tomado conhecimento, no exercício das funções.
2. O dever de sigilo é extensivo à identificação de cidadãos que forneçam quaisquer informações com relevância para a actividade 
do Gabinete Central de Combate à Corrupção.
3. O disposto no número anterior cessa com a instauração do procedimento criminal.

ARTIGO 23 (Regulamentação)

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei, no prazo de seis meses.

ARTIGO 24 (Revogação)

São revogadas as disposições que contrariem a presente Lei.

ARTIGO 25 (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República aos 12 de Maio de 2004.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Joaquim Mulémbwè.
Promulgada aos 31 de Maio de 2004.
Publique-se.
O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. 
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Resolução n.º 15/2003 (Política e Estratégia de Prevenção e Combate à Droga)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 15/2003 (Política e Estratégia de Prevenção e Combate à Droga)

Data de Publicação 14/05/2003  
Data de Entrada em Vigor  29/05/2003

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim da República, I Série, Número 20

Resolução n.° 15/2003, de 4 de Abril

Tornando-se necessário adoptar medidas que permitam a intervenção organizada, coordenada e articulada das diferentes insti-
tuições do Estado, das ONG’s anti-drogas, das confissões religiosas, das comunidades locais e da sociedade em geral, no domí-
nio da prevenção ao consumo ilícito de drogas, na reinserção social dos toxicodependentes e no combate ao narcotráfico, através 
do estabelecimento de princípios, objectivos e estratégias;
No uso das competências que lhe são conferidas pela alínea e) do n° 1 do artigo 153 da Constituição da Republica, conjugado com 
o n° 1 do artigo 32 da Lei n° 3/97, de 13 de Março, o Conselho de Ministros determina:

Único.
É aprovada a Política e Estratégia de Prevenção e Combate à Droga, em anexo, que constitui parte integrante da presente Reso-
lução.
Aprovada pelo Conselho de Ministros.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi

Política e Estratégia da Prevenção e Combate à Droga

Introdução

A concepção e implementação da presente política e estratégia de prevenção e combate à droga constitui imperativo para Mo-
çambique. Este imperativo resulta dos ensinamentos e da experiência adquirida ao longo dos 26 anos da nossa existência como 
Nação, da consciência sobre as fragilidades e das capacidades existentes bem como a noção dos novos desafios lançados pela 
própria evolução do fenómeno do tráfico ilícito de drogas no nosso país.
Por outro lado, a adopção das medidas constantes do presente documento, resulta da convicção de que o narcotráfico e a toxico-
dependência é um dos problemas mais candentes da actualidade e com uma dimensão mundial.
Na verdade, as ligações do tráfico de drogas, o crime organizado, bem como as suas conexões com a lavagem de dinheiro, a 
corrupção, o comércio ilícito de armas e o terrorismo, ameaçam já, em diversos pontos do globo, as economias nacionais, bem 
como a integridade e a efectiva soberania dos Estados.
Em Moçambique, vários indicadores mostram que o tráfico e o consumo ilícito de drogas têm vindo a assumir proporções preo-
cupantes a partir da década de 90, registando-se especialmente nos últimos anos um crescimento contínuo, mercê da conjun-
tura económica e social.
As consequências directas e indirectas, do consumo abusivo de drogas, no nosso país, são percebidas nas várias interfaces da 
vida: na família, no trabalho, na rua, na disseminação do vírus de HIV/ SIDA, principalmente entre os usuários de drogas injectá-
veis, no aumento da criminalidade, entre outros males, o que representa custos elevadíssimos para a sociedade moçambicana.
O narcotráfico, por outro lado, propicia formas ilícitas de enriquecimento, pondo em causa todo um sistema económico e finan-
ceiro legal do país.
De uma forma geral, as principais consequências decorrentes do uso indevido de drogas no nosso país, são:
Aumento dos índices de desistência escolar ao nível dos adolescentes e camada juvenil; Violência no seio da família e da comu-
nidade em geral; Elevado índice de contaminação por HIV/SIDA, DTS, tuberculose e hepatite; Aumento dos acidentes de viação.
Assumindo esta preocupação, o Programa Quinquenal do Governo, aprovado pela Resolução n” 4/2000, de 22 de Março, prevê 
no seu ponto 2.11, relativo a acção social, a necessidade de «introduzir programas específicos de apoio à recuperação dos to-
xicodependentes em centros de reabilitação e aconselhamento e realça a imperatividade de intensificar o combate ao tráfico e 
consumo ilícitos de drogas».
É neste contexto que urge adoptar uma política e estratégia que permitam uma intervenção cada vez mais coordenada e integral 
de todos os vectores da sociedade civil com vista à erradicação deste mal.
A Política e Estratégia de Prevenção e Combate à Droga abreviadamente designada, PEPCD, constitui um instrumento orientador 
das actividades que a nível nacional devem ser levadas a cabo pelos diversos intervenientes do processo de prevenção e combate 
ao tráfico e consumo ilícitos de droga.
A PEPCD é um conjunto estruturado de opções políticas, definidas a partir do conhecimento disponível da realidade que se 
pretende transformar, visando assegurar a adequada coordenação de diferentes sensibilidades com responsabilidades nesta 
área e servir de referência para a sociedade moçambicana, mobilizando-a para enfrentar de forma contundente este problema.
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APEPCD estrutura-se a partir da afirmação clara de princípios, da definição segura de objectivos e do estabelecimento preciso 
de opções estratégicas a seguir ao longo dos próximos anos.

1. Tendências recentes no consumo e no tráfico ilícitos de drogas em Moçambique
No que concerne à toxicodependência, em Moçambique, é importante que continuamente sejam efectuados estudos consisten-
tes sobre o fenómeno do tráfico e consumo ilícitos de drogas.
O alcance e a dimensão desta problemática são actualmente apresentados, ainda que de forma indiciária, pelos dados e informa-
ções que têm sido coligidos pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), órgão criado à luz da Lei n° 3/97, 
de 13 de Março, com a responsabilidade de proceder à centralização de toda informação relativa ao tráfico e consumo ilícitos de 
drogas, registado no país.
Com efeito, os dados disponíveis apresentam evidências que apontam para um aumento considerável do consumo ilícito de dro-
gas. Sendo que as estatísticas referentes aos últimos quatro anos, ilustram com clarividência um crescimento médio do número 
de toxicodependentes na ordem dos 30% por ano.
Especificamente no domínio do consumo ilícito de drogas, tem se constatado que a cannabis sativa é a droga mais frequente-
mente utilizada no país, sendo consumida habitualmente em regiões rurais ou zonas urbanas com uma população dotada de 
poucos recursos financeiros. O haxixe e mandrax constituem respectivamente a segunda e terceira droga mais consumida.
Quanto ao consumo da cocaína, da heroína e da morfina, limita-se exclusivamente a alguns círculos frequentados por toxicode-
pendentes adultos e alguns jovens de famílias com poderes aquisitivos acima da média.
Por outro lado, dada a aparência das drogas sintéticas, maioritariamente em comprimidos e cápsulas, com os demais medica-
mentos lícitos e consequentemente a facilidade da sua ocultação, há indicações fiáveis do aumento do consumo ilícito destas 
drogas sintéticas, particularmente o êxtase, diazepans e mandrax. Este facto regista-se com maior frequência em clubes noctur-
nos, festas juvenis e nos estabelecimentos escolares, particularmente das três grandes cidades do país, nomeadamente Maputo, 
Beira e Nampula.
No âmbito das suas repercussões sanitárias, o nexo mais significativo entre o consumo ilícito de drogas e os danos infligidos à 
saúde encontra-se com maior ênfase nos indivíduos consumidores de drogas injectáveis registando-se a contaminação pelo HIV/ 
SIDA. Por outro lado, são frequentes os casos de contaminação da tuberculose, anemia e hepatite.
Relativamente ao tráfico ilícito de drogas, constata-se o seguinte:
- A frequência do tráfico da cannabis sativa, do mandrax e do haxixe.
- Os índices de apreensões da cannabis sativa têm duplicado nos últimos anos, o mesmo diz-se do desmantelamento dos locais 
de cultivo desta droga, particularmente nas províncias de Manica, Tete e Cabo Delgado.
Ilustrando a sua dimensão mundial, à semelhança de outros países do mundo, nos últimos anos, em Moçambique tem se re-
gistado uma modificação do modus operandi dos narcotraficantes, marcando uma nova forma de manifestação do tráfico ilícito 
de drogas.
Mercê da intervenção das instituições vocacionadas ao combate do tráfico, os narcotraficantes, ao invés de procederem a im-
portação do produto acabado efectuam a importação ilegal de precursores, solventes, reagentes bem como de equipamento 
laboratorial a coberto de actividades lícitas e de empresas fictícias procedendo, assim, a produção clandestina de drogas dentro 
do nosso país, através de laboratórios clandestinos.
Os dados apresentados justificam a necessidade de os diversos sectores sociais terem que responder ao crescente aumento do 
tráfico e consumo ilícitos de drogas em Moçambique.
Fundamentalmente, constituem factores propiciadores da vulnerabilidade, do nosso país ao tráfico ilícito de drogas, os seguin-
tes;
- A fragilidade institucional dos órgãos com competência no âmbito do combate à droga, marcado fundamentalmente pela exi-
guidade material e de uma adequada formação técnico-científica.
- A inexistência de meios sofisticados para o controlo marítimo, principalmente das ilhas ao longo da costa do Oceano Índico, 
cuja dimensão é de 250 mil milhas.
- A falta de uma formação técnico-científica contínua dos recursos humanos envolvidos na tarefa de combate à droga.

2. Enquadramento legai e principal legislação aplicável
O desenvolvimento da PEPCD em Moçambique, tem como fonte e reflecte em grande medida a aderência do nosso país aos 
princípios objectivos e prioridades aprovadas pelas Nações Unidas e consubstanciadas nas três Convenções, nomeadamente:
- A Convenção Única das Nações Unidas de 1961, sobre os estupefacientes, a qual o nosso país ratificou através da Resolução n° 
7/90, de 13 de Setembro, da Assembleia Popular.
- A Convenção das Nações Unidas de 1971, sobre substâncias psicotrópicas ratificada através da Resolução n° 8/90, de 13 de 
Setembro, da Assembleia Popular.
- A Convenção das Nações Unidas de 1988, sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, ratificada 
através da Resolução n° 11/96, de 4 de Maio, da Assembleia da República.
Por outro lado, a formulação do presente documento enquadra-se nos esforços do Governo com vista à erradicação deste fe-
nómeno no nosso país e em cumprimento do preceituado pelo n° 1 do artigo 32 da Lei n° 3/97, de 13 de Março, que aprova o 
regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo ilícitos de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, precursores e preparados 
ou outras substâncias de efeitos similares e cria o GCPCD.
A Lei n° 3/97, supracitada, introduziu no ordenamento jurídico moçambicano disposições que conferiram uma nova dinâmica à 
arena da prevenção e combate à droga, constituindo-se assim, num instrumento de grande relevo neste âmbito,
No prosseguimento dos esforços internos com vista a estancar o financiamento das actividades do narcotráfico, a Assembleia 
da República, sob proposta do Governo, aprovou a Lei n° 7/2002, de 5 de Fevereiro, sobre a repressão da utilização do sistema 
financeiro para a prática de actos de branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas.
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Esta Lei teve como base as directrizes emitidas pelas Nações Unidas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e as 
40 recomendações apresentadas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional—GAFI, «Financial Action Task Force on Money 
Laundering — FATF», redigidas em 1996.
Relativamente à matéria de controlo de medicamentos e psicotrópicos, o Governo criou o Conselho de Medicamentos, através da 
Lei n° 4/98, de 14 de Janeiro, (Lei de medicamentos), cujo regulamento foi aprovado pelo Decreto n° 21/99, de 4 de Maio.
Trata-se de um órgão central adstrito ao Departamento Farmacêutico do Ministério da Saúde com competências exclusivas em 
matérias do controlo e fiscalização da importação, distribuição e comercialização de medicamentos. No exercício das suas fun-
ções, este órgão obedece às normas emitidas pelo Bureau International de Controlo de narcotráficos (INCB).
Paralelamente às medidas jurídicas o país tem se empenhado em alargar os laços de cooperação regional, bilateral e interna-
cional especialmente em matérias de combate à droga.
Com efeito, ao nível regional e relativamente à extradição, o país firmou acordos bilaterais com a República do Zimbabwe e o 
Reino da Swazilândia, podendo vir a ser assinados acordos similares com o Malawi, RSA e outros Países da região e do mundo.
Ainda em matéria de cooperação regional, o nosso país ratificou, através da Resolução n° 23/98, de 2 de Junho, do Conselho de 
Ministros, o Protocolo Sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas na Região da S ADC, assinado em Maseru, Lesoto, aos 24 
de Agosto de 1996, tendo um representante ao nível do Comité de Controlo de Drogas da SADC. Por outro lado, Moçambique é 
parte do Acordo Multilateral de Assistência Mútua de 1997, firmado no âmbito do combate ao crime na região Austral de Africa.
Ao nível dos países da CPLP, Moçambique ratificou o Acordo de Cooperação entre os Governos integrantes da CPLP, relativo à 
redução da demanda, prevenção do uso indevido e combate à produção e tráfico ilícitos de estupefacientes e substâncias psico-
trópicas.
Ao mesmo nível, o nosso país firmou acordos de cooperação bilateral em matérias de assistência mútua e cooperação judiciária 
na área do combate à produção e ao tráfico ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e criminalidade conexa com a 
República Federativa do Brasil, em Junho de 2001 e com a República Portuguesa, aos 13 de Abril de 1995, respectivamente.
Este acervo legislativo, veio dotar o nosso país de instrumentos jurídicos necessários à prevenção e combate ao fenómeno da 
droga.
Contudo, a necessidade de um instrumento que permita traçar as linhas mestras, para o sucesso das acções de prevenção e 
combate ao tráfico e consumos ilícitos de drogas constitui uma das grandes apostas do Estado moçambicano.

3. Princípios estruturantes
A realização das actividades de prevenção e combate à droga deve-se nortear pelos 7 princípios estruturantes orientadores 
abaixo mencionados:

3.1. Princípio da prevenção
Traduz-se na primazia das intervenções preventivas destinadas a combater a procura de drogas, por via de adequadas acções de 
formação e informação da comunidade ou de determinados grupos alvo, o que significa:
a) Promover iniciativas de prevenção primária, dentro e fora da escola, principalmente nos meios frequentados por adolescentes 
e jovens, incluindo o meio laboral;
b) Recorrer aos meios de comunicação social, para a divulgação de informações e mobilização da comunidade para o problema 
da droga;
c) Seleccionar os grupos alvo e identificar as suas características, bem como os potenciais factores de risco ou de protecção;
d) Dar a conhecer sobretudo à nova geração os perigos decorrentes do uso e abuso dos diferentes tipos de drogas.

3.2. Princípio humanista
Traduz-se no reconhecimento da dignidade humana dos toxicodependentes e tem como corolário a compreensão da comple-
xidade e importância da história individual, familiar e social desse grupo, bem como considerar a toxicodependência como um 
delicado desvio de conduta e consequentemente, deve-se responsabilizar o Estado pela realização do direito constitucional à 
saúde dos cidadãos toxicodependentes e pelo combate à sua exclusão social, sem prejuízo da responsabilidade individual de 
cada toxicodependente.
Deste princípio, decorrem várias implicações para a estratégia de luta contra a droga que são:
a) promover e garantir a existência de condições de acesso ao tratamento, através de uma rede pública nacional de atendimento 
e prestação de cuidados de saúde aos toxicodependentes;
b) Adoptar políticas de redução de danos que possam despertar nos toxicodependentes a consciência da sua própria dignidade e 
constituir um meio de acesso a programas de tratamento ou de redução da respectiva exclusão social;
c) Promover e incentivar a efectiva reinserção social e profissional dos toxicodependentes, e ao mesmo tempo garantir que as 
instituições que prestam serviços na área do tratamento, recuperação e reinserção social dos toxicodependentes tenham o mí-
nimo de qualidade.

3.3. Princípio da cooperação internacional
Este princípio é definido à luz da dimensão mundial do problema da droga, significando que a valorização da intervenção dos 
países no plano internacional, na definição e concretização de estratégias e iniciativas comuns face ao problema da droga, bem 
como a articulação das políticas nacionais com os compromissos internacionalmente assumidos.
O presente princípio implica a concretização das seguintes acções:
a) Valorização da participação activa de Moçambique, no desenvolvimento de iniciativas internacionais de cooperação neste do-
mínio, em conformidade com o princípio da responsabilidade partilhada;
b) Harmonização das políticas nacionais com as directrizes adoptadas ao nível da ONU, SADC e da CPLP;
c) Valorização e promoção de iniciativas de cooperação bilateral e multilateral, face ao problema da droga e toxicodependência, 
em especial com os países vizinhos.
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3.4. Princípio do pragmatismo
Este princípio determina uma atitude de abertura à inovação, tomando em consideração os resultados cientificamente compro-
vados das experiências ensaiadas nos diversos domínios do combate à droga e, à toxicodependência, e a consequente adopção 
de soluções adequadas à realidade moçambicana e que possam proporcionar resultados práticos positivos. Este princípio tra-
duz-se no seguinte:
a) Promoção de acções que minimizem os efeitos do consumo abusivo de drogas e salvaguardem a reinserção sócio-profissio-
nal, favorecendo a diminuição do risco de propagação de doenças infecto-contagiosas e a redução da criminalidade associada a 
certas formas de toxicodependência;
b) Acompanhamento e análise criteriosa das experiências inovadoras, em curso noutros países nos diversos domínios do comba-
te à droga e à toxicodependência, designadamente em matéria de redução de danos e administração terapêutica de substâncias 
desintoxicantes, da reinserção social dos toxicodependentes bem como do combate ao tráfico, do controlo de estupefacientes e 
precursores;
c) Análise e adopção das soluções decorrentes das convenções internacionais, que se mostrem adequadas à realidade moçam-
bicana, tendo ero consideração a natureza dos problemas com que se defronta o país, os meios disponíveis e as prioridades para 
a sociedade moçambicana.

3.5. Princípio da segurança nas acções de combate à droga
Este princípio envolve a garantia da protecção de pessoas e bens nos domínios da saúde pública e da defesa de menores, bem 
como em matéria de prevenção e repressão do crime, tendo em vista a manutenção da paz e da ordem pública.
O princípio da segurança, está intimamente ligado ao seguinte:
a) Combate ao tráfico ilícito, incluindo a aplicação de sanções penais adequadas aos traficantes e aos traficantes consumidores;
b) Consagração legal de mecanismos que permitam, em todos os casos, a apreensão de drogas ilícitas pelas autoridades poli-
ciais e a prossecução das actividades de investigação necessárias ao combate ao tráfico;
c) Previsão de sanções diferenciadas por actos que envolvam tráfico, consumo ©posse de drogas mais perigosas para a saúde, 
ou cuja aquisição tenda a estar associada a comportamentos ofensivos dos bens jurídicos essenciais da comunidade;
d) Promoção de medidas especiais de segurança nas escolas e outros locais frequentados por adolescentes e jovens.

3.6. Princípio da coordenação integrada e da racionalização de meios
Este princípio envolve a existência de mecanismos que assegurem uma coordenação ou articulação eficaz entre as diversas 
instituições públicas, serviços e organismos competentes em matéria de prevenção e combate ao tráfico de drogas e toxicode-
pendência, bem como a optimização dos recursos, evitando a sobreposição de actividades e o desperdício de recursos.
Deste princípio, decorrem as seguintes consequências:
a) Existência de uma intervenção harmónica, em matérias de prevenção e combate ao tráfico de drogas e toxicodependência, 
particularmente entre as instituições adstritas ao GCPCD, por via da representação;
b) Coordenação dos financiamentos a conceder a projectos e iniciativas a cargo de entidades privadas e avaliação sistemática 
dos respectivos resultados;
c) Optimização da gestão dos recursos humanos e materiais existentes, incluindo a promoção de iniciativas de formação profis-
sional, investigação científica e de avaliação contínua dos resultados nesta área.

3.7. Princípio da participação da sociedade civil
Traduz-se na intervenção de uma vasta gama de intervenientes na execução das acções de prevenção e combate ao tráfico ilícito 
de droga e à toxicodependência. Deste princípio emanaram as seguintes implicações:
a) Apoio às iniciativas da sociedade civil, nomeadamente ONG’s, comunidades locais, instituições religiosas, entre outras, nos 
domínios da prevenção primária, secundária e terciária;
b) Incentivo e valorização da participação dos cidadãos na denúncia de situações relacionadas com o tráfico e consumo ilícito de 
drogas e criminalidade conexa;
c) Incentivar às instituições da sociedade civil para que se empenhem nas áreas de tratamento e reinserção social de toxicode-
pendentes, por via da comparticipação das famílias;
d) Sensibilização das famílias, dos professores, dos estudantes, dos profissionais da comunicação social, da sociedade civil e 
sobretudo dos jovens sobre a problemática do tráfico de droga e da toxicodependência;
e) Controlo e fiscalização de psicotrópicos e outros medicamentos destinados a fins sanitários;
f) Coordenação integrada entre as diversas instituições públicas na prevenção e combate à droga;
g) Estreitamento e alargamento da cooperação internacional em matérias de combate à droga;
h) Formação inicial e contínua dos diversos profissionais intervenientes na prevenção e combate à droga.

4. Objectivos

4.1. Objectivos gerais
São objectivos gerais da PEPCD, nomeadamente:
a) Prevenção ao tráfico e consumo ilícitos de drogas;
b) Redução dos danos à saúde dos toxicodependentes;
c) Reforço do combate ao tráfico ilícito de drogas;
d) Garantia da segurança, tranquilidade e ordem públicas;
e) Prevenção e combate ao branqueamento decapitais;
f) Controlo e fiscalização da importação de substâncias precursoras;
g) Tratamentos dos toxicodependentes;
h) Reinserção social dos ex-toxicodependentes.
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4.2. Objectivos específicos
a) Assegurar uma melhor informação da sociedade e educação moçambicana sobre a perigosidade do consumo ilícito de drogas;
b) Reduzir o consumo ilícito de drogas no seio da camada juvenil e nas escolas;
c) Adoptar providências necessárias com vista a garantir o equilíbrio entre a procura e a oferta de psicotrópicos e outros medi-
camentos destinados a fins sanitários;
d) Providenciar os meios necessários para o tratamento dos toxicodependentes;
e) Proceder a reinserção social dos ex-toxicodependentes em actividades laborais e de formação profissional;
f) Estabelecer parcerias com as ONG’s anti-drogas, confissões religiosas e comunidades locais;
g) Combater a produção, o tráfico, o cultivo ilícito de drogas e a criminalidade conexa;
h) Reprimir todas as operações financeiras relacionadas
com o branqueamento de capitais.

5. Políticas de prevenção e combate à droga
Com base nos princípios estruturantes acima enunciados, na realização de todas as actividades no âmbito da prevenção e com-
bate ao tráfico e consumo ilícito de drogas o Estado guiar-se-á, essencialmente com base em duas, grandes convicções políticas, 
nomeadamente a primazia das acções de prevenção à toxicodependência e do reforço das acções de combate ao tráfico ilícito de 
drogas, ao branqueamento de capitais e a criminalidade

5.1. No âmbito da prevenção à droga, tratamento e reinserção social dos toxicodependentes
O problema da droga é um problema humano, vivido no interior de cada pessoa, de cada família, de cada escola, de cada em-
presa, de cada grupo, de cada segmento de organização social. Sobretudo onde o Estado não pode chegar, importa agir. Neste 
contexto, torna-se indispensável o apoio e a participação da comunidade na elaboração e execução de programas preventivos.
Assim, o Governo valoriza as iniciativas e criatividade dos diversos vectores da sociedade civil no desenvolvimento de acções de 
prevenção à toxicodependência, propondo-se a apoiar as iniciativas da sociedade civil.
Neste âmbito, os jovens, desempenham um papel importantíssimo, havendo por isso necessidade do seu envolvimento directo 
na concretização das acções preventivas. Para tanto, as instituições públicas e privadas deverão colaborar na criação de oportu-
nidades de ocupação dos jovens e adolescentes através da sua ocupação sã, a título de exemplo facilitando a participação deste 
grupo etário em actividades desportivas ou culturais.
De igual modo, a família, sendo a célula base da sociedade cabe-lhe um papel preponderante. A manutenção da estabilidade 
familiar, constitui um dos factores importantes no distanciamento dos jovens ao recurso à droga, pelo que, os casos de preca-
riedade no relacionamento familiar, deverão ser tidos como factores de risco, por contribuírem para a perturbação psico-social 
dos jovens. Deste modo, a identificação de factores de risco, deve merecer atenção constante por parte dos órgãos vocacionados 
à prevenção.
No que tange aos locais de risco, as acções de prevenção deverão dar primazia aos ambientes escolares com maior enfoque 
para o ensino primário do segundo grau e secundário, por estas instituições estarem voltadas para uma população constituída 
predominantemente por adolescentes e jovens em desenvolvimento, grupo etário com maior maleabilidade quanto à estrutura 
da personalidade, sendo susceptíveis de vulnerabilidade por parte dos narcotraficantes.
Com efeito, as escolas, os profissionais de educação, embora não substituam a família, cabe-lhes assegurar a realização de uma 
efectiva intervenção pedagógica através da ministração de conteúdos ilustrativos dos malefícios do consumo de drogas persua-
dindo os jovens estudantes a não enveredarem por este mal.
Por outro lado, a criação de oportunidades de emprego, estágios remunerado ou outras actividades ocupacionais para jovens 
recém-graduados ou socialmente carentes, devem merecer atenção especial, devendo, sempre que possível, beneficiar de in-
centivos fiscais ou sociais.
A concretização do direito ao emprego deve estender-se, igualmente, aos toxicodependentes desde que esteja comprovada a sua 
sanidade psico-social. Deve-se criar e garantir o acesso dos toxicodependentes aos serviços públicos de tratamento, desintoxi-
cação bem como a sua adequada reinserção social e familiar.
A garantia do acesso ao tratamento de todos os toxicodependentes é uma prioridade absoluta, integrando-se na responsabilida-
de do Estado na realização do direito constitucional à saúde.
O tratamento consistindo num conjunto de intervenções visando a paragem dos consumos de tóxicos, assume ainda a forma de 
prevenção (prevenção secundária) na medida em que, além de contribuir para a redução do consumo, protege a saúde pública 
e segurança de pessoas e bens.

5.2. No âmbito da cooperação internacional
Sem prejuízo da concertação de acções ao nível internacional, por razões intrínsecas a proximidade geográfica, afinidades só-
cio-económicas e do próprio fenómeno do tráfico ilícito e do consumo ilícito de droga, importa conferir prioridade às relações 
com países vizinhos.
A cooperação internacional deve traduzir-se na harmonização das políticas internas com as internacionais, bem como com os 
instrumentos jurídicos em vigor ao nível da SADC, fundamentalmente à luz do protocolo de luta contra a droga assinado pelos 
países da SADC, devendo priorizar a extradição, o auxílio mútuo, a realização de entregas controladas, operações conjuntas, a 
padronização dos níveis do pessoal envolvido através da formação.

5.3. Combate ao tráfico ilícito de drogas e branqueamento de capitais
No que se refere às medidas destinadas ao combate do tráfico, produção e cultivo ilícito de drogas, destaca-se a necessidade 
de maior envolvimento da sociedade, estimulando a denúncia por parte da sociedade civil do cometimento destas infracções, 
comprometendo-se a adoptar medidas jurídicas e outros procedimentos administrativos conducentes à protecção e garantia dos 
direitos das testemunhas.
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De igual modo, assumida a convicção de que o narcotráfico insere-se num complexo organizado e sofisticado de prática de actos 
criminais, tendo em vista o reforço do seu combate, impõe-se a dotação de meios técnicos modernos e a formação técno-cien-
tífica adequada aos órgãos de controlo e repressão.
Por outro lado, deverá desenvolver-se um combate integrado, o que pressupõe a valorização da participação de cada uma das 
entidades públicas no seu campo específico de actuação, dando-se primazia ao reforço das acções de controlo das fronteiras 
aéreas, marítimas, incluindo as ilhotas ao longo das ilhas territoriais.
O combate integrado deverá complementar-se por uma efectiva cooperação entre as diversas autoridades competentes, crian-
do um grupo de planeamento e avaliação permanente, à luz do artigo 7 do Decreto n° 41/97, de 18 de Novembro, que aprova o 
estatuto orgânico do GCPCD.

6. Opções estratégicas
Para se atingir QS objectivos e com vista a reduzir-se os índices do consumo e tráfico ilícitos de drogas são adoptadas as seguin-
tes estratégias:

6.1. Prevenção
a) Elaboração de planos trimestrais de disseminação maciça de propaganda anti-droga, visando informar e educar o público 
sobre os efeitos nocivos da droga;
b) Priorizar programas de prevenção primária tendo como grupo alvo os adolescentes e jovens bem como os locais propensos, 
nomeadamente as escolas, zonas residenciais, clubes nocturnos, entre outros;
c) Proceder à inclusão nos curricula escolares, programas relativos à componente prevenção ao tráfico e consumo de drogas, 
abrangendo todos os estabelecimentos e níveis do ensino público e privado;
d) Incluir nos órgãos formadores de recursos humanos (escolas, universidades, centro de treino militar e para militar, temas de 
prevenção do uso de drogas);
e) Priorizar a mobilização de unidades devidamente organizadas, tais como: clubes de desporto, associações, igrejas, ONG’s, 
comunidades, entre outras, estimulando-as a desenvolver acções de prevenção e combate ao tráfico de drogas;
f) Veicular mensagens anti-droga na divulgação de eventos desportivos, culturais, de lazer, em salas de cinema, clubes de di-
versão nocturna, entre outros;
g) Destinar em harmonia com a legislação os bens e valores às actividades de prevenção ao tráfico e consumo ilícitos de drogas, 
tratamento e reinserção social dos toxicodependentes;
h) Efectuar estudos epidemiológicos regulares sobre a problemática da toxicodependência, com vista a perceber a incidência e 
suas manifestações ao nível dos grupos e locais de risco;
i) Providenciar para que haja formação de gestores de recursos humanos em matérias de prevenção à droga preparando-os para 
a incidência da toxicodependência no meio laboral.

6.2. Tratamento, redução de riscos e reinserção social de toxicodependentes
a) Garantir que haja maior articulação entre os serviços especializados dos Ministérios da Saúde e da Mulher e Coordenação de 
Acção Social na criação de centros especializados e regionais de tratamento e reinserção social de toxicodependentes;
b) Incentivar às instituições e grupos que actuam ou pretendam actuar nesta área;
c) Reduzir os encargos fiscais às empresas que admitirem, nos seus serviços, jovens ex-toxicodependentes, desde que provem 
terem sido devidamente reabilitados em centros comprovados;
d) Criar oportunidades de formação profissional, emprego e auto-emprego aos toxicodependentes;
e) Promover acções sistemáticas de reinserção sócio-familar;
f) Garantir que nas escolas e sectores laborais existam mecanismos de acesso ao tratamento nos casos de detecção precoce de 
toxicodependência;
g) Criar condições para que haja, cada vez mais, respostas de instituições privadas ao tratamento e reinserção social de toxico-
dependentes, através de incentivos fiscais ou outros;
h) Estudar continuamente formas de assegurar que toxicodependentes, sendo uma população de risco, estejam protegidos rela-
tivamente à contaminação do HIV/SIDA, DTS, tuberculose, hepatite e outras doenças infecto-contagiosas.

6.3. Combate à produção, cultivo e tráfico ilícitos de drogas e branqueamento de capitais
a) Garantir uma maior articulação entre os vários organismos intervenientes no combate à droga, através da troca de informa-
ções entre a Polícia, Alfândega, Procuradoria Geral da República, Tribunais e outras instituições ligadas ao controlo de drogas;
b) Dotar de meios adequados de acordo com novas tecnologias todas as instituições de combate à droga, nomeadamente a in-
vestigação criminal, laboratório de criminalística, entre outras;
c) Garantir uma efectiva fiscalização da costa marítima, fluvial, bem como das ilhas e arquipélagos adjacentes;
d) Providenciar a alocação de meios técnicos modernos de’ identificação de drogas nos portos, aeroportos e outros pontos fron-
teiriços;
e) Incrementar o controlo do tráfico ilícito de precursores e fiscalizar a sua importação legal para fins industriais;
f) Criação de melhores procedimentos de controlo do branqueamento de capitais resultantes do tráfico de drogas, desde a iden-
tificação e conhecimento dos clientes bem como a denúncia e participação de operações suspeitas;
g) Submeter ao tratamento compulsivo todos os delinquentes juvenis toxicodependentes;
h) Providenciar para que haja a formação inicial e contínua
dos Agentes Alfandegários, Polícia, Procuradoria Geral da República, Tribunais e demais intervenientes no combate à droga, 
tornando-os cada vez mais proactivos em relação à inovação e sofisticação dos meios de actualização dos narcotraficantes no 
mundo e na região austral em especial.
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6.4. Perspectiva da cooperação internacional
a) Incrementar os acordos bilaterais, com maior ênfase para a extradição e operacionalizar os acordos em vigor;
b) Intensificar a cooperação com organismos homólogos em especial com países da região austral e da CPLP.

6.5. Formação profissional e investigação
a) Assegurar a formação inicial e contínua de profissionais ligados aos domínios de controlo fronteiriço, identificação de drogas 
e precursores, prevenção à toxicodependência entre outros;
b) Criar mecanismos de troca de informação e de experiências e para a promoção da interdisciplinaridade entre os diferentes 
organismos públicos e privados;
c) Promover a investigação epidemiológica da droga, sobre a fenomenologia da toxicodependência, nova manifestação, modus 
operandi e tendências do narcotráfico no país;
d) Proceder ao acompanhamento de novos métodos de prevenção ao tráfico e consumo ilícitos de drogas e novas tecnologias de 
combate ao narcotráfico no mundo, privilegiando a investigação;
e) Actualizar sistematicamente os dados estatísticos referentes à problemática da toxicodependência e do tráfico ilícito de dro-
gas;
f) Promover investigação sobre o impacto económico e social do consumo e tráfico de drogas em Moçambique.

7. Competências em matéria de execução, avaliação e fiscalização da sua implementação
a) Os intervenientes na execução da PEPCD e modelo de organização
O sucesso das actividades de prevenção e combate à droga dependem em boa parte de uma elevada coordenação inter-institu-
cional, entre as diversas instituições representadas no GCPCD, à luz do artigo 7 do Decreto n° 41/97, de 18 de Novembro, com 
competência nesta área.
b) Competências em matéria de prevenção ao consumo ilícito de drogas
As opções estratégicas neste âmbito orientam para o reforço da actividade de prevenção primária, com base na identificação dos 
factores de risco e conferindo prioridade às acções dirigidas aos jovens e adolescentes nas escolas.
Assim, os Ministérios da Educação, da Mulher e Coordenação da Acção Social e da Juventude e Desportos deverão dar resposta 
às seguintes acções:
- Inserção de conteúdos anti-drogas nos currículos escolares;
- Disseminação de mensagens anti-drogas em todos os meios de aglomeração juvenil;
- Controlo de drogas aos praticantes de todas as modalidades desportivas.
c) Competências em matéria de tratamento e reinserção social de toxicodependentes
Neste âmbito a prioridade vai para a criação de centros de tratamento e reabilitação de toxicodependentes, bem como a criação 
de condições para a reinserção social de toxicodependentes no meio familiar e laboral.
No que concerne, especificamente à reinserção social, compete aos Ministérios da Mulher e Coordenação da Acção Social (atra-
vés do Instituto da Reinserção Social) do Ministério do Trabalho (através do Instituto do Emprego e Centros de Formação Profis-
sional) e do Ministério da Educação (através das Escolas do Ensino Técnico-Profissional).
d) Competências em matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, tráfico ilícito de drogas e de substâncias 
precursoras
Neste âmbito a prioridade vai para o reforço do combate ao tráfico ilícito de drogas, tráfico de precursores, controlo fronteiriço, 
fiscalização marítima, fiscalização das actividades da indústria, comércio e turismo, prevenção da utilização do sistema finan-
ceiro para a prática de actos de branqueamento de capitais. Por outro lado, urge proceder à capacitação institucional dos órgãos 
nele envolvidos, mormente através da formação técnico-profissional e alocação de meios técnicos.
Porém, o recurso aos meios técnicos adequados não pode descurar o combate ao chamado pequeno tráfico.
São intervenientes directos neste âmbito, o Ministério do Interior (Brigada Anti-Droga), Ministério do Plano e Finanças (Alfânde-
gas),Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Justiça, Ministério dos Transportes e Comunicações, Procuradoria Geral 
da República e o Banco de Moçambique.
e) Competências em matéria de formação e investigação científica e centralização de informação
A aposta no conhecimento das causas do consumo da droga e da complexidade do tráfico ilícito de droga permitirá uma inter-
venção não apenas reactiva mas proactiva.
Assim as prioridades têm como enfoque os estudos descritivos do fenómeno da droga, que permitam medir e caracterizar com 
maior rigor a dimensão actual deste fenómeno, recorrendo aos métodos quantitativos e qualitativos.
Por outro lado devem ser valorizados e incentivados os estudos explicativos e interpretativos do fenómeno da droga, nas verten-
tes das substâncias, tipos de comportamentos individuais e tipos de contextos envolventes.
Neste âmbito, compete ao GCPCD, entanto que órgão coordenador, promover a realização de estudos sobre a perigosidade das 
diferentes drogas, as tendências do tráfico, novas manifestações deste fenómeno e sobre a circulação de novas drogas.
f) Competências em matérias de coordenação, avaliação e fiscalização da sua implementação
A coordenação das actividades de prevenção e combate à droga vem sendo efectuadas pelo GCPCD, à luz das competências que 
lhe são conferidas pela Lei n° 3/97, de 13 de Março, e pelo respectivo estatuto orgânico aprovado pelo Decreto n° 41/97, de 18 
de Novembro.
A articulação entre os diferentes intervenientes no plano de prevenção e combate ao tráfico ilícito de drogas afigura-se de ex-
trema importância. Com efeito, impõe-se a necessidade de o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga proceder ao 
acompanhamento e fiscalização da implementação da presente PEPCD. 
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Lei n.º 3/97 (Lei sobre Tráfico e Consumo de Estupefacientes)

Derrogada pela Lei n.º 21/2019 (Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal) 

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 3/97 (Lei sobre Tráfico e Consumo de Estupefacientes)

Data de Publicação 13/03/1997  
Data de Entrada em Vigor  13/03/1997

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, 3.º Suplemento, Número 11

Lei n.º 3/97, de 13 de Março

Ex vi do seu Artigo 163.º n.º 3 são derrogadas, em tudo que contrarie a Lei n.º 21/2019, de 11 de Novembro, as disposições referentes 
a cooperação internacional em matéria penal que constam da Lei n.° 3/97, de 13 de Março, que Estabelece o Regime Jurídico Apli-
cável ao Tráfico e Consumo de Estupefacientes e Substâncias, Precursores e Preparados ou outras Substâncias de Efeitos Similares 
e Cria o Gabinete Central de Prevenção e Combate a Drogas. Entende-se que é abrangida por tal derrogação tácita a disposição do 
Artigo 78.º da presente Lei em tudo o que contrarie a Lei n.º 21/2019
Havendo necessidade de transpor para o direito interno normas e princípios de Direito Internacional Público, de modo a tornar 
exequíveis as disposições mais significativas da Convenção das Nações Unidas sobre o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de 
Substâncias Psicotrópicas de 1988 e aperfeiçoar os instrumentos jurídicos de combate ao tráfico e consumo ilícitos de droga, nos 
termos do n.º 1 do artigo 135 da Constituição, a Assembleia da República determina:

CAPÍTULO I PRINCÍPIOS GERAIS

ARTIGO 1.º (Objecto)

A presente Lei tem por objecto definir e estabelecer o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, subs-
tâncias psicotrópicas, precursores e preparados ou outras substâncias de efeitos similares.

ARTIGO 2.º (Regras de interpretação)

1. As normas e os conceitos técnicos contidos na presente Lei são interpretados de harmonia com as Convenções Internacionais 
relativas a estupefacientes e substâncias psicotrópicas ratificadas por Moçambique.
2. As referências feitas neste diploma a tabelas de estupefacientes e substâncias psicotrópicas entendem-se sempre como re-
portadas às tabelas anexas a legislação anterior e a presente Lei.

ARTIGO 3.º (Definição)

Consideram-se drogas as plantas, as substâncias e os céus preparados, e os produtos definidos como tal nos diversos diplomas 
legais em vigor ou que constem das listas anexas às Convenções sobre estupefacientes e substâncias psicotrópicas já ratificadas 
por Moçambique ou as que venham a ser ratificadas e as respectivas alterações, bem como ainda as listas que vierem a ser 
adoptadas pelo Governo em cumprimento das recomendações emanadas da Organização Mundial de Saúde.

ARTIGO 4.º (Lista e condicionamento)

1. Ficam sujeitos ao regime agora estabelecido as substâncias e preparados constantes quer das tabelas anterior mente adop-
tadas no país, quer das anexas à presente Lei.
2. As tabelas referidas no número anterior poderão ser alteradas por diploma conjunto dos Ministros da Justiça e da Saúde e 
serão obrigatoriamente actualizadas de acordo com as alterações que forem aprovadas pelos órgãos apropriados das Nações 
Unidas.
3. O cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio, distribuição, importação, exportação, transporte, trânsito, exposição à venda, 
compra, oferta, detenção por qualquer título, o consumo, ainda que gratuito, e o uso de plantas, substâncias e preparados indi-
cados nos números anteriores estão sujeitos aos condicionamentos definidos por este diploma.
4. Com vista a garantir o devido condicionamento do estabelecido no número anterior, por decreto serão regula mentados, entre 
outros, a margem de excedentes de cultivo, as quotas de produção, fabrico, as entidades e empresas autorizadas a adquirir 
plantas, substâncias e preparados, as condições de entrega, os registos a elaborar, as comunicações e informações a prestar, 
os relatórios a fornecer, as características das embalagens e rótulos, as condições de concessão de autorização, as taxas e as 
sanções a aplicar pela violação do que for regulamentado.
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ARTIGO 5.º (Âmbito do controlo)

1. Estão sujeitas ao controlo todas as plantas, substâncias e preparados constantes das Convenções relativas a estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas já adoptadas por Moçambique, as respectivas alterações, bem como ainda as incluídas nas tabelas 
anexas à presente Lei.
2 Ficam também sujeitas a controlo todas as substâncias e preparados que, embora por si próprias não apresentem risco de 
provocar dependência, possam ser utilizadas para o fabrico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

CAPÍTULO II Autorização, fiscalização e prestações médicas
Secção I Condicionamento e autorização

ARTIGO 6.º (Condicionamento e autorização)

1. Ao Ministério da Saúde compete estabelecer os condicionamentos e conceder as autorizações para o exercício das activida-
des previstas no número terceiro do artigo quarto no respeitante às substâncias e preparados constantes das tabelas I a IV, nos 
estritos limites das necessidades do país, devendo dar-se prevalência aos interesses de natureza médica, médico-veterinária, 
científica e didáctica
2. Ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, ouvido o Ministério da Saúde, incumbe emitir o Boletim de Registo de Impor-
tação e o Boletim de Registo de Exortação compreendidas nas tabelas V e VI, bem como ainda autorizar a sua produção e fabrico.
3. Os Ministérios da Saúde e da Indústria, Comércio e Turismo remeterão cópia dos respectivos pedidos ao Gabinete Central de 
Prevenção e Combate à Droga.
4. O despacho de autorização do Ministério da Saúde, referido no número um do presente artigo, será publicado em Boletim da 
República e estabelecerá as condições a observar pelo requerente, dele cabendo imediato recurso contencioso Havendo recurso 
hierárquico facultativo, este terá efeito meramente devolutivo.
5. Cada automação concedida pelo Ministério da Saúde não excederá o período de um ano.
6. O preceituado nesta disposição legal não prejudica as competências próprias do Ministério da Industria, Comércio e Turismo 
em matéria de licenciamento das operações de comércio externo ou de licenciamento da instalação e elaboração de unidades 
industriais, que se dediquem ao fabrico dos produtos incluídos respectivamente, nas Tabelas I a VI.

ARTIGO 7.º (Natureza das autorizações)

1 As autorizações têm natureza intransmissível, não podendo ser cedidas ou utilizadas por terceiras pessoas, seja a que título for.
2. Quando se tratar de entidade ou empresa com filiais, agências, sucursais, dependências ou depósitos será necessária uma 
autorização para cada um deles.
3. Os pedidos de autorização devem conter a indicação dos responsáveis pela elaboração e conservação actualizada dos registos 
e pelo cumprimento das demais obrigações impostas por Lei.

ARTIGO 8.º (Requisitos especiais)

1. As autorizações só serão concedidas a entidades ou a empresas cujos titulares ou representantes legais ofereçam reconheci-
das garantias de idoneidade moral e profissional.
2. Compete ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, mediante solicitação do Ministério da Saúde, verificar os 
requisitos indicados no número anterior.
3. A recolha da informação necessária deverá ser feita no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias do cidadão.

ARTIGO 9.º (Caducidade da autorização)

1. Quando a entidade ou empresa devidamente autorizada, cessar a respectiva actividade, quando ocorrer mudança de firma ou 
denominação de ramo, quando falecer ou for substituído o respectivo titular ou o seu representante legal, o prosseguimento da 
actividade ficará dependente de um novo pedido, o qual deverá ser apresentado no prazo de sessenta dias.
2. A concessão de nova autorização dependerá da verificação dos requisitos de idoneidade moral e profissional.
3. A autorização caduca em caso de se verificar qualquer das circunstâncias descritas no número um e não ter sido requerido o 
prosseguimento da actividade no prazo legalmente fixado.

ARTIGO 10.º (Condicionamento e autorização)

1. O Ministério da Saúde deverá revogar a autorização concedida, logo que deixem de se verificar os requisitos exigidos para a 
sua concessão.
2. Poderá ser revogada ou suspensa a autorização até dois anos, de acordo com a gravidade do caso, quando se registar acidente 
técnico, subtracção, deterioração de substâncias ou preparados, ou outra irregularidade capaz de ocasionar risco para a saúde 
ou de contribuir para o abastecimento ilícito do mercado, bem como ainda quando se verificar incumprimento das obrigações 
impostas ao titular da autorização.
3. Os despachos de revogação ou de suspensão deverão ser publicados em Boletim da República.

ARTIGO 11.º (Efeitos da revogação da autorização)

1. No caso de revogação da autorização, o Ministério da Saúde pode autorizar, a requerimento do interessado, a devolução do 
“stock” de substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV a quem as haja fornecido ou a cedência a outra entidade, 
empresa ou farmácia devidamente licenciada e autorizada.
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2. A devolução ou a cedência deverá ser requerida no prazo de trinta dias, contados da data da publicação da revogação, da co-
municação do despacho que a tiver confirmado ou do trânsito da decisão judicial que a houver mantido.
3. No decurso do prazo indicado no número anterior, o “stock” será inventariado e guardado em compartimento selado da res-
pectiva empresa, por ordem do Ministério da Saúde, que poderá mandar proceder à sua venda ou destruição, sempre que se 
verificar risco de deterioração ou de entrada no mercado ilícito, entregando o produto da venda ao proprietário, depois de dedu-
zidas as despesas que tenham sido efectuadas pelo Estado.

Secção II Controlo e fiscalização

ARTIGO 12.º (Competência fiscalizadora)

1. Ao Ministério da Saúde compete fiscalizar as actividades autorizadas de cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio gros-
sista, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, entrega e detenção de plantas, substâncias e preparados 
constantes das tabelas I a IV.
2. No âmbito da fiscalização das actividades autorizadas, que se descriminam no número anterior, pode realizar-se, em qualquer 
altura, inspecção às empresas, unidades, estabelecimentos ou locais, bem como pode solicitar-se a apresentação dos respec-
tivos documentos ou registos.
3. No exercício da competência fiscalizadora, o Ministério da Saúde pode pedir a colaboração do Gabinete Central de Prevenção 
e Combate à Droga.
4. As infracções que forem detectadas deverão ser comunicadas às autoridades competentes para os devidos efeitos legais.
5. Por diploma conjunto dos Ministros da Justiça, da Saúde e da Agricultura e Pescas será proibido o cultivo de plantas e arbustos 
de que seja possível extrair substâncias estupefacientes, sempre que tal medida se mostrar a mais adequada para garantir a 
protecção da saúde pública e para impedir o tráfico ilícito de drogas.
6. Idêntica medida será adoptada pelos Ministros da Justiça, da Saúde, da Indústria, Comércio e Turismo, em relação ao fabrico, 
preparação ou comercialização de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

ARTIGO 13.º (Importação e exportação de substâncias)

1. As operações de importação e de colocação no mercado de substâncias compreendidas nas tabelas V e VI, quando destinadas 
a actividade farmacêutica, ficam sujeitas ao regime em vigor.
2. Sempre que se verifiquem indícios de que a importação ou a exportação de substâncias compreendidas nas tabelas V e VI se 
destinam a produção ou ao fabrico ilícito de estupefacientes, ou de substâncias psicotrópicas, as entidades responsáveis pela 
vigilância e pelo licenciamento deve informar, de imediato, a autoridade policial para proceder à respectiva investigação.
3. O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo deverá enviar ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga cópia dos 
boletins de registo de importação e dos boletins de registo de exportação das substâncias descritas nas tabelas V e VI.
4. Ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, no âmbito de autorização de fabrico ou produção de substâncias incluídas 
nas tabelas V e VI, incumbe adoptar as necessárias medidas de controlo das referidas operações, podendo colher, previamente 
informações junto do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga.
5. Aos fabricantes, importadores, exportadores, grossistas e retalhistas, licenciados ou autorizados a fabricar ou a comercializar 
as substâncias ou preparados enumerados nas tabelas V e VI que tomarem conhecimento de encomendas ou operações sus-
peitas e, podendo fazê-lo, não informarem as autoridades fiscalizadoras do país, pode-lhes ser retirada a licença ou revogada a 
autorização, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, que se encontrem previstas na lei.
6. Por diploma conjunto dos Ministros do Plano e Finanças, da Justiça, da Agricultura e Pescas, da Indústria, Comércio e Turis-
mo poderá ser proibida a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o 
transporte, a detenção por qualquer título e o uso das substâncias incluídas nas tabelas V e VI, quando tal medida se mostrar 
mais apropriada para garantir a protecção da saúde pública e para impedir o tráfico ilícito de estupefacientes, de substâncias 
psicotrópicas ou precursores.
7. A fiscalização, o controlo e a regulamentação previstos neste artigo não prejudicam a adopção de quaisquer outras medidas, 
que se inscrevam no âmbito das competência específicas de cada um daqueles Ministérios.

ARTIGO 14.º (Competência fiscalizadora da indústria farmacêutica)

1. Ao Ministério da Saúde, compete exercer a actividade fiscalizadora da indústria farmacêutica.
2. A actividade fiscalizadora referida no número anterior reger-se-á pelos princípios e regras estabelecidas na presente Lei e 
pelo regime em vigor.

ARTIGO 15.º (Competência fiscalizadora da Inspecção Geral do Ministério
da Indústria, Comércio e Turismo e da Direcção Nacional das Alfândegas)

1. Com o objectivo de evitar o desvio para fins ilícitos, a Inspecção Geral do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo incumbe 
fiscalizar, entre outras, as actividades de comércio grossista, distribuição, aquisição, venda, transporte, entrega e detenção das 
substâncias enumeradas nas tabelas V e VI, e à Direcção Nacional das Alfândegas cabe controlar as actividades de importação, 
exportação e trânsito, independentemente das competências próprias, das autoridades policiais e administrativas.
2. No âmbito da fiscalização das actividades indicadas ao número anterior, poderá a todo o momento, efectuar-se, inspecção a 
entidades, empresas, fábricas, estabelecimentos ou locais e solicitar-se a apresentação da respectiva documentação.
3. As infracções que vierem a ser detectadas, serão comunicadas às autoridades competentes para os devidos efeitos legais.
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4. À Direcção Nacional das Alfândegas competirá dar conhecimento à Inspecção Geral do Ministério da Indústria, Comércio e 
Turismo e ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, das operações de desalfandegamento que respeitem às subs-
tâncias indicadas nas tabelas V e VI, precisando sempre o importador, o exportador e o destinatário, quando forem conhecidos.
5. Da apreensão de qualquer substância compreendida nas tabelas V e VI dar-se-á conhecimento ao Gabinete Central de Pre-
venção e Combate à Droga.

Secção III Permissões, proibições e obrigações especiais

ARTIGO 16.º (Circulação internacional de pessoas)

1. Na travessia de postos fronteiriços nacionais, as pessoas poderão transportar, para uso pessoal, substâncias e preparados 
incluídos nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, em quantidades não excedente às necessidades para trinta dias de tratamento, desde 
que se encontrem munidas de documento médico que justifique a necessidade do seu uso.
2. O Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga poderá solicitar, quando o julgar conveniente, a confirmação médica da 
necessidade descrita no número anterior.
3. A medida de controlo descrita no número anterior não determina a imediata apreensão das referidas substâncias ou prepa-
rados.

ARTIGO 17.º (Provisões para meios de transporte)

1. É permitido o transporte internacional, em navios, aeronaves ou outros meios de transporte público internacional, de redu-
zidas quantidades de substâncias e preparados incluídos nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, que se mostrem necessárias para a 
ministração de primeiros socorros durante a viagem.
2. As substâncias c preparados deverão ser transportados em condições de segurança, de forma a evitar que possam ser sub-
traídos ou descaminhados.
3. As substâncias e preparados objecto de transporte, nos termos do disposto no número um, ficam sujeitas às leis, regulamen-
tos e licenças do país de matrícula, sem prejuízo das autoridades nacionais competentes poderem proceder às verificações, 
inspecções ou quaisquer outras operações de controlo que se mostre necessário realizar a bordo dos mencionados meios de 
transporte.

ARTIGO 18.º (Prescrição médica)

1. As substâncias e preparados compreendidas nas tabelas I a III somente serão fornecidos ao público, para fins terapêuticos, 
mediante apresentação de receita médica com as especificações a seguir mencionadas.
2. As receitas deverão conter o nome e endereço do médico prescreveria, o número de inscrição na Associação e, em caracteres 
indeléveis, o nome, morada, sexo, idade, número do bilhete de identidade ou da cédula pessoal do doente ou do proprietário do 
animal a que se destinar, bem como o nome genérico ou comercial do medicamento, a dosagem, a quantidade global, a posolo-
gia e o tempo de tratamento, a date e a assinatura do médico, de acordo com a legislação em vigor.
3. Sem prejuízo do que a seguir se dispõe, as demais substâncias e preparados incluídos na tabela IV estão sujeitas a receita 
médica nos termos estabelecidos na lei geral.
4. Por diploma conjunto dos Ministros da Justiça e da Saúde, as substâncias e preparados compreendidos na tabela IV poderão 
estar sujeitos a receituário especial, bem como ainda a outras medidas de controlo previstas no diploma regulamentar das 
substâncias e preparados incluídos nas tabelas I a III sempre que tal se mostrar apropriado para garantir a protecção da saúde 
pública.

ARTIGO 19.º (Obrigações dos farmacêuticos)

1. Somente o farmacêutico, ou quem o substitui nas suas ausências ou impedimentos, pode aviar receitas respeitantes a subs-
tâncias ou preparados constantes das tabelas I a III devendo verificar a identidade do adquirente e anotar à margem da respec-
tiva receita o nome, número e data de emissão do bilhete de identidade, podendo socorrer-se de outros elementos seguros de 
identificação, tais como a carta de condução ou, no caso de estrangeiros, o passaporte ou DIRE, anotando a data da entrega das 
substâncias e assinando.
2. O farmacêutico deverá recusar aviar as receitas que não obedeçam às condições impostas no artigo anterior.
3. Não poderá ter aviada a receita, quando tiver decorrido dez dias sobre a data da sua emissão, nem poderão ser fornecidos mais 
de uma vez, com base na mesma receita, substâncias ou preparados incluídos nas tabelas anexas.
4. As farmácias são obrigadas a manter as existências regulares das substâncias ou preparados referidos no número um deste 
preceito legal e a conservar, em arquivo, as receitas por prazo não superior a cinco anos, nos termos da legislação em vigor.
5. Os farmacêuticos estão ainda obrigados a cumprir as demais regras relativas a estupefacientes, substâncias psicotrópicas e 
outros preparados de efeitos similares que se acham previstas na legislação em vigor.
6. A substituição do farmacêutico nas obrigações referidas nos números anteriores não o exime de responsabilidade pelas in-
fracções que tiverem sido cometidas, pelas quais responde como co-autor, excepto se demonstrar falta de culpa ou elas tiverem 
sido praticadas com dolo do seu substituto.

ARTIGO 20.º (Casos de urgente necessidade)

Em caso de urgente necessidade e para uso imediato, pode o farmacêutico, sob sua responsabilidade, fornecer em receita 
médica substâncias e preparados constantes das tabelas I a III desde que o total do fármaco não exceda a dose máxima para 
ser tomada de uma só vez devendo, na circunstância e no prazo de quarenta e oito horas ser notificado o Gabinete Central de 
Prevenção e Combate à Droga ou seu representante local.
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ARTIGO 21.º (Controlo de receituário)

1. O Ministério da Saúde procederá, mediante recurso a meios apropriados, ao controlo permanente do receituário aviado, fican-
do sujeitos ao segredo profissional todos os que lidarem com esta informação.
2. Os serviços de saúde públicos e privados deverão enviar trimestralmente ao Ministério da Saúde, a relação dos estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas utilizados em tratamento médico.

ARTIGO 22.º (Proibição de entrega a menores e dementes)

1. É proibida a entrega a menores ou pessoas que padeçam de doença mental manifesta de substâncias e preparados constantes 
das tabelas I a IV.
2. Quando o menor não tiver quem o represente, a entrega poderá fazer-se à pessoa que o tenha a seu cargo ou que esteja in-
cumbida da sua educação ou vigilância.

ARTIGO 23.º (Publicações farmacêuticas)

As publicações relativas a produtos farmacêuticos devem referenciar com a letra E (estupefacientes) todas as substâncias ou 
preparados constantes das tabelas I-A e III e com a letra P (psicotrópicos) os compreendidos nas tabelas II-B, II-C e IV e IV.

ARTIGO 24.º (Publicidade)

1. É proibido fazer publicidade, para qualquer fim, de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e preparados constantes das 
tabelas anexas à presente Lei.
2. A violação ao princípio estabelecido no número anterior será punida como crime de desobediência qualificada nos termos do 
n.° 2 do artigo 39 da presente Lei.

ARTIGO 25.º (Participação urgente)

1. A subtracção ou extravio de substâncias e preparados constantes das tabelas I a IV deverão ser participadas, logo que se tenha 
conhecimento, às autoridades policiais e o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, por quem licitamente os tiver sob 
a sua guarda, descrevendo-se de modo circunstanciado os factos, e indicando-se com rigor as quantidades e características das 
substâncias e preparados desaparecidos e as provas de que dispuser.
2. Idêntico procedimento deverá ser adoptado no caso de se verificar subtracção, inutilização ou extravio dos registos exigidos 
pela presente Lei e respectivos regulamentos, bem como de impressos para receitas médicas.

CAPÍTULO III Prevenção, tráfico, conversão e outras informações
Secção I Prevenção

ARTIGO 26.º (Criação e âmbito)

É criado o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, que funcionará na dependência do Conselho de Ministros e tem 
âmbito nacional.

ARTIGO 27.º (Objectivo)

1. O Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga tem por objectivo essencial centralizar as informações que possam facili-
tar a investigação e de tráfico ilícitos de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores, coordenar a planificação das 
acções tendentes à repressão daquele mesmo tráfico, colaborar para esse fim com as autoridades competentes de investigação 
e de repressão e cooperar com os serviços correspondentes de outros países.
2. Compete ainda ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, participar na formulação de políticas e estratégias vi-
sando a repressão do consumo e tráfico ilícitos, de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores.

ARTIGO 28.º (Atribuições)

Ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga incumbe estabelecer e manter contactos estreitos com as instituições 
governamentais directamente responsáveis pela luta contra o tráfico e o uso ilícitos de drogas, com os serviços especializados 
do Ministério da Saúde, do Ministério da Coordenação da Acção Social, com as autoridades policiais e das alfândegas e com os 
serviços administrativos competentes pelo controlo e fiscalização de actividades relacionadas com estupefacientes, substâncias 
psicotrópicas ou precursores.

ARTIGO 29.º (Competências)

Ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga compete:
a) garantir a coordenação das actividades que tenham por objectivo a prevenção do consumo e tráfico ilícitos, bem como a luta 
contra a droga;
b) participar na definição de acções das instituições mencionadas no artigo anterior, na luta contra o tráfico e consumo ilícitos, 
tendo por base as informações disponíveis;
c) promover e incentivar a realização de acções de profilaxia, no âmbito do uso ilícito de substâncias estupefacientes, psicotró-
picas ou percursores;
d) apoiar a investigação sempre que se trate de situações particularmente graves ou complexas;
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e) tomar providências necessárias sobre o prosseguimento das investigações no estrangeiro e acordar as formas de actuação, 
em coordenação com as autoridades competentes dos respectivos Estados;
f) contribuir para a formação de pessoal especializado na luta contra o consumo e tráfico ilícitos;
g) cooperar com instituições estrangeiras congéneres;
h) propor ao Conselho de Ministros, a regulamentação a que se refere o artigo 13;
i) executar as demais atribuições previstas por lei.

ARTIGO 30.º (Relatórios e informações)

Em conformidade com o disposto pelo artigo 16 da Convenção de 1936 para a repressão do tráfico de drogas prejudiciais, do 
parágrafo primeiro do artigo 18 da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, do parágrafo 1 do artigo 16 da Convenção 
de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas e do artigo 20 da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 
Psicotrópicas de 1988 o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga fornecerá à Organização das Nações Unidas, pela 
forma e nas datas por esta fixadas:
a) relatório anual sobre a aplicação das referidas convenções no território nacional;
b) relatórios pormenorizados sobre os casos de tráfico ilícito de carácter internacional, que revelem novas tendências incidindo 
sobre natureza e quantidades de substâncias, ou que forneçam indicações sobre fontes de aprovisionamento ou sobre métodos 
utilizados pelos traficantes;
c) quaisquer informações sobre tráfico ilícito que sejam pedidas pelas diversas instâncias das Nações Unidas.

ARTIGO 31.º (Relatório de actividades)

O Conselho de Ministros apresentará a Assembleia da República, até 15 de Abril de cada ano, relatório sobre a evolução do con-
sumo e tráfico ilícitos de drogas, registada no país no ano anterior.
Secção II Tráfico e actividades afins

ARTIGO 32.º (Políticas e estratégias)

1. Compete ao Conselho de Ministros definir políticas e estratégias em todos os domínios de luta contra o abuso de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas.
2. Para o efeito de número anterior o Conselho de Ministros poderá criar uma Comissão Nacional, sendo a sua composição e 
atribuições objecto de regulamentação própria.
3. A coordenação de todas as actividades que tenham por objectivo a prevenção do consumo, do tráfico e a planificação da luta 
contra a droga será exercida pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga.
4. As acções operativas de prevenção do consumo, tráfico e detenção ilícitos de substâncias e preparados constantes das tabelas 
anexas à presente Lei incumbe, especialmente, às instituições que integram o referenciado Gabinete.

ARTIGO 33.º (Tráfico e outras actividades ilícitas)

1. Todo aquele que, sem estar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser a venda, vender, distri-
buir, comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outra pessoa, transportar, importar, exportar, fizer transitar 
ou ilicitamente detiver fora das circunstâncias previstas no artigo 55, plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas 
I a III, será punido com a pena de 16 a 20 anos de prisão maior.
2. Todo aquele que, agindo de modo contrário aos termos da autorização concedida, ceder, introduzir ou diligenciar para que seja 
colocado no comércio, plantas, substâncias e preparados incluídos no número anterior, será punido com a pena de 16 a 20 anos 
de prisão maior agravada nos seus limites mínimos e máximo.
3. Incorrerá na pena prevista no número anterior aquele que cultivar plantas, produzir ou fabricar substâncias ou preparados 
diverso dos que constam do título de autorização.
4. Quando se tratar das substâncias ou preparados constantes da tabela IV, a pena será a de 12 a 16 anos de prisão maior.

ARTIGO 34.º (Cultivo de “Cannabis Sativa”)

Quem, sem se encontrar autorizado, cultivar a planta “Cannabis Sativa” vulgarmente conhecida por suruma, será punido com a 
pena de 3 dias a 1 ano de prisão.

ARTIGO 35.º (Utilização Indevida de equipamento, material e precursores)

1. Aquele que, sem estar autorizado, fabricar, importar, exportar, transportar ou distribuir equipamento, materiais, substâncias 
ou preparados constantes das tabelas V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícito de es-
tupefacientes, substâncias psicotrópicas, preparados ou outras substâncias de efeitos similares, será punido com a pena de 8 a 
12 anos de prisão maior.
2. Aquele que, sem estar autorizado, detiver por qualquer título, equipamento, materiais ou substâncias incluídas nas tabelas V e 
VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, 
será punido com pena agravada em termos gerais de 2 a 8 anos de prisão maior e multa de 30 a 100 milhões de meticais.
3. Quando o agente for titular da autorização nos termos do Capítulo II, será punido,
a) no caso do n° 1, com a pena de 12 a 16 anos de prisão maior,
b) no caso do n.°2, com a pena de 8 a 12 anos de prisão maior.
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ARTIGO 36.º (Tráfico de pequenas quantidades)

1. Quando os factos praticados se inscrevam na previsão dos artigos 27 e 29 e tenham por objecto pequenas quantidades de 
plantas, substâncias ou preparados, ou quando a ilicitude do facto se mostrar consideravelmente diminuída, em resultado dos 
meios utilizados, da modalidade usada ou das circunstâncias verificadas, corresponderá à seguinte moldura penal 
a) pena de 2 a 8 anos de prisão maior e multa de 10 a 30 milhões de Meticais, se disserem respeito a plantas, substâncias ou 
preparados compreendidos nas tabelas I, II, III, V e VI,
b) pena até dois anos de prisão e multa correspondente, se se tratar de substâncias ou preparados incluídos na tabela IV.
2. Quantidades diminutas para os efeitos do disposto no presente artigo são as que não excedem o necessário para o consumo 
individual durante um dia.

ARTIGO 37.º (Traficante-consumidor)

1. Quando, com a prática dos factos previstos no artigo 33, o agente tiver tido por objectivo único conseguir plantas, substâncias 
ou preparados destinados ao seu uso pessoal, incorrerá na pena de prisão de um a dois anos e multa até 10 milhões de Meticais, 
se aqueles estiverem incluídos nas tabelas I a III.
2. Quando os factos descritos no número anterior respeitarem a substâncias ou preparados compreendidos na tabela IV, o seu 
agente incorrerá na pena de prisão até 1 ano e multa até 5 milhões de Meticais.

ARTIGO 38.º (Tráfico e consumo em lugares públicos ou de reunião)

1. Aquele que, sendo proprietário, gerente, director ou, por qualquer título, explorar hotel, restaurante, cervejaria, café, pastela-
ria, casa de pasto, discoteca, boite, clube, casa ou recinto de reunião, de espectáculo ou de diversão ou similares consentir que 
esse lugar seja utilizado para tráfico ou uso ilícito de plantas, substâncias ou preparados incluídos nas tabelas I a IV, será punido 
com a pena de 12 a 16 anos de prisão maior.
2. Aquele que, tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado, veículo, embarcação ou aeronaves, consentir que seja utilizado para 
o tráfico ou uso de plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas I a IV, será punido com a pena de 8 a 12 anos de 
prisão maior.
3. Aquele que nas condições descritas nos números anteriores, não tomar as medidas apropriadas para evitar que esses lugares 
sirvam de ponto de encontro de pessoas que se entregam ao tráfico ou uso ilícito das substâncias ou preparados indicados nas 
tabelas I a IV, será punido com a pena de 2 a 8 anos de prisão maior e multa de 20 a 50 milhões de Meticais.
4. Constitui indício bastante e suficiente de consentimento e de falta de adopção de medidas apropriadas o facto de anteriormen-
te terem sido encontrados utentes a consumirem ou traficarem drogas nos mencionados lugares.
5. A condenação pelas infracções previstas no número um determina o encerramento do respectivo estabelecimento.

ARTIGO 39.º (Abuso de exercício de profissão)

1. O médico ou outro profissional que passe receitas, ministre ou entregue substâncias ou preparados indicados nos n.os 2 e 4 do 
artigo 33 e no artigo 36, para fins não terapêuticos, serão aplicadas as penas previstas, respectivamente, nesses preceitos legais.
2. Nas mesmas penas incorrerá o farmacêutico ou quem o substituir que vender ou entregar aquelas substâncias ou preparados 
para fins não terapêuticos.
3. A entrega de substâncias ou preparados com violação do disposto no artigo 22 será punido com a pena de prisão de 8 a 12 
anos de prisão maior.
4. A condenação pelos factos descritos nos números anteriores determinará suspensão do exercício da profissão por período até 
um ano e erradicação no caso de reincidência.

ARTIGO 40.º (Agravação)

As penas previstas nos artigos 33, 35 e 41 serão agravadas em um quarto nos seus limites mínimo e máximo, quando:
a) as substâncias ou preparados tenham sido entregues ou se destinavam a menores ou a diminuídos psíquicos;
b) as substâncias ou preparados tenham sido distribuídos a duas ou mais pessoas;
c) o agente obteve ou procurava obter elevada compensação remuneratória;
d) o agente for funcionário encarregado pela prevenção ou repressão deste tipo legal de crime;
e) o agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário dos serviços prisionais ou trabalhador dos 
correios ou de telecomunicações, docente, educador, ou trabalhador de estabelecimento de ensino, trabalhador de serviços de 
acção social, e tiver praticado a infracção no exercício da profissão;
f) o agente participar ou colaborar, por qualquer forma, em outras actividades criminosas organizadas, de âmbito internacional;
g) o agente participar ou colaborar noutras actividades ilícitas facilitadas pela prática da infracção;
h) a infracção tenha sido cometida nas instalações de serviços de tratamento de consumidores de droga, de instituições ou de or-
ganismos de acção social, em estabelecimentos prisionais, em unidade militar, estabelecimento de ensino, ou em outros locais 
destinados à prática de actividades educativas, desportivas, recreativas ou sociais, ou nas suas imediações;
i) o agente utilize a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos psíquicos;
j) o agente actue como membro de grupo ou associação destinado à prática de reiterada de crimes previstos nos artigos 33 e 35;
k) as substâncias ou preparados foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por manipulação ou mistura, aumentando o risco 
para a vida ou para a integridade física ou mental de qualquer pessoa. risco para a vida ou para a integridade física ou mental 
de qualquer pessoa.
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Secção III Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos

ARTIGO 41.º (Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos)

1. Aquele que, tendo conhecimento de que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer modo de compartici-
pação, das infracções previstas nos artigos 33, 25, 37 e 39:
a) converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, no todo 
ou em parte, de forma directa ou indirecta, com o objectivo de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar pessoa 
implicada na prática de qualquer das citadas infracções a eximir-se as consequências jurídicas dos seus actos, será punido com 
a pena de 16 a 20 anos de prisão maior;
b) ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade desses bens ou 
produtos ou os direitos relativos a eles, será punido com a pena de 12 a 16 anos de prisão maior;
c) os adquirir ou receber por qualquer título, utilizar, deter, conservar ou guardar, será punido com a pena de 8 a 12 anos de 
prisão maior.
2. A punição pelos crimes previstos no número anterior, não excederá a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 33, 
35, 37 e 39.
3. A punição pelos crimes previstos no número anterior tem lugar mesmo quando os factos referidos nos artigos 33, 35, 37 e 39 
tenham sido praticados fora do país.
Secção IV Outras actividades ilícitas

ARTIGO 42.º (Associações criminosas)

1. Aquele que promover, criar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando de forma 
concertada, tenha por objectivo a prática de alguma das infracções previstas nos artigos 33, 35 e 37, será punido com a pena de 
prisão de 24 a 30 anos de prisão maior.
2. Aquele que chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação indicado no número um, será punido com pena de 24 a 30 anos 
de prisão maior.
3. Aquele que colaborar, de forma directa ou indirecta, aderir ou apoiar grupo, organização ou associação referido no número 
anterior, será punido com a pena de 20 a 24 anos de prisão maior.
4. Quando o grupo, organização ou associação tiver por objectivo a conversão, transferência, dissimulação ou recepção de bens 
ou produtos das infracções previstas nos artigos 33, 35 e 37, o respectivo agente será punido:
a) com a pena de 16 a 20 anos de prisão maior, quando se tratar de alguma das situações descritas no artigo 33;
b) com a pena de 12 a 16 anos de prisão maior, quando se tratar dos casos previstos nos artigos 35 e 37.

ARTIGO 43.º (Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas)

1. Aquele que, em público ou em privado, induzir, incitar ou instigar outra pessoa, ou por qualquer maneira facilitar o uso ilícito 
de plantas, substâncias ou preparados contemplados nas tabelas I a III, será punido com a pena de 2 a 8 anos de prisão maior 
e multa de 10 a 40 milhões de Meticais.
2. Se os actos referidos no número anterior respeitarem a substâncias ou preparados constantes da tabela IV, o respectivo agen-
te incorrerá na pena de prisão e multa correspondente.
3. As penas descritas nos números anteriores serão sempre agravadas em metade nos seus limites mínimo e máximo, quando:
a) os factos tenham sido praticados em relação a um menor, diminuído psíquico ou a pessoa que se achava ao cuidado do agente 
do crime para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda;
b) tenha ocorrido alguma das circunstâncias previstas nas alíneas d), e) ou h) do artigo 40.

ARTIGO 44.º (Abandono de seringas, instrumentos ou produtos)

Aquele que, em lugar público ou de acesso público, em lugar privado mas de uso comum, abandonar seringa, outro instrumento 
ou produto usado no consumo ilícito de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, pondo em risco a vida ou a integridade 
física de outra pessoa, será punido com a pena de prisão de 1 a 2 anos e multa correspondente, se pena mais grave não couber.

ARTIGO 45.º (Desobediência qualificada)

1. Aquele que se opuser à realização de actos de fiscalização ou se negar a exibir os documentos exigidos pela presente Lei e 
demais legislação depois de advertido das consequências penais da sua conduta, será punido com a pena de prisão de 6 meses 
a dois anos de multa correspondente.
2. Incorrerá na mesma pena aquele que não cumprir com as obrigações estabelecidas no artigo 24.
Secção V Tentativa, atenuação e penas acessórias

ARTIGO 46.º (Actos preparatórios, tentativa e frustração)

1. Os actos preparatórios e a tentativa de prática das infracções previstas nos artigos 35, 39 e 43 serão punidos com pena de 
prisão e multa correspondente.
2. São puníveis como crimes consumados a tentativa e a frustração das infracções previstas nos artigos 33, 41 e 42.
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ARTIGO 47.º (Atenuação ou isenção de pena)

Nos casos previstos nos artigos 33, 35, 41 e 42, se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir, 
por forma considerável, o perigo por ele causado, impedir que seja alcançado o resultado que a lei quer evitar que se verifique, 
auxiliar, de modo concreto, as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros agentes 
responsáveis, particularmente, quando se tratar de grupos, organizações ou associações, poderá a pena ser-lhe especialmente 
atenuada ou ser detectada a sua isenção.

ARTIGO 48.º (Infracções cometidas por negligencia)

1. Se alguma das infracções previstas nos artigos 33,35, 36, 37, 38 e 44 for cometida por negligência, a pena aplicável será a de 
prisão não inferior a um ano e multa correspondente.
2. Incorre em igual pena quem não cumprir em tempo as obrigações de participação urgente da subtracção ou extravio de es-
tupefacientes, substâncias psicotrópicas, preparados ou outras de efeitos similares referidos no artigo 25 ou documentos a que 
se refere o n.° 1 do artigo 45.

ARTIGO 49.º (Penas acessórias)

1. Sem prejuízo do estabelecido no artigo 63, em caso de condenação por algum crime previsto na presente Lei, sendo o infractor 
estrangeiro, poderá ser ordenada a sua expulsão definitiva do país, após o cumprimento da pena, salvo se interesse nacional 
recomendar a sua expulsão imediata ou de outro modo estiver estabelecido em acordos subscritos pelo Estado.
2. A sentença condenatória por prática dos crimes previstos no artigo 33, 35 e 38 determinará:
a) a interdição do exercício de profissão ou de actividade por período de 5 a 10 anos;
b) o encerramento da empresa, estabelecimento ou lugar público, onde os factos tenham ocorrido, por período de 2 a 6 anos;
c) a revogação do direito de uso e aproveitamento da terra, se o agente for concessionário, usufrutuário ou detentor da posse da 
terra por qualquer título.
3. Tendo havido prévio encerramento ordenado judicial ou administrativamente, o período que tiver decorrido deverá ser levado 
em conta na sentença definitiva, para efeitos do estabelecido no número anterior.
4. Sendo o réu absolvido, cessará de imediato o encerramento que tenha sido ordenado administrativamente.
Secção VI Perda de objectos, valores, bens ou direitos

ARTIGO 50.º (Perda de objectos)

1. São declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tenham servido ou estavam destinados a ser usados na prática 
de alguma das infracções previstas na presente Lei ou que para ela tenha sido produzidos, quando, pela sua natureza ou pelas 
circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança de pessoas ou a ordem pública, ou ofereçam sério risco de serem utili-
zadas para o cometimento de novas infracções.
2 As plantas, substâncias e preparados incluídos nas tabelas I a IV, serão sempre declarados perdidos a favor do Estado.
3. O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.

ARTIGO 51.º (Perda de valores, bens ou direitos)

1. Toda a recompensa atribuída, prometida ou dada a agentes de infracções previstas na presente Lei, destina das a eles ou a 
terceira pessoa, é declarada perdida a favor do Estado.
2. Do mesmo modo são declarados perdidos a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos de terceiro de boa fé, os objectos, bens, 
valores, direitos e vantagens que, por meio da infracção, tenham sido adquiridos pelos seus agentes, para si ou para terceira 
pessoa,
3. Quando a recompensa, os objectos, bens, valores, direitos ou vantagens referidas nos números anteriores, não se possam 
apropriar em espécie, a perda será substituída pelo pagamento do respectivo valor ao Estado.
4. Nas situações previstas nesta disposição legal contemplam-se, nomeadamente, os móveis, imóveis, aeronaves, embarcações, 
veículos, quotas ou acções em sociedades, depósitos bancários, títulos, moeda, valores ou quaisquer outros bens de fortuna.

ARTIGO 52.º (Bens transformados, convertidos ou incorporados)

1. Quando as recompensas, objectos, bens, valores, direitos ou vantagem a que se refere o artigo anterior tenham sido transfor-
mados ou convertidos noutros bens, do mesmo modo eles são declarados perdidos a favor do Estado.
2. Quando as recompensas, objectos, bens, valores, direitos ou vantagens referidos no artigo anterior tenham sido incorporados 
em bens licitamente adquiridos, de igual modo eles serão declarados perdidos a favor do Estado, mas somente pelo valor atri-
buído ao que tiverem sido incorporados.

ARTIGO 53.º (Lucros, créditos e outros benefícios)

A medida estabelecida nos artigos 49, 50 e 51 aplicar-se-á ainda aos créditos, lucros, juros e outros benefícios obtidos com os 
bens aí referidos.

ARTIGO 54.º (Destino dos bens perdidos a favor do Estado)

1. O valor obtido com a venda dos bens perdidos a favor do Estado, nos termos do disposto nos artigos antecedentes, terão o 
seguinte destino:
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a) para apoiar as acções, medidas, meios de combate e programas de prevenção do consumo e tráfico ilícitos de droga;
b) para o Ministério da Saúde, com o objectivo de garantir os meios de consulta, tratamento e reinserção de toxicodependentes;
c) para o Ministério da Justiça, com vista à concretização de medidas de tratamento e reinserção social dos toxicodependentes 
no decurso do cumprimento da pena;
d) para o Cofre dos Tribunais nos termos da legislação aplicável ao destino do produto da venda de bens apreendidos em pro-
cesso penal;
e) a favor dos intervenientes directos no combate ao consumo e tráfico ilícitos de drogas.
2. A soma dos valores a atribuir às entidades constantes das alíneas a), b), c), d) e e), do número anterior, não poderá ser superior 
ao orçamento que for fixado para o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. Havendo remanescente este constitui 
receita própria do Estado.
3. A alienação de bens, objectos, veículos e valores obedecerá às regras em vigor para a venda de bens apreendidos em processa 
penal e demais legislação.
4. Não serão alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado que, em razão da sua natureza 
ou características, possam ser utilizados na prática de outras infracções, procedendo-se à sua destruição desde que não se 
mostrem de interesse criminalístico, científico ou didáctico.
5. Na falta de convenção internacional, os bens, valores ou produtos apreendidos a solicitação de autoridade estrangeira, bem 
como os fundos provenientes da sua venda serão repartidos em partes iguais entre o Estado requerente e o Estado requerido.

CAPÍTULO IV Consumo e tratamento
Secção I Consumo e tratamento

ARTIGO 55.º (Consumo)

1. Aquele que consumir ou, para o seu consumo, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas 
I a IV será punido com pena de prisão até dois anos e multa correspondente.
2. Se a quantidade de plantas, substâncias ou preparados cultivada, detida ou adquirida pelo agente exceder a necessária para o 
consumo médio individual durante três dias, a pena será de prisão não inferior a um ano e multa correspondente.
3. Aquele que, para o seu consumo, cultivar plantas incluídas nas tabelas I a IV será punido com prisão até um ano ou multa 
correspondente.
4. Quando, no caso dos números um e três, o agente for consumidor ocasional pode ser dispensada a pena.
5. Em caso de condenação de consumidor toxicodependente comprovado, o tribunal ordenará a inibição da faculdade de conduzir 
veículos automóveis e de pilotar aeronaves e embarcações pelo período que durar a toxicodependência.
6. Poderá ser isento de pena o agente que cumulativamente preencher os seguintes requisitos:
a) Não tiver atingido a maioridade;
b) Não for reincidente;
c) Comprometer-se solenemente mediante declaração perante o Magistrado a não recomeçar;
d) Aceitar voluntariamente submeter-se a tratamento médico, se for indivíduo toxicodependente.

ARTIGO 56.º (Tratamento espontâneo)

1. Aquele que, utilizando ilicitamente, para o seu consumo pessoal, plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas I 
a IV, solicite a assistência dos serviços públicos ou privados de saúde terá sempre a garantia do anonimato.
2. Quando se tratar de menor, interdito ou inabilitado, a assistência solicitada pelos seus representantes legais será facultada 
nas condições descritas no número anterior.
3. Os médicos, técnicos e demais pessoal de estabelecimentos que assistam o paciente estão sujeitos ao dever de segredo profis-
sional, não estando obrigados a depor em tribunal nem a prestar informações às entidades policiais sobre a natureza e evolução 
do respectivo processo terapêutico.
4. Com ressalva do disposto no número anterior, qualquer médico poderá comunicar às autoridades competentes os casos de 
uso abusivo de plantas, substâncias estupefacientes, psicotrópicas ou percursores que tenha constatado no exercício da sua 
actividade profissional, sempre que entenda que se justifica a adopção de medidas de tratamento ou assistência no interesse do 
paciente, dos seus familiares ou da comunidade, e não disponha dos meios necessários.

ARTIGO 57.º (Atendimento e tratamento de consumidores)

1. Ao Ministério da Saúde caberá desenvolver as acções apropriadas ao adequado atendimento dos toxicodependentes ou de 
outros consumidores que se apresentem de forma espontânea.
2. O Ministério da Saúde estabelecerá, por diploma, as condições em que as entidades privadas podem prestar atendimento e 
tratamento a toxicodependentes, fixando as regras de fiscalização a que ficarão submetidas.

ARTIGO 58.º (Exame médico a consumidores habituais)

1. Sempre que haja indícios de que alguém é consumidor habitual de plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas 
I a IV pondo em sério risco a sua saúde ou revelando perigosidade social, o Ministério Público pode ordenar a realização do devido 
exame médico.
2. A iniciativa do exame médico é do Ministério Público, podendo ser-lhe requerido pelo representante legal, cônjuge, autoridade 
sanitária ou policial, em qualquer caso, sempre deverá proceder às diligências necessárias ao apuramento dos indícios a que se 
refere o número anterior.
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3. O exame será efectuado por médico ou serviço especializado de saúde, público ou privado, e realizar-se-á no prazo máximo 
de trinta dias, aplicando-se o regime do processo penal no que respeita à obrigação de comparência, prestação de compromisso 
e relatório pericial.
4. O examinado pode ser submetido a análise de sangue, urina ou outra que se mostrar necessária.
5. Quando do exame se conclua a toxicodependência do examinado, o Ministério Público deverá propor-lhe a sujeição voluntária 
a tratamento o qual, se for aceite, será efectuado sob a responsabilidade de serviço especializado de saúde público ou privado.
6. Quando se verificar interrupção injustificada do tratamento ou recusa, o Ministério Público comunicará tal facto aos serviços 
de acção social e, se for caso disso, aos serviços de saúde, para que sejam tomadas as adequadas medidas de apoio.
7. Aos exames periciais será atribuído valor probatório que se acha consagrado na lei processual penal vigente.

Secção II Medidas especiais

ARTIGO 59.º (Suspensão da pena e obrigação de tratamento)

1. Quando o infractor tiver sido condenado por prática do crime previsto no artigo 48, ou de outro que com ele tenha relação 
directa de conexão e tenha sido considerado toxicodependente nos termos do preceituado pelo artigo 55 o tribunal pode suspen-
der a execução da pena de acordo com o estabelecido na lei geral, sob condição de, para além de outros deveres ou obrigações 
de conduta, se sujeitar voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento apropriado, pela forma e tempo 
determinados pela autoridade judicial.
2. Se, no período de suspensão da execução da pena, o toxicodependente, de forma culposa, não se sujeitar ao tratamento ou ao 
internamento, ou deixar de cumprir algum dos deveres ou regras de conduta impostos pelo tribunal aplicar-se-á o estabelecido 
na lei penal relativamente à falta de cumprimento dos deveres e obrigações próprias da suspensão da pena.
3. Sendo revogada a suspensão, a pena será cumprida em zona apropriada do estabelecimento prisional.
4. O toxicodependente será assistido pelos serviços próprios do estabelecimento prisional e, quando se mostrar necessário, 
pelos serviços do Ministério da Saúde, nas condições a acordar com o Ministério da Justiça.
5. O Ministério da Justiça estabelecerá, por diploma próprio, o regime de assistência ao recluso através de entidades privada, ou 
do recurso a modalidades de tratamento que tenham implicações no regime prisional.

ARTIGO 60.º (Suspensão com cumprimento de obrigações)

1. No caso referido no artigo anterior, o tribunal pode determinar, nos termos da lei geral, que a suspensão da pena seja acom-
panhada do cumprimento de obrigações, sempre que o considerar conveniente e apropriado a uma mais fácil recuperação do 
toxicodependente e à sua adequada reinserção na comunidade.
2. O plano individual de recuperação e reinserção será preparado e acompanhado na sua execução pelos serviços de saúde em 
articulação com a entidade competente pela reinserção social.

ARTIGO 61.º (Toxicodependente em prisão preventiva ou em cumprimento de pena de prisão)

Sendo detectado o estado de toxicodependente quando a pessoa estiver detida, em prisão preventiva ou em cumprimento de 
pena, as autoridades policiais ou os serviços prisionais devem comunicar o facto ao Ministério Público para que possa promover 
as medidas apropriadas, independentemente das que a urgência da situação imponham.

ARTIGO 62.º (Tratamento no âmbito de processo pendente)

1. Sempre que o tratamento, em qualquer das suas modalidades, decorrer no âmbito de processo pendente em tribunal, o mé-
dico ou o estabelecimento de saúde deverá enviar, de três em três meses, caso não seja fixado outro prazo, informação circuns-
tanciada sobre a evolução da pessoa a ele sujeita, tendo em devido cuidado a confidencialidade da relação terapêutica, podendo 
nela sugerir a adopção das medidas que entender mais convenientes.
2. A entidade competente pela acção social procederá do mesmo modo na área das suas competências.
3. Uma vez recebida a informação referida nos números anteriores, quando entender necessário, o tribunal pronunciar-se-á 
sobre a situação prisional da pessoa sujeita a tratamento.

CAPÍTULO V  Legislação subsidiária
Secção I De âmbito geral

ARTIGO 63.º (Legislação penal)

Na falta de disposição específica da presente Lei serão aplicáveis, subsidiariamente, as disposições do Código Penal e respectiva 
legislação complementar.

ARTIGO 64.º (Aplicação da lei nacional)

Para efeitos do presente diploma, a lei penal moçambicana aplica-se ainda a factos cometidos fora do território nacional:
a) quando tiverem sido praticados por cidadão estrangeiro, desde que o agente se encontre em Moçambique e não seja extradi-
tado;
b) quando tiverem sido praticados a bordo de navio contra o qual Moçambique tenha sido autorizado a tomar as medidas previstas 
no artigo 17 da Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas de 1988.
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ARTIGO 65.º (Legislação processual penal)

O procedimento dos crimes definidos nesta Lei reger-se-á pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as nor-
mas do Código do Processo Penal e legislação complementar.

ARTIGO 66.º (Buscas e capturas)

1. As visitas, buscas e apreensões aos locais onde sejam fabricadas, transformadas ou armazenadas ilicitamente, estupefa-
cientes, substâncias psicotrópicas, preparados ou outros de efeitos similares, equipamentos e matérias destinados à cultura, 
produção ou fabrico ilícito das mesmas, são permitidas a qualquer hora do dia ou da noite.
2. As diligências a efectuar em casa de habitação são precedidos de autorização escrita da autoridade judiciária competente, nos 
termos da lei de processo.
3. Poderá prescindir-se da autorização referida no número anterior, caso o legal ocupante da casa de habitação não se oponha à 
medida, lavrando-se auto que deverá por ele ser assinado.
4. Em caso de Infracções previstas no presente diploma serão imediatamente apreendidos:
a) estupefacientes e substâncias previstas nesta Lei;
b) instalações, materiais, equipamentos e outros bens móveis suspeitos de terem sido utilizados ou de se destinarem a ser uti-
lizados a prática do crime;
c) somas e valores mobiliários suspeitos de proveniência directa ou indirecta da infracção,
d) todos os documentos que facilitem a prova das somas e valores mobiliários referidos na alínea anterior ou a culpabilidade dos 
seus autores, sem que o segredo bancário possa ser invocado.

ARTIGO 67.º (Revista e perícia)

1. Quando houver indícios sérios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
preparados ou outros de efeitos similares é ordenada revista, e, se necessário, procede-se à perícia.
2. O visado pode ser conduzido a unidade hospitalar ou outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo estrita-
mente necessário à realização da perícia.
3. A revista é efectuada pelo funcionário habilitado a constatar a informação, o qual relatará por escrito à autoridade judiciária 
competente, no prazo máximo de quarenta e oito horas, o resultado da diligência.
4. Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido a revista ou perícia, 
é punido com a pena de prisão prevista no artigo 45 da presente Lei.

ARTIGO 68.º (Escutas telefónicas)

1. A autoridade judiciária competente nos termos do Código de Processo Penal pode ordenar a intercepção e a gravação de 
conversações e comunicações telefónicas e intercepções telemáticas, por período determinado, efectuadas por pessoas contra 
as quais existam indícios sérios de participação numa das infracções previstas nos artigos 33, 35, 41 e 42, que se apresentem de 
grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2. Da intercepção e gravação é lavrada auto, no qual se sumarizam as partes relevantes da escuta, decidindo a autoridade ju-
diciária sobre a matéria considerada pertinente a juntar ao processo, e ordenando a destruição dos elementos sem interesse, 
nomeadamente dos suportes da gravação.
3. Pode a autoridade judiciária abster de junção dos elementos ao processo se tiver razões para crer que o conhecimento do auto 
pelas partes pode prejudicar as finalidades da investigação.

ARTIGO 69.º (Remessa de auto)

1. Ocorrendo prisão em flagrante delito a autoridade policial dela dará conhecimento imediato ao Ministério Público, remeten-
do-lhe cópia do auto lavrado e o respectivo auto nos três dias seguintes.
2. No caso em que não ocorrer prisão em flagrante, o prazo para remessa dos autos será de cinco dias.
3. Nas procuradorias onde houver mais do que uma secção competente, a remessa far-se-á na forma prevista na lei processual 
penal.

ARTIGO 70.º (Prazo para legalização da prisão)

O prazo para legalização da prisão para os crimes previstos na presente Lei é de dez dias.

ARTIGO 71 (Prazo de instrução)

O prazo de instrução preparatória para os crimes previstos nos artigos 33, 35, 41 e 42 é de nove meses.

ARTIGO 72.º (Liberdade provisória e prisão preventiva)

1. A prática de qualquer das infracções previstas na presente Lei, a que corresponda pena superior a dois anos de prisão, não 
admite liberdade provisória.
2. Nos restantes casos, na fixação de medidas de liberdade provisória, o juiz deve ter especialmente em conta os recursos eco-
nómicos que o arguido detenha e que possa utilizar para quebrar a caução, bem como o perigo de continuação da actividade 
criminosa, tanto a nível do território nacional, como internacional.
3. Para efeitos de decisão sobre a subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, o juiz deverá colher, junto da Polícia de 
Investigação Criminal, informação actualizada que interesse para o reexame dos referidos requisitos.
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ARTIGO 73.º (Medidas relativas a menores)

Compete à jurisdição de menores, no âmbito das medidas de protecção, assistência e educação aplicar as medidas previstas 
neste diploma, com as necessárias adaptações, quando a pessoa a elas sujeitas for menor de 16 anos de idade.

ARTIGO 74.º (Perícia médico-legal)

1. Quando, durante a instrução preparatória, houver notícia de que o arguido era toxicodependente à data dos factos que lhe 
sejam imputados, dever-se-á ordenar, com carácter urgente, o adequado exame pericial, a fim de se poder determinar o seu 
estado.
2. Na medida do possível, o perito médico, deve pronunciar-se sobre a natureza e espécie dos produtos consumidos pelo arguido, 
o seu estado no momento da realização do exame pericial e os eventuais reflexos do consumo na capacidade de avaliar e enten-
der a ilicitude dos actos ou de se determinar de acordo com a avaliação feita.
3. Pode ser ordenada, quando se mostrar necessário, a realização das análises a que refere o artigo 58.

ARTIGO 75.º (Tratamento compulsivo)

1. Se à infracção corresponder pena de prisão superior a dois anos e o arguido tiver sido considerado toxicodependente, nos 
termos de artigo 74 pode-lhe ser imposta a obrigação de tratamento em estabelecimento apropriado, onde terá de se apresentar 
no prazo que lhe vier a ser fixado.
2. A obrigação de tratamento será comunicada pelo tribunal ao respectivo estabelecimento, podendo o juiz felicitar o apoio da 
entidade responsável pela reinserção social, a fim de acompanhar o toxicodependente.
3. O cumprimento da obrigação imposta no número um deverá ser comprovada pelo arguido junto do tribunal, pela forma e no 
prazo que lhe for fixado.
4. Ao arguido que se tenha sujeitado a tratamento de toxicodependência, e enquanto ele estiver a decorrer, não se lhe poderá 
impor qualquer medida de prisão preventiva, excepto quando necessidades cautelares especiais o im ponham.
5. Quando se tenha de ordenar a prisão preventiva, esta deverá ter lugar em área apropriada do respectivo estabelecimento 
prisional, aplicando-se o regime estabelecido no n.° 5 do artigo 58.

ARTIGO 76.º (Suspensão provisória do processo de instrução)

1. No caso das infracções previstas no artigo 55 pode o Ministério Público suspender o processo de instrução, desde que se mos-
trem verificadas as regras de boa conduta do arguido, se demonstre que este está curado e se obtenha a sua anuência.
2. As substâncias e preparados que tenham servido ou estivessem destinados à prática das referidas infracções serão apreendi-
dos e declarados perdidos a favor do Estado.

CAPÍTULO VI Princípios especiais

ARTIGO 77.º (investigação criminal)

A investigação do tráfico e consumo ilícitos de plantas, substâncias e preparados incluídos nas tabelas anexas à presente Lei é 
da competência exclusiva da Polícia de Investigação Criminal.

ARTIGO 78.º (Cooperação internacional)

Para cumprimento do estabelecido na Convenção das Nações Unidas centra o tráfico de estupefacientes e de substâncias psi-
cotrópicas de 1988, no que diz respeito à extradição, auxílio judiciário, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão 
de processos criminais, serão adoptadas por lei as necessárias regras.

ARTIGO 79.º (Actos não puníveis)

1. Não será passível de punição a conduta do agente da Polícia de Investigação Criminal que, tendo por objectivo a realização de 
investigação e sem revelação da sua qualidade e identidade, aceitar directamente ou por intermédio de terceiros a entrega de 
estupefacientes, de substâncias psicotrópicas ou precursoras.
2. Os factos relativos à conduta referida no número anterior devem constar de relatório, que deverá ser produzido no prazo de 24 
horas, e que será junto ao respectivo processo.

ARTIGO 80.º (Prestação de informações e apresentação de documentos)

1. Poderão ser pedidas informações e solicitar-se a apresentação de documentos respeitantes a bens, depósitos ou quaisquer 
outros valores pertencentes a pessoas suspeitas ou a arguidos de crimes previstos pelos artigos 33, 35, 41 e 42 com vista à sua 
apreensão e perda a favor do Estado.
2. A prestação das referidas informações ou a apresentação dos documentos, quer se encontrem em registo manual ou informá-
tico, não poderão ser recusadas por nenhuma entidade pública ou privada, designadamente, instituições bancárias, financeiras 
ou equiparadas, sociedades civis e comerciais, bem como ainda por quaisquer repartições de registo ou fiscais, desde que o 
pedido esteja claramente individualizado e devidamente precisado.
3. A solicitação indicada nos números anteriores só poderá ser feita por autoridade judicial.
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ARTIGO 81.º (Sistema financeiro e bancário)

1. Sempre que haja indícios sérios de que um indivíduo, suficientemente identificado, utiliza ou utilizou o sistema financeiro, 
bancário ou instituições similares para efectuar operações relacionadas com a prática das infracções previstas nos artigos 33, 
35, 41 e 42 a autoridade judiciária competente pode autorizar, sem que o segredo profissional ou bancário lhe possa ser oposto:
a) a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
b) o acesso por período determinado, a sistemas informáticos usados naquelas operações;
c) a exibição ou fornecimento de quaisquer informações ou documentos financeiros, bancários, fiscais ou comerciais.
2. Os estabelecimentos financeiros, bancários e instituições similares, públicos ou privados, devem por sua iniciativa, alertar as 
autoridades judiciais competentes sobre as operações que suspeitem relacionadas com a prática das infracções referidas no n.° 
1, não constituindo tal procedimento uma violação de segredo profissional ou bancário, nem implicando responsabilidade civil.

ARTIGO 82.º (Entregas controladas)

1. Conforme o caso, o Ministério Público pode autorizar a não actuação da Polícia de Investigação Criminal sobre portadores de 
estupefacientes, substâncias psicotrópicas eu precursores em trânsito por Moçambique, com o objectivo de proporcionar em 
colaboração com o país ou países destinatários e eventuais países de trânsito, a identificação do maior número de participantes 
nas várias operações de tráfico e distribuição, mas sempre sem prejuízo da acção penal em relação a factos, em que se mostre 
aplicável a lei moçambicana.
2. Porém, a autorização só deverá concedida a pedido do país destinatário, quando:
a) se souber, de forma detalhada, o itinerário provável dos portadores e seja conhecida a sua identificação;
b) estiver garantida pelas autoridades competentes dos países de destino e dos países em trânsito, a segurança das substâncias 
contra riscos de fuga ou extravio;
c) estiver assegurado pelas autoridades competentes dos países de destino ou de trânsito que a sua legislação prevê sanções 
penais adequadas contra os arguidos e que será exercida a respectiva acção penal;
d) as autoridades judiciárias competentes dos países de destino ou de trânsito se tiverem comprometido a prestar, com a devida 
urgência, informação pormenorizada sobre os resultados da operação e os pormenores dos actos praticados por cada um dos 
agentes do crime, em especial dos que tiverem agido no território nacional.
3. Independentemente de ter sido concedida a autorização acima mencionada, a Polícia de Investigação Criminal intervirá sem-
pre que se mostrar, que os limites de segurança diminuíram de modo substancial, ou quando se tenha verificado alteração 
imprevista do itinerário, ou ainda quando a ocorrência de qualquer outra circunstância possa dificultar a futura apreensão das 
substâncias e a captura dos infractores.
4. A intervenção deve ser comunicada, por escrito e de forma circunstanciada, à autoridade competente para conceder a autori-
zação, no prazo máximo de 24 horas.
5. Mediante acordo prévio com o país do destino, as substâncias em trânsito poderão ser substituídas, em parte, por outras que 
sejam inócuas, lavrando-se deste facto o auto respectivo.
6. O incumprimento das obrigações assumidas pelos países de destino e de trânsito poderá constituir fundamento de recusa da 
autorização em relação a futuros pedidos.
7. Os contactos internacionais efectuar-se-ão por intermédio do Gabinete Central da Interpol.
8. Qualquer outra entidade que receber pedidos de entrega controlada, nomeadamente a Direcção Nacional das Alfândegas, 
através das suas congéneres estrangeiras, sem prejuízo do tratamento de informação de natureza aduaneira, deverá remeter, 
para efeitos de execução.
9. Os pedidos de entrega controlada serão apresentados a despacho do Ministério Público.

ARTIGO 83.º (Exames e destruição de substâncias)

1. As plantas, substâncias e preparados apreendidos serão sempre examinados, por ordem da autoridade judiciária competente, 
no mais curto espaço de tempo possível.
2. Realizado o exame laboratorial, o perito procederá a recolha, identificação, pesagem bruta e líquida, acondicionamento e se-
lagem de uma amostra, caso a quantidade e droga o permita, bem como do remanescente, se o houver.
3. A respectiva amostra ficará guardada em cofre, na entidade competente para a investigação, até que seja proferida decisão 
final.
4. Recebido e junto ao processo o relatório de exame laboratorial, a autoridade judiciária competente ordenará, no prazo de cinco 
dias, a destruição da droga remanescente, o que terá de ser executado em período não superior a trinta dias, estando a droga 
guardada em local selado, até à sua efectiva destruição.
5. A destruição da droga efectuar-se-á por incineração, com a presença do um magistrado do Ministério Público, de um funcio-
nário designado para esse efeito e de um técnico de laboratório, lavrando-se o competente auto.
6. A mesma operação de incineração pode abranger droga apreendida em diferentes processos.
7. Uma vez proferida decisão definitiva, o tribunal ordenará a destruição da amostra referida no número dois, com observância 
do disposto no número cinco, sendo obrigatória a remessa de cópia do auto respectivo.
8. O Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga poderá solicitar ao magistrado, que superintenda no processo, a cedência 
de substâncias apreendidas, para fins didácticos, de formação, de investigação criminal ou de adestramento de cães.
9. Poderá ser fixado prazo para a devolução da droga cedida ou autorizar-se, o organismo cessionário a destruí-la, logo que a 
considere desnecessária ou útil, devendo remeter-se cópia do respectivo auto.
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ARTIGO 84.º (Amostras solicitadas por entidades estrangeiras)

1. Poderão ser enviadas, a pedido de autoridades estrangeiras, amostras de substâncias ou preparados que tenham sido apreen-
didos, sempre que se destinem a fins científicos ou de investigação, mesmo durante a pendência do processo.
2. Para efeito, o pedido é transmitido à autoridade judiciária competente, que decidirá sobre a sua satisfação.
3. O pedido e seu cumprimento é apresentado através do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga ou da Polícia de 
Investigação Criminal.

ARTIGO 85.º (Comunicação da decisão)

1. Ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga deverá comunicar-se toda a apreensão de plantas, substâncias e pre-
parados constantes das tabelas I a IV.
2. Os tribunais deverão remeter ao Gabinete Central do Prevenção e Combate à Droga cópia das decisões ou sentenças, que 
tenham por objecto infracções previstas na presente Lei.

CAPÍTULO VII Contravenções
Secção I Transgressões

ARTIGO 86.º (Regra geral)

O simples acto praticado em violação dos condicionamentos e das obrigações impostas na presente Lei constitui contravenção 
punida com multa, se não lhe couber pena mais grave.

ARTIGO 87.º (Multas)

1. As transgressões às disposições da presente Lei, para as quais não se fixe sanção especial, serão punidas com a multa de 500 
000,00 a 50 000 000,00 de Meticais.
2. Quando o acto, que lhe der causa, tiver sido praticado por negligência, a multa não poderá exceder metade do limite máximo 
previsto no número anterior.
3. Quando o respectivo agente for pessoa colectiva ou equiparada) a multa será elevada ao dobro no seu limite máximo,

Secção II Apreensão de medidas acessórias

ARTIGO 88.º (Apreensão e medidas acessórias)

1. Nos processos de transgressão pode ser ordenada a apreensão dos objectos que tiverem servido para a prática da contraven-
ção e, acessoriamente, podem ser aplicadas as seguintes sanções:
a) revogação ou suspensão da autorização concedida para o exercício da respectiva actividade;
b) interdição do exercício de profissão ou actividade por período não superior a 3 anos.
2. Se algum dos factos praticados integrarem também algum dos crimes previstos na presente Lei, o seu agente será por eles 
punido, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias estabelecidas para a respectiva contravenção.

ARTIGO 89.º (Cadastro)

1. Ao Ministério da Saúde competirá organizar o registo das pessoas singulares e colectivas autorizadas a exercer as actividades 
referidas no n.° 3 do artigo 4, no qual serão averbadas as sanções que lhes tiverem sido aplicadas, sem prejuízo do que se acha 
estabelecido quanto ao registo criminal.

CAPÍTULO VIII Disposições finais

ARTIGO 90.º (Actividades de prevenção primária)

1. Ao Governo, em articulação com a Procuradoria Geral da República, compete planear, executar e avaliar acções, medidas e 
programas específicas de prevenção do uso e consumo de droga.
2. Ao Governo, de modo particular, compete:
a) integrar nos currícula escolares programas básicos de educação para a saúde, que incluam a prevenção de consumo de droga;
b) providenciar pela formação inicial e contínua dos professares, habilitando-os a acompanhar e desenvolver as acções referidas 
na alínea anterior;
c) desenvolver programas específicos de prevenção primária da toxicodependência no meio escolar.

ARTIGO 91.º (Alteração de tabelas)

As tabelas anexas à presente Lei podem ser alteradas mediante diploma conjunto dos Ministros da Saúde e da Justiça, ouvida a 
Procuradoria Geral da República.

ARTIGO 92.º

Compete ao Conselho de Ministros proceder à regulamentação da presente Lei, naquilo que se mostrar necessário, no prazo de 
cento e vinte dias após a data da sua publicação.
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ARTIGO 93.º (Revogação)

É revogado o Decreto-Lei n.° 420/70.

ARTIGO 94.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra imediatamente em vigor.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 27 de Dezembro de 1996.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Joaquim Mulémbwè.
Promulgada, aos 13 de Março de 1997.
Publique-se.
O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
Tabela das plantas, substâncias e preparações sujeitas a controlo
TABELA I-A
TABELA I-B
TABELA I-C
TABELA II-A
TABELA II-B
TABELA II-C
TABELA III
TABELA IV
TABELA V
TABELA VI

 

Lei n.º 20/2020 (Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 20/2020 (Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)

Data de Publicação 31/12/2020
Data de Entrada em Vigor  31/03/2021

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, 3º Suplemento Número 250

Lei n.º 20/2020 de 31 de Dezembro (Excertos)

Havendo necessidade de instituir um novo quadro legal para as instituições de crédito e sociedades financeiras, que, para além 
de reforçar os requisitos de licenciamento, governação e supervisão, estipule mecanismos e instrumentos de resolução de ins-
tituições consideradas inviáveis, ou em risco de inviabilidade ou de insolvência, permita uma intervenção tempestiva e a recupe-
ração dessas instituições, ou a sua liquidação ordeira, minimizando repercussões negativas na economia, ao abrigo do disposto 
no número 1 do artigo 178 da Constituição da República de Moçambique, a Assembleia da República determina:

CAPÍTULO I Disposições Gerais
(…)

CAPÍTULO II Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras com Sede em Moçambique
(…)

SECÇÃO II Processo de autorização
(…)

Artigo 23 (Revogação da autorização)

1. A autorização das instituições de crédito e sociedades financeiras pode ser revogada com os seguintes fundamentos, além de 
outros previstos em outra legislação:
a) se tiver sido obtida por meio de falsas declarações ou outros expedientes ilícitos, independentemente das sanções penais que 
ao caso couberem;
b) se deixar de se verificar algum dos requisitos estabelecidos no artigo 12 da presente Lei;
c) se a sua actividade não corresponder ao objecto estatutário autorizado;
d) se cessar a sua actividade por um período superior a seis meses;
e) se violar as leis e regulamentos que disciplinam a sua actividade ou não observar as determinações do Banco de Moçambique, 
de modo a pôr em risco os interesses dos depositantes e demais credores ou as condições normais de funcionamento dos mer-
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cados monetário, financeiro ou cambial;
f) se a instituição de crédito não puder honrar os seus compromissos, em especial quanto à segurança dos fundos que lhe tive-
rem sido confiados;
g) se a instituição de crédito não cumprir as obrigações decorrentes da sua participação no Fundo de Garantia de Depósitos;
h) se a instituição renunciar expressamente à autorização;
i) se os membros do órgão de administração ou de fis-calização não derem, numa perspectiva do órgão no seu conjunto, garan-
tias de uma gestão sã e prudente da instituição;
j) se a instituição violar, de forma grave ou reiterada, as disposições legais ou regulamentares destinadas a prevenir e combater 
o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo;
k) se a instituição deixar de cumprir os requisitos prudenciais relativos aos requisitos de fundos próprios, as regras relativas aos 
grandes riscos ou à liquidez.
2. Previamente à decisão de revogação da autorização, o Banco de Moçambique notifica a instituição de crédito ou sociedade 
financeira em causa para, no prazo de 10 dias, apresentar, querendo, os esclarecimentos que considerar pertinentes.
3. Nos casos previstos na alínea h), do número 1 do presente artigo, as instituições de crédito e sociedades financeiras devem co-
municar a intenção de renúncia ao Banco de Moçambique e apresentar prova de cumprimento das obrigações com os credores, 
com a antecedência mínima de 90 dias em relação à data efectiva da cessação de actividades.
(…)

SECÇÃO III Adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais
(…)

Artigo 28 (Idoneidade)

1. Na apreciação da idoneidade deve ter-se em conta o modo como a pessoa gere habitualmente os negócios ou exerce a profis-
são, em especial nos aspectos que revelem incapacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa, tendência para não cum-
prir pontualmente as suas obrigações ou para ter comportamentos incompatíveis com a preservação da confiança do mercado.
2. A apreciação da idoneidade é efectuada com base em critérios de natureza objectiva, tomando por base informação tanto 
quanto possível completa sobre as funções passadas do interessado como profissional, as características mais salientes do seu 
comportamento e o contexto em que as suas decisões foram tomadas.
3. Entre outras circunstâncias atendíveis, considera-se indiciador de falta de idoneidade o facto de a pessoa ter sido:
a) declarada, por sentença proferida em tribunais nacionais ou estrangeiros, falida ou insolvente ou responsável por falência 
ou insolvência de empresa por ela dominada ou de que tenha sido administradora, directora, gerente ou membro do órgão de 
fiscalização;
b) condenada, no país ou no estrangeiro, por crimes contra o património, crimes de falsificação e falsidade, abuso de confiança, 
usura, tráfico de drogas, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, crimes cometidos no exercício de funções 
públicas, crimes fiscais, crimes especificamente relacionados com o exercício de actividades financeiras e seguradoras, bem 
como com a utilização de meios de pagamento, e outros crimes de natureza económica;
c) administrador, director, gerente de empresa ou membro do órgão de fiscalização, no País ou no estrangeiro, cuja falência ou 
insolvência tenha sido prevenida, suspensa ou evitada por providências de saneamento ou outros meios preventivos ou suspen-
sivos, desde que seja reconhecida pelas autoridades competentes a sua responsabilidade por essa situação;
d) condenada, no País ou no estrangeiro, pela prática de infracções às regras legais ou regulamentares que regem a actividade 
das instituições de crédito e sociedades financeiras, a actividade seguradora ou resseguradora, incluindo a mediação de seguros 
ou resseguros, do mercado de valores mobiliários, dos fundos de pensões, quando a gravidade ou reincidência dessas infracções 
o justifique;
e) sancionada, no País ou no estrangeiro, pela prática de infracções às regras disciplinares, deontológicas ou de conduta profis-
sional, no âmbito de actividades profissionais reguladas.
4. Na apreciação a que se refere o número 1 do presente artigo, deve ter-se ainda em conta as seguintes circunstâncias, con-
soante a sua gravidade ou impacto reputacional:
a) condenação por crimes, de natureza diferente dos referidos no número 3 do presente artigo, puníveis com pena de prisão 
maior igual ou superior a 8 anos;
b) indícios de que o membro do órgão de administração ou de fiscalização não agiu de forma transparente ou cooperante nas 
suas relações com quaisquer autoridades de supervisão ou regulação nacionais ou estrangeiras;
c) recusa, revogação, cancelamento ou cessação de registo, autorização, admissão ou licença para o exercício de uma actividade 
comercial, empresarial ou pro-fissional, por autoridade de supervisão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, 
ou destituição do exercício de um cargo por entidade pública;
d) fundamentos que motivaram um despedimento, a cessação de um vínculo ou a destituição de um cargo que exija uma especial 
relação de confiança;
e) proibição, por autoridade judicial, autoridade de super-visão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, de agir 
na qualidade de administrador ou gerente de uma sociedade civil ou comercial ou de nela desempenhar funções;
f) referências de incumprimento na central de registo de crédito, cadastro de emitentes de cheques sem provisão, ou em quais-
quer outros registos de natureza análoga, por parte da autoridade competente ou entidades autorizadas para o efeito;
g) resultados obtidos, do ponto de vista financeiro ou empresarial, por entidades geridas pela pessoa em causa, tendo especial-
mente em conta quaisquer processos de recuperação, insolvência ou liquidação, e a forma como contribuiu para a situação que 
conduziu a tais processos;
h) acções cíveis, processos administrativos ou processos criminais, bem como quaisquer outras circunstâncias que, atento o 
caso concreto, possam ter um impacto significativo sobre a solidez financeira da pessoa em causa;
i) factos que tenham determinado a destituição judicial, ou a confirmação judicial de destituição por justa causa, de membros dos 
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órgãos de administração e fiscalização de qualquer sociedade comercial;
j) factos praticados na qualidade de administrador, director ou gerente de qualquer sociedade comercial que tenham determi-
nado a condenação por danos causados à sociedade, a sócios, a credores sociais ou a terceiros.5. No juízo valorativo, o Banco 
de Moçambique deve ter em consideração, à luz das finalidades preventivas do presente artigo, além dos factos enunciados no 
número 4 do presente artigo ou de outros de natureza análoga, toda e qualquer circunstância cujo conhecimento lhe seja legal-
mente acessível e que, pela gravidade, frequência ou quaisquer outras características atendíveis, permitam fundar um juízo de 
prognose sobre as garantias que a pessoa em causa oferece em relação a uma gestão sã e prudente da instituição.
6. Sempre que a decisão não seja fundada em sentença transitada em julgado, o Banco de Moçambique deve realizar diligências 
adicionais de audição prévia do interessado para completo conhecimento dos factos.
7. O Banco de Moçambique, para efeitos do presente artigo, troca informações com outras autoridades de supervisão bancária e 
dos mercados segurador e de valores mobiliários e outras entidades afins, quer no país, quer no estrangeiro.
(…)
Aprovada pela Assembleia da República, aos 14 de Dezembro de 2020.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias.
Promulgada em, 23 de Dezembro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.
 

Lei n.º 25/2019 (Código de Processo Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 25/2019 (Código de Processo Penal)

Data de Publicação 26/12/2019
Data de Entrada em Vigor  20/12/2020

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série Número 249

Lei n.º 25/2019, de 26 de Dezembro (Excertos)

O Código de Processo Penal ora vigente foi aprovado pelo Decreto n.º 16489 de 15 de Fevereiro de 1929 e mandado vigorar na 
então colónia de Moçambique pela Portaria n.º 19271, de 24 de Janeiro de 1931.
O Código, apesar de algumas operações cosméticas que foi sofrendo ao longo dos anos, manteve, no essencial, o seu traçado 
fundamental, que se caracteriza pela prevalência de alguns resquícios de tipo estrutural inquisitório que se colocam em confron-
to com princípios jurídico-filosóficos e valores adoptados pela sociedade moçambicana após a Independência Nacional assentes 
no Estado de Direito democrático e no respeito pela dignidade da pessoa humana.
Sendo certo que o processo penal é direito constitucional aplicado, impõe-se que a fruição dos direitos de cidadania na sociedade 
democrática e plural que estamos a consolidar, tanto no que concerne a direitos individuais como a deveres para com a comuni-
dade, deve constituir a bússola orientadora do novo quadro jurídico-penal da coeva sociedade moçambicana.
Justifica-se, destarte, a reforma do Código de Processo Penal, com vista a garantir a plena efectivação dos direitos, liberdades e 
garantias fundamentais dos cidadãos e a sua conformação com as hodiernas concepções da dogmática penal.
Nestes termos, ao abrigo do número 1 do artigo 178 da Constituição, a Assembleia da República determina:

Artigo 1 (Aprovação)

É aprovado o Código de Processo Penal, em anexo, que faz parte integrante da presente Lei.
(…)
Artigo 8 (Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor decorridos 180 dias depois da sua publicação.
Aprovada pela Assembleia da República, aos 29 de Julho 2019.
A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Promulgada, aos 10 de Dezembro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

Código de Processo Penal
(…)

PARTE PRIMEIRA
Livro Preliminar Fundamentos do Processo Penal

TÍTULO I Princípios Fundamentais e Garantias do Processo Penal
(…)

PARTE SEGUNDA
LIVRO I Dos Sujeitos do Processo
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TÍTULO I Do Juiz e do Tribunal
(…)

TÍTULO II Ministério Público

Artigo 52 (Exercício da acção penal)

A acção penal é pública e compete ao Ministério Público o seu exercício, com as restrições constantes dos artigos 55 e 56.

Artigo 53 (Critérios de actuação)

No exercício das suas funções, o Ministério Público está sujeito aos critérios de legalidade, objectividade, isenção e exclusiva 
sujeição às directivas e ordens previstas na lei.

Artigo 54 (Órgãos do Ministério Público)

1. A estrutura do Ministério Público compreende a Procuradoria-Geral da República, como órgão superior, e os seguintes órgãos 
subordinados:
a) o Gabinete Central de Combate à Corrupção;
b) as Sub-Procuradorias Gerais da República;
c) as Procuradorias Provinciais da República;
d) as Procuradorias Distritais da República.
2. Podem ser criados outros órgãos em diferentes escalões, de acordo com o estabelecido na lei da organização judiciária.
3. O Ministério Público constitui uma autoridade judiciária, quanto aos actos processuais que cabem nas suas competências.

Artigo 55 (Legitimidade para exercer a acção penal  nos crimes cujo procedimento criminal dependa de queixa)

1. Quando o procedimento criminal depender de queixa do ofendido ou de outras pessoas, é necessário que essas pessoas dêem 
conhecimento do facto ao Ministério Público, para que este promova o processo.
2. Para o efeito do número 1, considera-se feita ao Ministério Público a queixa dirigida a qualquer outra entidade que tenha a 
obrigação legal de a transmitir àquele.
3. A queixa pode ser apresentada pelo titular do direito respectivo, por mandatário judicial ou por mandatário munido de poderes 
especiais.
4. O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos casos em que o procedimento criminal depender da 
participação de qualquer autoridade.

Artigo 56 (Legitimidade em procedimento dependente de acusação particular)

1. Quando o procedimento criminal depender de acusação particular, do ofendido ou de outras pessoas, é necessário que essas 
pessoas se queixem, se constituam assistentes e deduzam acusação particular.
2. O Ministério Público procede oficiosamente a quaisquer diligências que julgar indispensáveis à descoberta da verdade e cou-
berem na sua competência, participa em todos os actos processuais em que intervier a acusação particular, acusa conjuntamen-
te com esta e recorre autonomamente das decisões judiciais.
3. É correspondentemente aplicável o disposto no número 3 do artigo 55.

Artigo 57 (Homologação da desistência da queixa ou da acusação particular)

1. Nos casos previstos nos artigos 55 e 56, a intervenção do Ministério Público no processo cessa com a homologação da desis-
tência da queixa ou da acusação particular.
2. Se o conhecimento da desistência tiver lugar durante a instrução, a homologação cabe ao Ministério Público; se tiver lugar du-
rante a audiência preliminar ou no julgamento, ela cabe, respectivamente, ao juiz de instrução criminal ou ao juiz de julgamento.
3. Logo que tomar conhecimento da desistência, o Ministério Público ou o juiz competente para a homologação notifica o arguido 
para, em 5 dias, declarar, sem necessidade de fundamentação, se a ela se opõe. A falta de declaração equivale a não oposição.
4. Se o arguido não tiver defensor nomeado e for desconhecido o seu paradeiro, a notificação a que se refere o número anterior 
efectua-se editalmente.

Artigo 58 (Legitimidade no caso de concurso de crimes)

1. No caso de concurso de crimes, o Ministério Público promove imediatamente o processo por aqueles para que tiver legitimida-
de, se o crime mais grave não depender de queixa ou de acusação particular, ou se os crimes forem de igual gravidade.
2. Se o crime pelo qual o Ministério Público pode promover o processo for de menor gravidade, as pessoas com legitimidade para 
apresentar queixa são notificadas para declararem, em 5 dias, se querem ou não usar desse direito.
3. Se as pessoas referidas no número 2 declararem que não pretendem apresentar queixa, ou nada declararem, o Ministério 
Público promove o processo pelos crimes que puder promover;
se declararem que pretendem apresentar queixa, considera-se esta apresentada.

Artigo 59 (Posição e atribuições do Ministério Público no processo)

1. Compete ao Ministério Público, no processo penal, colaborar com o juiz na descoberta da verdade e na realização do direito, 
obedecendo em todas as intervenções processuais a critérios de estrita objectividade e legalidade.
2. Compete, em especial, ao Ministério Público:
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a) receber as denúncias e as queixas e apreciar o seguimento a dar-lhes;
b) dirigir a instrução;
c) suspender provisoriamente a instrução do processo-crime;
d) proferir o despacho de arquivamento dos autos, finda a instrução, se for caso disso;
e) deduzir acusação e sustentá-la efectivamente na audiência preliminar, havendo-a, e no julgamento;
f) controlar a legalidade da privação da liberdade e a observância dos respectivos prazos;
g) interpor recursos, ainda que no exclusivo interesse da defesa;
h) promover a execução das penas e medidas de segurança.

Artigo 60 (Impedimentos, recusas e escusas)

1. As disposições dos artigos 43 e seguintes são correspondentemente aplicáveis, com as necessárias adaptações, aos magis-
trados do Ministério Público.
2. A declaração de impedimento e o seu requerimento, bem como o requerimento de recusa e o pedido de escusa, são dirigidos 
ao superior hierárquico do magistrado em causa e por aquele apreciados e definitivamente decididos, sem obediência a forma-
lismo especial.
3. Sendo visado o Procurador-Geral da República, a competência caberá ao Tribunal Supremo, nos exactos termos previstos nas 
leis da organização judiciária.
4. A entidade competente para a decisão designa o substituto do impedido, recusado ou escusado.
(…)

TÍTULO V Assistente

Artigo 76 (Legitimidade)

Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas a quem leis especiais conferirem esse direito:
a) o ofendido, considerando-se como tal o titular do interesse que a lei especialmente quis proteger com a incriminação, desde 
que maior de 16 anos;
b) a pessoa de cuja queixa ou acusação particular depender o procedimento penal;
c) se o ofendido morrer sem ter renunciado à queixa, o cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas e bens, os 
descendentes, os adoptados e a pessoa que com o ofendido vivesse em condições análogas às de cônjuge, ou, na falta deles, os 
ascendentes, os irmãos e seus descendentes e os adoptantes, salvo se alguma destas pessoas houver comparticipado no crime;
d) se o ofendido for incapaz, o seu representante legal e as pessoas indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida, 
salvo se alguma dessas pessoas houver comparticipado no crime;
e) qualquer pessoa nos crimes de tráfico de pessoas, rapto, sequestro, abuso sexual de menores, pornografia e prostituição de 
menores, de terrorismo ou outro tipo de criminalidade organizada ou associação criminosa, de falsificação de moeda, notas de 
banco e títulos do Estado, de passagem de moeda falsa, de contrabando, tráfico de produtos e espécies de fauna e flora proibidos, 
de dano contra o meio ambiente e poluição, de corrupção, peculato, suborno, concussão, branqueamento de capitais, fraude em 
concurso de fornecimento de obras, bens e serviços pelo Estado e enriquecimento ilícito.
(…)

TÍTULO II Dos Meios de Prova
(…)

CAPÍTULO II Das Declarações do Arguido, do Assistente e das Partes Civis

Artigo 174 (Declarações do arguido: regras gerais)

1. Sempre que o arguido prestar declarações, e ainda que se encontre detido ou preso, deve encontrar-se livre na sua pessoa, 
salvo se forem necessárias cautelas para prevenir o perigo de fuga ou actos de violência.
2. O arguido presta declarações sentado ao interrogatório do juiz de instrução.
3. Às declarações do arguido é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 159 e 170, salvo quando a lei dispuser de 
forma diferente.
4. O arguido não presta juramento em caso algum.

Artigo 175 (Primeiro interrogatório judicial de arguido detido)

1. O arguido detido que não deva ser de imediato julgado é interrogado pelo juiz de instrução, no prazo máximo de 48 horas após 
a detenção, logo que lhe for presente com a indicação dos motivos da detenção e das provas que a fundamentam.
2. O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz de instrução, com assistência do Ministério Público e do defensor e estando 
presente um oficial de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de segurança, o 
detido deva ser guardado à vista.
3. O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, residência, local 
de trabalho, se já esteve alguma vez preso, quando e porquê e se foi ou não condenado e por que crimes, sendo-lhe exigida, se 
necessário, a exibição de documento oficial bastante de identificação. Deve ser advertido de que a falta de resposta a estas per-
guntas ou a falsidade das mesmas o pode fazer incorrer em responsabilidade penal.
4. Seguidamente, o juiz informa o arguido dos direitos referidos no artigo 69, número 1, explicando-lhos se isso parecer neces-
sário, conhece dos motivos da detenção, comunica-lhos e expõe-lhe os factos que lhe são imputados.
5. Prestando declarações, o arguido pode confessar ou negar os factos ou a sua participação neles e indicar as causas que 
possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que possam relevar para a determinação da sua res-
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ponsabilidade ou da medida da sanção.
6. Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstêm-se de qualquer 
interferência, podendo o juiz permitir que suscitem pedidos de esclarecimento das respostas dadas pelo arguido. Findo o inter-
rogatório, podem requerer ao juiz que formule àquele as perguntas que entenderem relevantes para a descoberta da verdade. O 
juiz decide, por despacho irrecorrível, sobre a relevância das perguntas.
7. O interrogatório do arguido é efectuado, se houver condições, através de registo áudio ou audiovisual, podendo ser utilizados 
outros meios, designadamente estenográficos ou estenotípicos, ou qualquer outro meio técnico idóneo a assegurar a reprodução 
integral daquelas, ou a documentação através de auto, quando aqueles meios não estiverem disponíveis, o que deverá ficar a 
constar do auto.
8. Quando houver lugar a registo áudio ou audiovisual devem ser consignados no auto o início e o termo da gravação de cada 
declaração.
9. Se do interrogatório resultar a necessidade de medidas de coacção ou de garantia patrimonial, são estas imediatamente apli-
cadas, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

Artigo 176 (Juiz competente)

1. Havendo fundado receio de que o prazo máximo referido no número 1 do artigo 175 não seja suficiente para apresentar o de-
tido ao juiz de instrução competente para o processo, ou não sendo possível apresentá-lo dentro desse prazo com segurança, o 
primeiro interrogatório judicial é feito pelo juiz de instrução da área em que a detenção se tiver operado.
2. É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 175.

Artigo 177 (Primeiro interrogatório não judicial de arguido detido)

1. O Ministério Público pode, no caso em que a detenção for ordenada por pessoa diversa da autoridade judiciária, ouvir, sem 
sujeição a formalidades especiais, o arguido, se não for antes interrogado pelo juiz de instrução criminal em acto seguido à de-
tenção, para controlo da legalidade da sua detenção.
2. O interrogatório obedece, na parte aplicável, às disposições relativas ao primeiro interrogatório judicial de arguido preso, ex-
cepto pelo que respeita à assistência de defensor, a qual só tem lugar se o arguido, depois de informado sobre os direitos que lhe 
assistem, a solicitar. Nesse caso, ao defensor é correspondentemente aplicável o disposto no número 6 do artigo 175.
3. Após o interrogatório sumário, o Ministério Público, se não libertar o detido, providencia para que ele seja imediatamente 
presente ao juiz de instrução criminal para os ditames dos artigos 175 e 176, em respeito ao prazo primitivo para apresentação 
judicial.
4. Nos casos de branqueamento de capitais, terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, o Ministério Público 
pode determinar que o detido não comunique com pessoa alguma, salvo o defensor, antes do primeiro interrogatório judicial.

Artigo 178 (Outros interrogatórios)

1. Os subsequentes interrogatórios de arguido preso e os interrogatórios de arguido em liberdade são feitos na fase da instrução 
pelo Ministério Público e na audiência preliminar e no julgamento pelo juiz competente, obedecendo, em tudo quanto for aplicá-
vel, às disposições deste capítulo.
2. Durante a instrução, os interrogatórios referidos no número 1 do presente artigo podem ser feitos por órgão dos serviços de 
investigação criminal no qual o Ministério Público tenha delegado a sua realização.

Artigo 179 (Declarações e notificações do assistente e das partes civis)

1. Ao assistente e às partes civis podem ser tomadas declarações a requerimento seu ou do arguido ou sempre que a autoridade 
judiciária o entender conveniente.
2. O assistente e as partes civis ficam sujeitos ao dever de verdade e a responsabilidade penal pela sua violação.
3. A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis fica sujeita ao regime de prestação da prova testemunhal, salvo 
no que lhe for manifestamente inaplicável e no que a lei dispuser diferentemente.
4. A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis não é precedida de juramento.
5. Para o efeito de serem notificados, o assistente ou as partes civis indicarão a sua residência, o local de trabalho ou outro do-
micílio à sua escolha.
6. A indicação de local para efeitos de notificação, nos termos do número 5, é acompanhada da advertência ao assistente ou às 
partes civis de que a mudança da morada indicada deve ser comunicada através da entrega de requerimento ou a sua remessa 
por via postal registada à secretaria onde os autos se encontrarem a correr nesse momento.
(…)

CAPÍTULO IV Outros Meios Especiais de Prova
SECÇÃO I Das escutas telefónicas

Artigo 222 (Admissibilidade)

1. A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser ordenadas ou autorizadas, por 
despacho do juiz competente, se houver razões para crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta 
da verdade ou para a prova, quanto a crimes:
a) puníveis com pena de prisão superior a 3 anos;
b) relativos ao tráfico de estupefacientes;
c) relativos a engenhos, armas, materiais explosivos e análogos;
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d) de contrabando;
e) de injúria, de ameaça, de coacção, de devassa da vida privada e perturbação da paz e do sossego, quando cometidos através 
de tecnologias de informação e comunicação;
f) de tráfico de pessoas, raptos, abuso sexual de menores, lenocínio e pornografia de menores;
g) de tráfico de produtos e espécies de fauna e flora proibidos; e
h) de corrupção, peculato, suborno, concussão, branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito e, no geral, todos os que 
atentam contra a probidade pública.
2. A ordem ou autorização a que alude o número 1 pode ser solicitada ao juiz do lugar onde eventualmente se puder efectivar 
a conversação ou comunicação telefónica ou da sede da entidade competente para a investigação criminal, tratando-se dos 
seguintes crimes:
a) terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada;
b) associações criminosas;
c) contra a segurança do Estado;
d) produção e tráfico de estupefacientes;
e) falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda;
f) abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima; e
g) contra o meio ambiente.
3. É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o juiz tiver 
fundadas razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de crime.
(…)

SECÇÃO II Acções encobertas

Artigo 226 (Conceito)

Consideram-se acções encobertas aquelas que são desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro ac-
tuando sob o controlo do Serviço Nacional de Investigação Criminal para prevenção ou repressão dos crimes indicados nesta lei, 
com ocultação da sua qualidade e identidade.

Artigo 227 (Âmbito de aplicação)

As acções encobertas são admissíveis no âmbito da prevenção e repressão dos seguintes crimes:
a) homicídio voluntário, desde que o agente não seja conhecido;
b) contra a liberdade e autodeterminação sexual a que corresponda, em abstracto, pena superior a 5 anos de prisão, desde que 
o agente não seja conhecido, ou sempre que sejam expressamente referidos ofendidos menores de 18 anos ou outros incapazes;
c) relativos ao tráfico e viciação de veículos furtados ou roubados;
d) escravidão, sequestro e rapto ou tomada de reféns;
e) tráfico de pessoas e de órgãos humanos;
f) organizações terroristas e financiamento ao terrorismo;
g) captura ou atentado à segurança de transporte por ar, água, caminho-de-ferro ou rodovia a que corresponda, em abstracto, 
pena igual ou superior a 8 anos de prisão;
h) executados com bombas, granadas, matérias ou engenhos explosivos, armas de fogo e objectos armadilhados, armas nuclea-
res, químicas ou radioactivas;
i) roubo em instituições de crédito, repartições da Fazenda Pública e correios;
j) associações criminosas;
k) relativos ao tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
l) branqueamento de capitais, outros bens ou produtos;
m) corrupção, peculato e participação económica em negócio e tráfico de influências;
n) fraude em concurso público e na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção;
o) infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada ou com recurso à tecnologia informática;
p) infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
q) contrafacção de moeda, títulos de créditos, valores selados, selos e outros valores equiparados ou a respectiva passagem; e
r) relativos ao mercado de valores mobiliários.
(..)
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Lei n.º 24/2019 (Código Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 24/2019 (Código Penal)

Data de Publicação 24/12/2019
Data de Entrada em Vigor  18/12/2020

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série Número 248

Lei n.º 24/2019, de 24 de Dezembro (Excertos)

O Código Penal, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 31 de Dezembro, trouxe grandes inovações ao introduzir novos tipos legais de 
crime, alterações na redacção e nas molduras penais e incorporação de matérias que constavam de legislação avulsa. Sobretu-
do, adoptou o movimento da descriminalização e a preferência por penas não privativas de liberdade à pena de prisão, passando 
a situar no Homem a sua dimensão máxima.
Entretanto, razões de fundo, traduzidas na limitação à abordagem dos seus valores axiológicos e a necessidade de tratamento 
jurídico particular, nomeadamente em sede de articulação entre normas substantivas e processuais específicas, passaram a 
justificar a afectação sistemática dos lapsos e omissões por uma vicissitude legal.
Precisamente para conformar o núcleo primário dos direitos, liberdades e garantias fundamentais almeja-se consagrar no Có-
digo Penal um verdadeiro repositório dos valores essenciais da coeva sociedade moçambicana.
Nestes termos, ao abrigo do número 1 do artigo 178 da Constituição da República, a Assembleia da República determina:

ARTIGO 1 (Aprovação)

É aprovado o Código Penal, em anexo, que faz parte integrante da presente Lei.
(…) 
ARTIGO 8 (Entrada em vigor)
A presente Lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Aprovada pela Assembleia da República, aos 29 de Julho de 2019. 
— A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Promulgada, aos 10 de Dezembro de 2019.
Publique-se. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

CÓDIGO PENAL
LIVRO PRIMEIRO PARTE GERAL

TÍTULO I Garantias e Aplicação da Lei Penal
(…)
ARTIGO 5 (Factos praticados fora do território nacional)
1. Salvo tratado, convenção internacional ou acordo de cooperação judiciária internacional em contrário, a lei penal moçambica-
na é aplicável por factos cometidos fora do território nacional por moçambicano quando constituírem crimes contra a vida, se-
gurança interior ou exterior do Estado, violação do segredo de Estado, falsificação de moeda, notas de banco e títulos do Estado, 
passagem de moeda falsa, escravidão, tráfico de pessoas, rapto, prostituição, abuso sexual e pornografia de menores, tráfico de 
produtos de espécies de fauna e flora proibidos, danos contra o meio ambiente e poluição, branqueamento de capitais, corrup-
ção e crimes conexos, caso o infractor não tenha sido julgado no país onde delinquiu ou se houver subtraído ao cumprimento 
total ou parcial da condenação proferida nesse país.
2. É também aplicável a lei penal moçambicana ao estrangeiro que cometer qualquer dos crimes referidos no número anterior, 
desde que esteja ou compareça em território moçambicano, ou se possa obter a sua entrega.
3. A lei penal moçambicana é aplicável a qualquer outro crime cometido por moçambicano num país estrangeiro, verificando-se 
os seguintes requisitos:
a) sendo o infractor encontrado em Moçambique;
b) sendo o facto qualificado de crime também pela legislação do país onde foi praticado;
c) não tendo o agente sido julgado no país em que cometeu o crime.
4. Aplica-se ainda a lei penal moçambicana aos crimes cometidos por ou contra pessoa colectiva ou equiparada que tenha sede 
em território nacional. 5. Quando ao crime cometido fora do território nacional for aplicável pena de prisão não superior a 2 anos, 
o Ministério Público não exerce a acção penal sem que haja queixa da parte ofendida ou participação oficial da autoridade do país 
onde se cometeu o aludido crime.
6. Se o agente, havendo sido condenado no lugar do crime, se tiver subtraído ao cumprimento de toda a pena ou de parte dela, 
forma-se novo processo perante os tribunais moçambicanos que, se julgarem provado o crime, aplicam a pena correspondente 
prevista na legislação moçambicana, descontando-se o tempo de pena efectivamente cumprido.
7. Embora seja aplicável a lei moçambicana, nos termos dos números anteriores, o facto é julgado segundo a lei do país em que 
tiver sido praticado sempre que esta seja concretamente mais favorável ao agente. A pena aplicável é convertida naquela que 
lhe corresponder no sistema moçambicano, ou, não havendo correspondência directa, naquela que a lei moçambicana previr 
para o facto.
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(…)
CAPÍTULO IV Responsabilidade Penal

(…)
ARTIGO 50 (Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica)
1. É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude 
deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação.
2. O regime constante do número anterior é aplicável aos casos de intoxicação completa devida ao consumo de bebidas alcoóli-
cas, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou tóxicas ou outras que produzam efeitos análogos.
3. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica ou a situação descrita no número anterior tiverem sido provoca-
das pelo agente com intenção de praticar o facto ou quando a realização do facto tenha sido prevista ou devesse ter sido prevista 
pelo agente.
(…)
SECÇÃO II Substituição das penas
(…)
ARTIGO 69 (Proibição de aplicação)
1. É proibida a aplicação de penas não privativas de liberdade sempre que o agente tiver praticado alguns dos seguintes crimes:
a) crime contra a humanidade e identidade cultural;
b) homicídio doloso;
c) violação de menor;
d) rapto ou tráfico de pessoas;
e) tráfico de estupefaciente ou de substâncias psicotrópicas;
f) terrorismo ou outro tipo de criminalidade organizada ou associação criminosa;
g) cometidos com o uso de armas de fogo ou com violência ou cometidos com ameaça graves contra as pessoas;
h) cometido contra criança, incapaz, idoso ou mulher grávida;
i) branqueamento de capitais, corrupção e crime conexo;
j) violência física grave cometida contra cônjuge, pessoa com quem viva como tal, ex-cônjuge, parceiro ou ex-parceiro, namorado 
ou ex-namorado e familiar;
k) de acidente de viação de que resulte morte, praticado em estado de embriaguez igual ou superior a 1,2 mg/l ou sob efeito de 
substância psicotrópica ou estupefaciente; e
l) caça, abate ou pesca de espécies de flora e de fauna protegidos ou proibidos.
2. É, igualmente, proibida a aplicação das penas não privativas de liberdade nos casos em que, nos últimos três anos, o agente:
a) tenha sido condenado por cometimento de um crime doloso;
b) tendo sido submetido a privação da liberdade, mesmo preventivamente, se tenha subtraído ao seu cumprimento; ou
c) tenha beneficiado de aplicação anterior de uma pena não privativa de liberdade.
(…)
CAPÍTULO IV Medidas de Segurança
(…)
ARTIGO 107 (Aplicação de medidas de segurança)
1. São ainda aplicáveis medidas de segurança:
a) aos indivíduos suspeitos de adquirirem usualmente ou servirem de intermediários na aquisição ou venda de objectos furtados, 
ou produto de crimes, ainda que não tenham sido condenados por receptadores, se não tiverem cumprido as determinações 
legais ou instruções policiais destinadas à fiscalização dos receptadores;
b) os que forem alcoólicos habituais e predispostos pelo alcoolismo para a prática de crimes, ou abusem de estupefacientes.
2. Aos indivíduos indicados na alínea a) do número 1 será imposta, pela primeira vez, a caução de boa conduta ou a liberdade 
vigiada e, pela segunda, a liberdade vigiada com caução elevada ao dobro, ou o internamento.
3. Os indivíduos indicados na alínea b) do número 1 poderão cumprir a pena em que tiverem sido condenados e ser internados 
após esse cumprimento em estabelecimento especial ou centro penitenciário aberto.
4. O internamento só pode ser ordenado na sentença que tiver condenado o agente.
5. Em relação aos estrangeiros, as medidas de segurança poderão ser substituídas pela expulsão do território nacional.
6. As medidas de segurança não privativas de liberdade podem ser reduzidas na sua duração quando tal redução se mostre 
conveniente para a readaptação social do condenado e já tiver decorrido metade do prazo fixado pela sentença condenatória.
7. Poderão, em geral, as medidas de segurança mais graves ser substituídas, durante a execução, por medidas de segurança 
menos graves, que se mostrarem adequadas à readaptação social dos agentes.
(…)

LIVRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL
TÍTULO I Crimes Contra as Pessoas

(…)
CAPÍTULO VIII Colocação de Pessoas em Perigo

(…)
SECÇÃO IV Armas

(…)
ARTIGO 230 (Condução sob influência)
1. Quem conduzir veículo, com ou sem motor, em via pública ou equiparada, com uma taxa de álcool no sangue ou ar expirado 
igual ou superior a 1,2 mg/l, ou não estando em condições de fazê-lo com segurança por se encontrar sob influência de estupefa-
cientes, substâncias psicotrópicas ou produtos com efeito análogo perturbadores da aptidão física, mental ou psicológica, é pu-
nido com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.
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2. A mesma pena agravada de metade nos seus limites mínimo e máximo é aplicada tratando-se de condução nas mesmas 
circunstâncias de transporte por ar, água ou caminho-de-ferro.
(…)

TÍTULO VI Crimes Contra o Estado
(…)

CAPÍTULO II Crimes Contra A Realização da Justiça
SECÇÃO I Simulação de crime, denúncia caluniosa, prevaricação, segredo de justiça e outros

(…)
ARTIGO 412 (Prevaricação de defensor e Ministério Público)
1. Incorre na pena de prisão até 2 anos e multa até 1 ano:
a) o defensor que revelar os segredos do seu cliente, tendo tido deles conhecimento no exercício da sua função;
b) o que, tendo recebido de alguma das partes, dinheiro ou outra qualquer coisa, por advogar ou procurar seu feito e demanda, 
ou tendo aceitado a procuração e sabido os segredos da causa, advogar, procurar ou aconselhar, em público ou secretamente, 
pela outra parte, na mesma causa;
c) o que receber alguma coisa da parte contra quem procurar.
2. Na mesma pena é condenado o magistrado do Ministério Público que incorrer em algum dos crimes mencionados neste arti-
go, salvo se pela corrupção lhe dever ser imposta pena mais grave.
(…)

CAPÍTULO II Corrupção e Crimes Conexos
SECÇÃO I Sector público

ARTIGO 425 (Corrupção passiva para acto ilícito)

O servidor público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto ou 
omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 
1 a 8 anos e multa até 2 anos.

ARTIGO 426 (Corrupção passiva para acto lícito)

1. O servidor público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto ou 
omissão não contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão 
de 1 a 5 anos e multa até 1 ano.
2. Na mesma pena incorre o servidor público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solici-
tar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial de pessoa que perante 
ele tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente do exercício das suas funções públicas.

ARTIGO 427 (Corrupção activa)

1. Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a servidor público, ou a ter-
ceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao servidor não seja devida, com o fim indicado 
no artigo 425, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.
2. Se o fim for o indicado no artigo 426, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos e multa correspondente.

ARTIGO 428 (Enriquecimento ilícito)

1. O servidor público que, por si ou por interposta pessoa, adquirir, possuir ou detiver património sem origem lícita determinada, 
incompatível com os seus rendimentos ou bens legítimos, é punido com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente, se 
pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.
2. Em caso de condenação, a parte do património que exceder o valor provado por rendimentos legítimos, é declarada perdida a 
favor do Estado.

ARTIGO 429 (Fraude)

O servidor público que, com propósito de obter vantagem patrimonial ou não patrimonial, induzir, intencionalmente, em erro o 
superior hierárquico para decidir qualquer pretensão, é punido com pena de prisão até 3 anos e multa até 1 ano.

ARTIGO 430 (Simulação de competência)

O disposto nos artigos 425 e 426 é aplicado nos casos em que o servidor público, arrogando-se dolosamente ou simulando 
competência de praticar qualquer acto, aceitar oferecimento ou promessa, ou receber dádiva ou presente, para praticar, ou não, 
esse acto.

ARTIGO 431 (Abuso de cargo ou função)

1. O servidor público que fizer uso abusivo do seu cargo ou da sua função, praticando actos ou omitindo ou retardando actos no 
exercício das suas funções, em violação da lei, ordens ou instruções superiores com o fim de obter vantagem patrimonial ou não 
patrimonial para si ou para terceiro, será punido com pena de prisão até 2 anos e multa até 1 ano, salvas as penas de corrupção 
se houverem lugar.
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2. A mesma pena é aplicada se o servidor público ou entidade investida de autoridade pública, se ligar, por qualquer meio, com 
outros servidores, ajustando entre si medidas para impedir a execução de alguma lei ou ordem legítima.

ARTIGO 432 (Corrupção de magistrados e agentes de investigação criminal)

1. Os magistrados e os agentes de investigação criminal que, por si ou interposta pessoa, solicitarem ou receberem dinheiro 
ou promessa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial, para, em matéria criminal, investigarem ou 
deixarem de investigar, acusarem ou se absterem de acusar, prenderem ou deixarem de prender alguém, pronunciarem ou não 
pronunciarem, julgarem ou deixarem de julgar, condenarem ou deixarem de condenar, são punidos com pena de prisão de 1 a 
8 anos.
2. Se por efeito da corrupção tiver havido condenação a uma pena mais grave do que a declarada no número anterior, é imposta 
ao magistrado que se deixar corromper essa pena mais grave e a multa declarada no número anterior.

ARTIGO 433 (Corrupção de alfandegários e outros servidores públicos)

A pena de prisão de 1 a 8 anos é aplicada ao servidor público afecto aos serviços das alfândegas, viação, migração, identificação 
civil e criminal que, por si ou interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou receber dinheiro ou pro-
messa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial, para, em matéria do seu ofício, praticar ou deixar de 
praticar acto.

ARTIGO 434 (Peculato)

1. O servidor público que, em razão das suas funções, tiver em seu poder dinheiro, cheques, títulos de crédito, ou bens móveis 
ou imóveis pertencentes ao Estado ou autarquias locais ou entidade pública ou a pessoa colectiva privada ou a particulares, para 
guardar, despender ou administrar, ou lhes dar o destino legal, e alguma coisa destas levar ou se apropriar, ou deixar levar ou 
apropriar ou furtar a outrem, dissipar ou aplicar a uso próprio ou alheio, em prejuízo do Estado, dessas pessoas colectivas ou 
particulares, faltando à aplicação ou entrega legal, é punido com a penas imediatamente superior à correspondente ao crime de 
furto, tendo em atenção o valor da coisa, se penas mais graves não couberem.
2. O disposto no número anterior compreende as pessoas constituídas depositários, cobradores, recebedores, exactores, te-
soureiros, operadores ou ordenadores do Sistema da Administração Financeira do Estado relativamente às coisas de que forem 
depositários, cobradores, recebedores, exactores ou tesoureiros, ou que actuam como tal, relativamente às coisas a si confiadas.

ARTIGO 435 (Peculato de uso)

O servidor público que fizer ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios aqueles a que se destinem, de veículos ou 
de outras coisas móveis, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem acessíveis em 
razão das suas funções, é punido com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente.

ARTIGO 436 (Participação económica em negócio)

1. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos e multa até 1 ano, o servidor público que:
a) com intenção de obter para si ou para terceiro, participação económica, lesar, em negócio jurídico, os interesses patrimoniais 
que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão das suas funções, administrar, fiscalizar, defender ou realizar;
b) por qualquer forma, receber vantagem patrimonial ou não patrimonial por efeito de um acto relativo a interesses de que tinha, 
por força das suas funções, no momento do acto, total ou parcialmente, à disposição, administração ou fiscalização, ainda que 
sem os lesar;
c) tomar ou aceitar, por si ou por outrem, algum interesse por compra ou por qualquer outro título ou modo, em coisa ou negócio 
de cuja disposição, administração, inspecção, fiscalização ou guarda estiver encarregado, em razão de suas funções ou em que 
do mesmo modo estiver encarregado de fazer ou de ordenar alguma cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento.
2. O disposto no número anterior é aplicável:
a) aos que, por comissão ou nomeação legal do servidor público ou da autoridade pública competente, for encarregue de algum 
dos objectos de que trata o número anterior;
b) aos peritos avaliadores, arbitradores, partidores, depositários pela autoridade pública, bem assim, os tutores, testamenteiros, 
no que respeita às coisas ou negócios em que devem exercer as suas funções.

ARTIGO 437 (Violação das normas do Plano e Orçamento)

O servidor público a quem, por dever de seu cargo, incumba o cumprimento das leis do Plano e do Orçamento e, voluntariamente, 
as viole, é punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não couber, quando:
a) contraia ou conceda empréstimos ou autorize avales do Estado;
b) realize ou mande realizar operações financeiras, activas ou passivas, com implicações directas ou indirectas no Plano e Or-
çamento;
c) autorize ou promova operações de tesouraria que elevem o endividamento público ou alterações orçamentais.

ARTIGO 438 (Conceito de servidor público)

1. Considera-se servidor público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função numa entidade pública, em virtude de 
eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou 
sem remuneração.
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2. Entendem-se como sinónimos de servidor público os termos funcionário, agente do Estado, empregado público, agente muni-
cipal ou qualquer outro similar, que se utilize para referir à pessoa que cumpre funções em entidade pública.
3. Estão previstas no número 1, também, as pessoas que exercem de facto qualquer das funções ali referidas.

ARTIGO 439 (Responsabilidade penal do superior hierárquico)

1. Se um servidor público for acusado de ter cometido algum dos actos abusivos dos artigos anteriores desta secção qualificados 
de crimes, e provar que o superior, a que deve directamente obediência, lhe dera, em matéria da sua competência, a ordem em 
forma legal para praticar esse acto, é isento da pena, a qual será imposta ao superior que deu a ordem.
2. O superior hierárquico é considerado cúmplice e punido segundo as gerais sobre a cumplicidade, no caso em que, sendo co-
nhecedor de um crime cometido por subalterno que lhe deva directamente obediência, não fizer a denúncia ao Ministério Público 
no prazo máximo de cinco dias úteis após o conhecimento.

ARTIGO 440 (Pena acessória)

O servidor público condenado a pena de prisão superior a 2 anos por crime previsto no presente Capítulo é expulso do exercício 
do seu cargo ou função, sem prejuízo de normas especiais que regem para certas categorias o exercício de cargo público.

SECÇÃO II Comércio Internacional

ARTIGO 441 (Corrupção activa com prejuízo do comércio internacional)

Quem, por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a servidor público na-
cional, estrangeiro ou de organização internacional, ou a terceiro com conhecimento daqueles, vantagem patrimonial ou não 
patrimonial, que lhe não seja devida, para obter ou conservar um negócio, um contrato ou outra vantagem indevida no comércio 
internacional, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

ARTIGO 442 (Tráfico de influência em transacção internacional)

Quem solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para terceiro, directa ou indirectamente, vantagem ou promessa de vantagem 
patrimonial ou não patrimonial, a pretexto de influenciar, no acto relacionado com transacção comercial internacional, praticado 
por servidor público nacional ou estrangeiro, no exercício das suas funções, é punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos.

ARTIGO 443 (Conceito de servidor público estrangeiro)

1. Considera-se servidor público estrangeiro quem, ao serviço de um país estrangeiro, ainda que transitoriamente, mediante 
remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, exerça cargo, mandato ou emprego na função pública, admi-
nistrativa ou jurisdicional ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções em organismos de utilidade pública, empresa 
pública, de capitais públicos ou com participação maioritária de capital público, em empresa concessionária de serviços públi-
cos, e ainda em organização internacional de direito público.
2. Pertence ainda à categoria referida no número anterior, quem, ao serviço de um país estrangeiro, exerce um cargo no âmbito 
da função legislativa, judicial ou executiva, a nível nacional, regional ou local, para que tenha sido eleito ou nomeado.

SECÇÃO III Sector privado

ARTIGO 444 (Corrupção passiva)

1. O trabalhador do sector privado que, por si ou mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa, solicitar 
ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para 
um qualquer acto ou omissão que constitua uma violação dos seus deveres funcionais é punido com pena de prisão até 2 anos 
e multa até 1 ano.
2. Se o acto ou omissão previsto no número anterior for idóneo a causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo patrimo-
nial para a entidade patronal, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos e com multa até 1 ano.

ARTIGO 445 (Corrupção activa)

1. Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a pessoa prevista no 
artigo anterior, ou a terceiro com conhecimento daquela, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, para 
prosseguir o fim aí indicado é punido com pena de prisão até 2 anos e multa até 1 ano.
2. Se a conduta prevista no número anterior visar obter ou for idónea a causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo 
patrimonial para terceiros, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos e multa até 1 ano.
3. A tentativa é punível.

ARTIGO 446 (Obrigação de auditor)

1. O auditor que constate haver indícios da prática dos crimes previstos na presente secção numa auditoria realizada a uma en-
tidade pública ou empresa em que o Estado detenha participação deve comunicar o facto, por escrito, ao Ministério Público, no 
prazo de dez dias contados a partir da data de elaboração do projecto de relatório final de auditoria.
2. Quem infringir o disposto no número anterior é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos e fica obrigatoriamente sujeito a uma 
das penas acessórias previstas na lei.
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ARTIGO 447 (Tráfico de influências)

1. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer 
entidade pública, é punido: a) com pena de prisão de 6 meses a 2 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 
disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão ilícita favorável;
b) com pena de prisão até 6 meses e multa correspondente, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição 
legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão lícita favorável.
2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer vantagem patrimonial ou não 
patrimonial às pessoas referidas no número anterior para os fins previstos na alínea a) é punido com pena de prisão até 3 anos 
ou com pena de multa.
(…)
 

Lei n.º 21/2019 (Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 21/2019 (Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal)

Data de Publicação 11/11/2019
Data de Entrada em Vigor  11/12/2019

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série Número 217

Lei n.º 21/2019, de 11 de Novembro (Excertos)

Havendo necessidade de estabelecer os princípios e procedimentos da cooperação jurídica e judiciária internacional em matéria 
penal, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 178 da Constituição da República, a Assembleia da República determina:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1 (Objecto)

A presente Lei estabelece os princípios e procedimentos da cooperação jurídica e judiciária internacional da República de Mo-
çambique com outros Estados, assim como com entidades internacionais estabelecidas no âmbito dos tratados e acordos inter-
nacionais que vinculem o Estado Moçambicano, em matéria penal.
(…)

ARTIGO 155 (Entregas controladas ou vigiadas)

1. Pode ser autorizada casuisticamente, pelo Ministério Público, perante o pedido de um ou mais Estados estrangeiros, nos 
termos previsto na lei, acordo bilateral ou multilateral, tratado ou convenção internacional, a não actuação dos órgãos da polícia 
criminal, no âmbito de investigações criminais transfronteiriças relativas a infracções que admitam extradição, com a finalidade 
de proporcionar em colaboração com o Estado ou Estados estrangeiros, destinatários ou em trânsito, a identificação e respon-
sabilização criminal do maior número de agentes da infracção.
2. O direito de agir e a direcção de controlo das operações de investigação criminal conduzidas no âmbito do número 1 do 
presente artigo cabem as autoridades moçambicanas, sem prejuízo da devida colaboração com as autoridades estrangeiras 
competentes.
3. A autorização concedida nos termos do número 1 do presente artigo e demais legislação aplicável, não prejudica o exercício da 
acção penal pelos factos sobre os quais a lei moçambicana é aplicável, sem prejuízo do disposto no regime aplicável ao tráfico 
e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas no que diz respeito a entregas controladas, só é concedida quando:
a) se souber, de forma detalhada, o itinerário provável dos portadores e seja conhecida a identificação dos portadores;
b) seja assegurada pelas autoridades estrangeiras competentes que a sua legislação prevê as sanções penais adequadas contra 
os agentes e que a acção penal é exercida;
c) seja garantida pelas autoridades estrangeiras competentes a segurança de substâncias ou bens em causa contra risco de 
fuga ou extravio;
d) as autoridades estrangeiras competentes se comprometam a comunicar, com urgência, informação pormenorizada sobre os 
resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvida por cada um dos agentes da prática das infracções, especial-
mente dos que agiram em na República de Moçambique.
4. Ainda que concedida a autorização mencionada no número 3 do presente artigo, os órgãos da polícia de investigação criminal 
intervém se as margens de segurança tiverem diminuído sensivelmente ou se verificar qualquer circunstância que dificulte a 
futura detenção dos agentes ou a apreensão de substâncias ou de bens, se a intervenção não tiver sido comunicada previamente 
à entidade que concedeu a autorização, é nas 24 horas seguintes, mediante documento escrito.
5. Por acordo com o país de destino, quando se estiver perante substâncias proibidas ou perigosas em trânsito, estas podem ser 
substituídas parcialmente por outras inócuas, lavrando-se o respectivo auto.
6. O não cumprimento das obrigações assumidas pelas autoridades estrangeiras pode constituir fundamento de recusa de au-
torização em pedidos futuros.
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7. Os contactos internacionais são efectuados através do Gabinete Nacional da INTERPOL.
8. Qualquer outra entidade que receba pedidos de entregas controladas, nomeadamente a Direcção Geral das Alfândegas ou 
das suas congéneres estrangeiras e sem prejuízo do tratamento da informação de índole aduaneira, deve dirigir imediatamente 
esses pedidos ao Serviço Nacional de Investigação Criminal ou equivalente, para efeitos de execução.
9. É competente para decidir do pedido de entregas controladas o magistrado do Ministério Público da área de jurisdição onde a 
acção se desenvolve, por decisão do Procurador-Geral da República.
(…)

ARTIGO 163 (Norma revogatória)

1. É revogada toda a legislação referente a cooperação internacional em matéria penal que contrarie o disposto na presente Lei.
2. A Lei n.° 17/2011, de 10 de Agosto, que rege os casos e termos de extradição, mantém-se em vigor na parte em que não con-
trarie a presente Lei.
3. Ficam revogados as disposições referentes a cooperação internacional em matéria penal que constam da Lei n.° 3/97, de 13 
de Março, que Estabelece o Regime Jurídico Aplicável ao Tráfico e Consumo de Estupefacientes e Substâncias, Precursores 
e Preparados ou outras Substâncias de Efeitos Similares e Cria o Gabinete Central de Prevenção e Combate a Drogas, bem 
como da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 
Terrorismo e outros diplomas legais, em tudo que contrarie a presente Lei.

ARTIGO 164 (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Aprovada pela Assembleia da República, aos 30 de Julho de 2019. 
— A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.
Promulgada aos 4 de Novembro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. 

Resolução n.º 49/2020 (Plano Estratégico da Educação 2020-2029)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 49/2020 (Plano Estratégico da Educação 2020-2029)

Data de Publicação 04/09/2020
Data de Entrada em Vigor  04/09/2020

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Boletim da República, I Série, Número 171 

Plano Estratégico da Educação 2020-2029 (Excertos)

Sumário Executivo
O Processo de elaboração do Plano Estratégico da Educação
O Plano Estratégico da Educação (PEE) 2020-2029 é um instrumento que orienta as intervenções do Governo de Moçambique, 
no sector da Educação, e dá continuidade aos esforços desenvolvidos pelos vários intervenientes para o crescimento do Sistema 
Nacional de Educação (SNE), alargando a oferta de serviços de qualidade e assegurando uma gestão transparente, participativa 
e eficaz.
(…)
1. Introdução
(…)
Outro factor que pode contribuir para piores resultados é a corrupção. A corrupção constitui uma preocupação no País em 
geral e no sector da Educação, em particular. O índice de percepção da corrupção em Moçambique é bastante alto e estudos 
mostram que uma grande proporção da população encontra situações de corrupção no seu dia-a-dia, incluindo nos serviços 
de Educação.
(…)
2. Estratégia 2020-2029
(…)
3 Programas do PEE 2020-2029 
(…)
3.6 Programa: Educação e Formação de Professores
(…)
3.6.4 Objectivos estratégicos
(…)
2.º Objectivo Estratégico – Fortalecer os mecanismos de controle interno, transparência, prestação de contas e responsabiliza-
ção individual, com base nos resultados e prevenindo as práticas de corrupção - acções prioritárias
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• Reforçar os mecanismos de supervisão e inspecção ao nível central, provincial e distrital, bem como promover a partilha de 
boas práticas e a prevenção de práticas de corrupção.
A concretização desta acção prioritária prevê, no Plano Operacional, o desenvolvimento de actividades que:
• reforcem a afectação de recursos materiais ao nível descentralizado (equipamento de escritório, informático, conetividade, 
meios circulantes, criação de plataforma online).
• consolidem os mecanismos de controlo de assiduidade de professores e gestores escolares, avaliando as melhores opções 
para responder ao contexto, incluindo, o uso da plataforma M-escola, a aplicação de fichas de controle de presenças, a definição 
clara do papel dos CE no controle e monitoria da assiduidade.
• institucionalizem a inspecção distrital e desenvolvam os serviços de supervisão distrital (p.e. a indicação de professores com 
funções de supervisores escolares em cada escola; a criação de um corpo de acompanhamento pedagógico do professor em 
exercício, em coordenação com o coordenador da ZIP).
• promovam o papel dos Conselhos de Escola (p.e. sensibilização das comunidades sobre a importância dos Conselho das Esco-
las; realização de parcerias com as Faculdades de Educação das Universidades Públicas).
• monitorem o cumprimento e seguimento das recomendações emanadas das missões inspectivas.
• Consolidar o sistema de acreditação e garantia da qualidade
A concretização desta acção prioritária prevê, no Plano Operacional, o desenvolvimento de actividades que:
• monitorem o cumprimento das normas dos padrões e indicadores de qualidade.
• garantam o cumprimento de padrões de qualidade estabelecidos, para uma melhor prestação de serviços.
(…)
4 Implementação, Monitoria e Avaliação do PEE 2020-2029
4.1 Mecanismos de Gestão para a Implementação do PEE (…)
4.1.4 Riscos e pressupostos da implementação do PEE
Gestão dos riscos
A implementação do PEE está sujeita a riscos externos e internos que podem comprometer o alcance dos objectivos almejados, 
nomeadamente:
Riscos externos: (…)
Riscos internos: (i) (…); e (iii) corrupção.
(…)
Pressupostos
Para o sucesso da implementação do PEE 2020-2029 são considerados os seguintes pressupostos:
• Um ambiente estável e de paz em todo o País;
• O compromisso contínuo do Governo com a reforma do sector público, permitindo: i) a descentralização, ii) o combate à corrup-
ção e iii) a profissionalização do sector público;
(…)
 

Despacho 26/08/2020 (Regulamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis)

Tipo de Documento Despacho
N.º Documento 26/08/2020 (Regulamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis)

Data de Publicação 26/08/2020
Data de Entrada em Vigor  26/08/2020

Entidade Emitente Secretaria de Estado da Juventude e Emprego
Fonte Boletim da República, I Série, 3º Suplemento Número 250

Despacho (Excertos)

Havendo necessidade de proceder a revisão do Regulamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, com vista ajustar à entida-
de de superintendência e adequar a implementação à dinâmica actual, ao abrigo das competências que me são conferidas nos 
termos das disposições conjugadas do inciso ii), da alínea a), do artigo 3, do Decreto Presidencial n.º 7/2020, de 24 de Fevereiro 
e do no n.º 2, do artigo 3, do Decreto Presidencial n.º 2/2020, de 30 de Janeiro, determino:

Artigo 1.

É aprovada a revisão do Regulamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, em anexo e que faz parte integrante do presente 
Despacho.
(…)
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, em Maputo, aos 24 de Agosto de 2020. — O Secretário de Estado, Oswaldo Ar-
mindo Faquir Petersburgo.
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Regulamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis
(…)

CAPÍTULO V Imparcialidade e Responsabilização
(…)

Artigo 22 (Medidas Anti-corrupção)

As entidades, pessoas colectivas ou singulares envolvidas no âmbito da implementação do objecto do presente Regulamento, 
comprometem-se a não oferecer directa ou indirectamente vantagens à terceiros e nem solicitar, prometer ou aceitar para be-
nefício próprio ou de outrem, ofertas com propósitos de obter julgamento favorável, a luz do artigo 6 da Lei n.º 6/2004, de 17 de 
Junho.

Resolução n.º 15/2020 (Programa Quinquenal do Governo para 2020-2024)

Tipo de Documento Resolução
N.º Documento 15/2020 (Programa Quinquenal do Governo para 2020-2024)

Data de Publicação 14/04/2020
Data de Entrada em Vigor  14/04/2020

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, Suplemento Número 70

Resolução n.º 15/2020 de 14 de Abril (Excertos)

Ao abrigo do disposto na alínea j), do n.º 2 do artigo 178 da Constituição, conjugado com o n.º 5 do artigo 185, do Regimento da 
Assembleia da República, aprovado pela Lei n.º 17/2013, de 12 de Agosto, alterada e republicada pelas Leis n.º 13/2014, de 17 de 
Junho, n.º 1/2015, de 27 de Fevereiro e n.º 12/2016, de 30 de Dezembro, a Assembleia da República determina:

Artigo 1.

É aprovado o Programa Quinquenal do Governo para 2020 - 2024, em anexo, o qual faz parte integrante da presente Resolução.
(…)
Aprovada pela Assembleia da República, aos de 3 de Abril de 2020.
Publique-se.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias.

Programa Quinquenal do Governo 2020 – 2024
1. Introdução
(…)
2. Objectivo Central e Grandes Opções Estratégicas
(…)
70. O acesso à justiça é um direito social fundamental de todos os cidadãos. Com vista a garantir este acesso o Governo definiu 
as seguintes acções:
i) Reforçar a capacidade técnica dos magistrados, investigadores criminais e advogados no tratamento das matérias relaciona-
das com corrupção, branqueamento de capitais e crimes cibernéticos.
(…)

Lei n.º 2/2020 (Amnistia e perdão de penas no âmbito das medidas de prevenção
da propagação do novo coronavírus e a contenção da pandemia do COVID-19)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 2/2020 (Amnistia e perdão de penas no âmbito das medidas de prevenção da propagação
 do novo coronavírus e a contenção da pandemia do Covid-19 )

Data de Publicação 06/04/2020
Data de Entrada em Vigor  06/04/2020

Entidade Emitente Assembleia da República
Fonte Boletim da República, I Série, Suplemento Número 66

Lei n.º 2/2020 de 6 de Abril (Excertos)



458

(…)
Artigo 1 (Objecto)

A presente Lei tem por objecto conceder amnistia e o perdão de penas no âmbito das medidas de prevenção da propagação do 
novo coronavírus e a contenção da pandemia do COVID-19 no País.
(…)

Artigo 5 (Excepção)

A amnistia e o perdão de penas previstos na presente Lei não abrangem os seguintes crimes:
a) homicídio voluntário;
b) hediondos;
c) violação sexual de menores;
d) rapto;
e) tráfico de pessoas;
f) posse, transporte e tráfico de órgãos humanos;
g) tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, precursores e preparados ou outras substâncias de efeitos similares;
h) terrorismo e financiamento ao terrorismo;
i) branqueamento de capitais;
j) de peita, suborno e corrupção;
k) contra a segurança exterior do Estado;
l) contra a organização do Estado.
(…) 
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III. ARTIGOS DE OPINIÃO
Abdul Carimo Mahomed Issa
Nascido em 1954, Abdul Carimo é Licenciado em Direito e Pós Graduado em Direito de Empresas. Foi Magistrado do Ministério 
Público entre 1976 e 1977 e Juiz de Direito de 1978 a 1990.
Na qualidade de deputado e 1º Vice Presidente da Assembleia da República, Abdul Carimo foi eleito chairman dos Parlamentos 
contra a Corrupção da África Austral (1994-99).
Foi ainda Presidente da Organização da Sociedade Civil Ética Moçambique, que produziu o primeiro relatório sobre a corrupção 
em Moçambique, e Director da Unidade Técnica da Reforma Legal onde foi responsável pela elaboração de diversa legislação 
Anti Corrupção (2000-2012).
É autor da Lei da Probidade Pública de 2013 e de diversos estudos, análise, comunicações e textos sobre combate à corrupção. 

A CORRUPÇÃO EM ÁFRICA E O SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDADE228

Julho de 2015

Abdul Carimo Mahomed Issa
A acelerada degradação da moral, da ética e da deontologia que ocorre normalmente na governação, nas suas várias esferas, e 
na sociedade, em geral, com implicações na prestação do serviço público, na gestão da coisa pública, na produção da riqueza, 
no desenvolvimento dos negócios, enfim, em todos os domínios da vida do Estado e da Nação é algo que preocupa seriamente 
os cidadãos e a sociedade em geral.
Este processo de degradação moral e ético não constitui problema novo, é um processo galopante que está a vista de todos, do 
cidadão mais simples, mais humilde e menos culto ao mais erudito. Esse mal que ameaça tornar-se endémico, a se enraizar, 
como parece estar a acontecer, fará certamente ruir todos os esforços de construir um Estado moderno, uma democracia está-
vel, uma sociedade equilibrada e uma economia de progresso. Esse mal, chama-se corrupção!
A corrupção, não sendo um fenómeno novo em nossos países não é exclusivo de qualquer um. Será por isso ingénuo esperar 
que qualquer dos nossos países pudesse constituir excepção até porque aparentemente nenhum país, nenhum Estado, nenhu-
ma Nação, nenhuma economia nacional está imune a esse mal que grassa no mundo inteiro qualquer que seja o seu nível de 
desenvolvimento económico, cultural ou social.
Por isso, ainda que não nos sirva de consolo, nem de justificação, a corrupção não é uma realidade apenas dos países subdesen-
volvidos. Porém, a grande diferença, é que países como Moçambique não podem ter a veleidade de achar que, na actual situação 
de dependência económica, podem lidar com a corrupção do mesmo modo que as economias desenvolvidas e as democracias 
consolidadas.
Mas o que distingue afinal, a corrupção nos países desenvolvidos da corrupção nos países subdesenvolvidos e na grande maioria 
dos países africanos?
Entre outros é a natureza das causas e consequências da corrupção!
Em África, na sua maioria de países, é difícil separar as causas das consequências da corrupção. As consequências são ge-
ralmente tão prolongadas que se tornam elas próprias causas. Há um primeiro que pratica o acto de corrupção. Isto serve de 
justificação para um segundo. E a corrupção do segundo serve de justificação para o terceiro. O segundo, que é consequência do 
primeiro, torna-se causa do terceiro, alimentando assim um ciclo auto-sustentado de corrupção.
É isto que distingue a corrupção em África da corrupção nos países desenvolvidos. Na realidade, se prestarmos atenção, perce-
bemos facilmente que os montantes envolvidos na corrupção, nos países desenvolvidos, são muito superiores aos montantes en-
volvidos na corrupção nos países africanos. Contudo, os seus efeitos são muito mais graves em África, devido às consequências 
prolongadas. Os países desenvolvidos têm um sistema que reage à presença da corrupção eliminando os focos à sua nascença. 
A TI chama a isso Sistema Nacional de Integridade (SNI), a OCDE chamou a isso Infra-estrutura da Ética (IE). O SNI ou a IE asse-
melham-se ao sistema imunológico humano que mobiliza anti-corpos à presença do vírus. Se pensarmos bem, a diferença entre 
um doente de SIDA e um doente sem SIDA é que num caso a doença é progressiva, irreversível e com consequências prolon-
gadas. Noutro, a doença é rapidamente tratada graças ao sistema imunológico. Esta diferença pode ser comparada à diferença 
entre a corrupção nos países africanos e a corrupção nos países desenvolvidos. África não tem este sistema de defesa, tornando 
assim o vírus da corrupção inelutável.
A corrupção prolongada retira a relevância da Lei e das instituições da justiça, destituindo o país de um dos elementos funda-
mentais do sistema imunológico. Ela estabelece precedentes de ilegalidade tão graves que dificilmente as leis e as instituições 
retomam a sua virtude mediadora. A corrupção prolongada estimula uma forma de adaptação de sobrevivência que torna a cor-
rupção um modo de vida. O mecanismo é simples: o cidadão começa por pagar suborno ou fazer uma negociata ilícita por estar 
aflito, porque não tem escolha. À primeira vez fá-lo contrariado, com sentimento de culpa. Mas à segunda faz menos contrariado 
e com menos sentimento de culpa. À terceira vez já não se sente contrariado nem tem sentimento de culpa. Aqui começa a ver 
algumas vantagens na corrupção que em breve adopta como seu modo de vida.
É quando atinge este estado de conversão à corrupção que o cidadão precisa se proteger, porque foi demasiado longe e expôs-se 
à reprovação e ressentimento dos outros. É aí então que a única maneira de garantir a sua protecção é tornar a sociedade à sua 
volta tão corrupta como ele. É assim que se formam as elites promotoras de corrupção, em África, que passam a ocupar-se da 
manipulação dos seus compatriotas e espalham ideologias promotoras da corrupção, para garantir a sua própria imunidade.

228 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2931
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E quando esse método não funciona, porque nem todos são simplesmente aliciados pelo dinheiro, a elite promotora da corrup-
ção elabora a sua manipulação através de construções ideológicas que legitimam a corrupção e tranquilizam aqueles que dentre 
eles têm algum peso na consciência. O argumento da acumulação primitiva é um exemplo típico: é muito generoso e simpático 
dizer a um africano, ávido de subir na vida, que não faz nenhum mal em se envolver na corrupção porque, ele não é o único 
envolvido na corrupção, a Europa teve de fazer isso e há gente respeitada no velho continente que está envolvida na corrupção, 
mesmo que estes argumentos não sejam honestos! 
Outro aspecto ligado a este é a ideia de se criar a burguesia nacional através da prevaricação e abuso de confiança na administra-
ção pública! Finalmente, e fazendo parte daquilo a que chamaria a superestrutura ideológica da elite promotora da corrupção é a 
noção de que suborno é parte da cultura africana! Segundo esta teoria, os africanos gostam de oferecer presentes, como forma 
de agradecimento, como se oferendas fossem apanágio da cultura africana! O problema não está em oferecer. O problema está 
em receber, sem regras de conduta que estabeleçam critérios, parâmetros e limites, regras essas que integram um Sistema 
Nacional de Integridade. A grande maioria dos países africanos não dispõe, na sua estratégia de combate à corrupção, de um 
Sistema Nacional de Integridade que compreenda: I. Valores; II. Ideologia; III. Objectivos; IV. Leis; e V Instituições.
É oportuno recordar também, nessa estratégia, que a situação não melhora tão somente aplicando medidas técnicas, melhoran-
do o funcionamento das instituições, mas, sobretudo promovendo reformas com uma base humana e moral.
Trata-se de aplicar políticas que possam e devam ser levadas a cabo pelos poderes constituídos, mas em relação às quais os 
cidadãos, a sociedade civil e os agentes económicos não podem nem devem estar ausentes. E, finalmente, dois elementos de 
transcendental importância que complementam o SNI: as pessoas e os sistemas. 
As pessoas devem aprender sobre a corrupção. O quanto ela se espalha e corroí. As pessoas tem de compreender que ela pode 
ser vencida mas que cada um tem de fazer a sua parte. Não podem ter uma atitude ambígua em relação à corrupção – uma 
atitude de incerteza composta por tolerância, indiferença ou resignação, um sentimento de que a corrupção está tão espalhada 
que nada pode ser feito e que devemos também aprender a viver com ela.
Por outro lado os sistemas. Todos nós vivemos e trabalhamos em sistemas e com sistemas – grandes ou pequenos –. Como 
membros duma sociedade ordeira nós funcionamos dentro deles. Estes sistemas apresentam-nos oportunidades de tomarmos 
vantagens ilícitas sobre eles. Somos humanos mais cedo ou mais tarde a maioria irá cair na tentação apresentada pelo sistema 
em que trabalhamos: um sistema é apenas tão bom como as pessoas que o fazem funcionar. Mas o contrário é igualmente 
verdade: as pessoas são apenas tão boas como os sistemas com que têm de trabalhar. Se um sistema é mau porque oferece 
oportunidade de corrupção, é provável que as pessoas que operam o sistema se tornem más. Por isso, analisar cada um desses 
sistemas, pequenos ou grandes, e fazer algumas alterações ao sistema, ou mesmo substituí-lo ou acabar com ele de vez é impe-
rativo nacional. A ausência dum Sistema Nacional de Integridade, que confere o mecanismo automático de resposta à corrupção, 
eliminando-a a nascença, torna a corrupção inelutável. 
Todos, sem excepção, devemo-nos juntar àqueles que, como diz Mia Couto, se recusam a aceitar que a decência continue a ser 
assassinada todos os dias; que a honestidade continue a ser baleada; que a esperança, a nossa cidadania e a nossa crença sejam 
alvejados.
 

Grilo Lubrino da Silva
Grilo da Silva é formado em Psicologia das Organizações e Trabalho pelo Instituto Superior Politécnico Universitário de Mo-
çambique (ISPU). Actualmente exerce o cargo de Director Nacional de Estudos e Procedimentos Administrativos no Ministério 
da Administração Estatal e Função Pública, e é Docente universitário. 
Com mais de 30 anos de experiência como planificador, coordenador e gestor de Empresas ligadas ao ramo industrial, e ins-
tituições do sector público foi o principal colaborador na elaboração do Plano Estratégico da Reforma e Desenvolvimento da 
Administração Pública, e do Sistema de Gestão de Desenvolvimento dos Funcionários e Agentes do Estado em Moçambique. 
Participou em várias conferências Nacionais e Internacionais.

Abílio Fazenda Muenhewaco
Abílio Muenhewaco é formado em Ciências Sociais e Humanas, especialidade da Linguística Aplicada, pela Universidade 
Eduardo Mondlane. Com mais de 20 anos de experiência no ensino da Língua Inglesa no Ensino Secundário Geral e Institui-
ções de formação técnico-profissional, participou em vários seminários nacionais e Internacionais referentes às Políticas da 
Educação, e da Administração Pública.
Actualmente desempenha as funções de Chefe de Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humano do Estado ao nível 
do Ministério da Administração Estatal e Função Pública.

REFLEXÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS SECTORIAIS DE COMBATE
À CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA229

Julho de 2015
Abílio Fazenda Muenhewaco; Grilo Lubrino da Silva

INTRODUÇÃO

A Estratégia Global da Reforma do Sector Público (2001-2011) criada pelo Decreto Presidencial n€5/2000, de 28 de Março, e 
oficialmente lançada pelo Governo foi um marco histórico para a mudança em termos de organização e um bom funcionamento 
das Instituições do Estado.

229 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2932
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E foi igualmente na perspectiva de responder aos anseios da Sociedade e aos constantes desafios do desenvolvimento sócio-e-
conómicos do País.
A Corrupção foi considerada uma constante na metodologia de organização e funcionamento do sector público pelo facto desta 
ocorrer à todos os níveis da estrutura de governação, pois desestabiliza as instituições; esvazia e reduz o grau de confiança no 
Estado; atenta contra a unidade nacional; inibe o desenvolvimento do sector privado; afasta o investimento estrangeiro; afecta a 
legitimidade e legalidade dos actos administrativos do sistema governativo, e prejudica, por um lado grandemente os resultados 
das políticas públicas. E por outro, a Corrupção afecta negativamente as finanças públicas e os planos de desenvolvimento quer 
ao nível nacional ou regional contribuindo deste modo para uma má governação, e retirada de legitimidade e estabilidade da 
liderança política.
Portanto, a implementação da Estratégia Anti-Corrupção que se enquadra no processo da reforma do sector público requer 
maior empenho dos funcionários e agentes do Estado, das instituições públicas e privadas. Daí a necessidade do Governo ter 
orientado à cada sector público desde governos centrais, províncias e locais para a elaboração dos seus próprios planos secto-
riais e estratégicos de combate à corrupção. 

ENQUADRAMENTO DA ESTRATÉGIA ANTI-CORRUPÇÃO

A Estratégia Anti-Corrupção é parte integrante da Estratégia Global da Reforma do Sector Público com o objectivo principal de 
melhorar a prestação de serviços públicos ao cidadão e desenvolver um ambiente favorável ao crescimento do sector privado. 
Esta política baseou-se na matriz do quadro lógico da EGRSP- e serve de instrumento de gestão de programas que define através 
de uma relação lógica e hierárquica o propósito a atingir, os pressupostos, os objectivos gerais e específicos, as actividades, os 
recursos necessários, a população alvo, os indicadores e os resultados esperados.
Para a elaboração da mesma tomou-se em consideração a EGRSP (2001-2011); os Relatórios parciais da Implementação da 
Reforma do Sector Público do período 2001-2005; o Programa Quinquenal do Governo (2006-2010); as Sugestões e Propostas 
das Consultas feitas à Sociedade Civil; ao Sector Privado; aos Parceiros Internacionais; ao Sector da Justiça; ao Relatório da 
Pesquisa Nacional de base sobre a Governação e Corrupção; à Convenção das Nações Unidas sobre o combate à Corrupção; ao 
Protocolo da SADC de combate à Corrupção, e às experiências Africanas e Internacionais. 

DECRETO QUE CRIA A ESTRATÉGIA ANTI-CORRUPÇÃO

Para a materialização da Estratégia 2006-2010 foi elaborado o Plano de Acção Nacional de Combate à Corrupção para fazer face 
aos problemas existentes nos cinco (5) sectores (Ministério do Interior; Ministério das Finanças; Ministério da Saúde; Ministério 
da Educação, e o Sector da Justiça) considerados críticos em matéria da Corrupção (2ª Pesquisa sobre a Boa Governação e 
Corrupção 2004).
E para estabelecer mecanismos complementares de combate à corrupção é criado o GCCC pela Lei n€6/2004, de 17 de Junho 
com o objectivo de garantir a transparência nos serviços e actividades desenvolvidas ao nível da Administração Pública.
O Decreto Presidencial n€13/2007, de 16 de Outubro, emite um comando ao Ministério da Função Pública como Órgão Central 
para a coordenação e gestão da Reforma do Sector Público, e para a implementação da ERDAP (2012-2025) - documento mãe 
que define as linhas mestres das reformas desde as políticas; os planos; os programas; as actividades da administração pública 
incluindo a matéria de combate à corrupção.

A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS SECTORIAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO AO NÍVEL DO SECTOR PÚBLICO

Para a orientação política, metodológica, de planificação e acompanhamento das reformas, a CIRESP- (Comissão Interministe-
rial da Reforma do Sector Público) através do Decreto Presidencial n€5/2000, de 8 de Março, presidida pelo Primeiro-Ministro é 
designada como fórum de monitoria e implementação da Componente 5 da ERDAP- a Estratégia a seguir para a continuidade da 
implementação das acções de combate à corrupção.
E, no cumprimento das suas atribuições e nos termos do Decreto Presidencial n€13/2007, de 16 de Outubro, o Ministério da 
Função Pública como entidade coordenadora das acções da reforma do sector público apresenta uma nova abordagem de com-
bate à corrupção no âmbito da implementação da Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública (ERDAP 
2012-2025); abordagem esta que complementa a Estratégia Anti-Corrupção finda (2006-2010).
Assim, a Estratégia de implementação dos planos sectoriais como nova abordagem, por um lado, surge para dar continuidade 
as reformas, e as actividades estratégicas de combate à corrupção na administração pública. E por outro, para responder ao 
“vazio” que não tinha “provavelmente” sido criteriosamente observado em relação à especificidade; as matérias que cada sector 
desenvolve, e a peculiaridade de tipo de corrupção que cada sector possa apresentar.
Ainda, importa referir que este instrumento define novos métodos com objectivo de assegurar e materializar o compromisso do 
Governo no quadro do reforço da integridade na Administração Pública; apoiando deste modo aos sectores na elaboração dos 
seus planos ao nível Central, Provincial, Distrital, Local e Municipal. 

Objectivo(s)
A Estratégia de implementação do plano sectorial surge para:
(1)- fortalecer e melhorar a capacidade dos sectores da administração pública; dos Governos Central, Provincial, Distrital e das 
Autarquias Locais em matéria de combate à corrupção para uma excelência na prestação de serviços públicos ao cidadão;
(2)- promover a transparência, integridade e a boa governação, bem como a criação de um ambiente de maior legalidade no 
sector público.
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A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Na perspectiva do Governo, o plano Sectorial garante uma comunicação objectiva, transparente e fiável, isto é, mostra como que 
as acções estão planificadas e executadas ao nível do sector.
A comunicação joga um papel crucial para o cidadão, à sociedade civil, aos parceiros do desenvolvimento, aos colaboradores 
na difusão de informação reflectida nos planos, nos programas, nas actividades e resultados apresentados por cada sector. O 
acesso à informação possibilita às comunidades e ao observatório de desenvolvimento avaliarem os progressos, os impactos; a 
sustentabilidade das políticas, dos programas, do plano elaborado e implementado pelo próprio sector (neste caso, o exemplo do 
plano em relação a estratégia de combate à corrupção que cada sector apresenta).
Portanto, tendo por um lado os sectores os seus planos, e por outro, os actores obterem regularmente as informações (comuni-
cação) e, de forma suficientemente detalhadas, esse exercício cria transparência, confiança dos cidadãos/utentes em relação às 
instituições do Estado, e aos Serviços Públicos.

AS PERSPECTIVAS DOS SECTORES/PONTO DE SITUAÇÃO DE CADA SECTOR

O combate à corrupção constitui um desafio e ainda um problema complexo para o processo de implementação dos planos de 
acção tendo em conta a estrutura e as matérias de cada sector. Todavia, o plano constitui um instrumento que cria e fortalece 
um ambiente organizacional e institucional credível do sector e não só, do país no geral; pois, representa um comprometimento 
do Governo/as lideranças sectoriais em apresentar e abordar os serviços (as matérias) da administração pública com transpa-
rência.
E para que esse exercício se torne mais sólido, responsável, eficaz e favorável para o bem do cidadão, os princípios e as práticas 
de boa governação devem ser acomodados com a finalidade de flexibilizar um conjunto de orientações.
Portanto, com a disponibilização do guião para a elaboração dos planos sectoriais para o combate à corrupção apresentado pelo 
Ministério da Função Pública, e aprovado pela CIRESP-2013 veio ainda acelerar e tornar o processo mais efectivo e eficiente. 
E como resultado, há por parte das lideranças na administração pública moçambicana uma maior preocupação em todos os 
sectores, e à todos os níveis em elaborar e implementar os planos sectoriais como forma de mitigar o problema de corrupção.

A RELEVÂNCIA DOS PLANOS SECTORIAIS EM RELAÇÃO À BOA GOVERNAÇÃO

Que relevância que os planos têm em relação ao processo de governação?
Pela necessidade de reformulação dos métodos de monitoria e avaliação, esses facilitam a análise do diagnóstico do funciona-
mento de cada sector, isto é, estrutura e avalia o processo de prestação de serviços. Permitem compreender com mais precisão 
e/ou ter uma compreensão mais profunda e olhar diferente o problema de corrupção. Os planos podem eliminar um conjunto de 
situações que podem funcionar como incentivos , perversos para a ocorrência da corrupção ao nível do sector. Esses instrumen-
tos irão permitir uma participação integrada, coordenada e a transparência dos sectores em relação ao combate à corrupção. Os 
planos como instrumentos de orientação e operacionalização permitirão visualizar as acções, o enfoque, os princípios, métodos, 
metas previstos pelos sectores face ao problema da corrupção. Os planos promovem a integridade, transparência e desencora-
jam os actos de corrupção, contribuindo desta forma para um controlo mais efectivo do problema.
Esses possibilitam o acompanhamento sistemático das actividades planificadas ao nível dos sectores em relação ao combate à 
corrupção. Os planos constituem mecanismos de identificação e apresentação de informações de modo à estabelecer medidas 
concretas de prevenção, de controlo, e punitivas em relação à corrupção ao nível do sector público.
Os planos orientam e melhoram as acções e o desempenho dos sectores na prevenção do problema. Elevam a capacidade ins-
titucional de modo à tornar o sector mais adequado no exercício das suas actividades. O plano como instrumento político, esse 
apoia ao abalo e a remoção dos fundamentos estruturais em que se assentam e se reproduzem a corrupção e suas práticas nos 
sectores públicos.

CONCLUSÕES

O GCCC em 2006 como mecanismo de controlo, e para o melhoramento das capacidades do Governo face ao problema da cor-
rupção, esse ainda lança o desafio para os próprios sectores serem e terem a responsabilidade directa para a elaboração dos 
planos sectoriais em relação ao problema da corrupção.
A introdução da política de elaboração dos planos de combate à corrupção ao nível dos sectores pretende dar continuidade a 
melhoria da acção governativa, e assegurar uma melhor prestação de serviços e não só, como também reduzir e/ou eliminar as 
práticas corruptas ao nível do sector público.
 A Estratégia de combate à corrupção pareceu mais genérica no tratamento e na sua discussão o que impossibilita sua monitoria, 
avaliação e medição dos seus resultados. 
A introdução dos planos sectoriais surge como medida de mudança política, da estrutura, do sistema, das funções, das regras 
e procedimentos. O plano contribui para a criação de condições para a mudança de atitudes, valores e comportamentos visando 
assim uma maior integridade, transparência, isenção e responsabilização.
Neste contexto, a elaboração mais individualizada e detalhada irá permitir a produção de resultados com mais eficiência, e não 
só, como também rever por completo as atitudes ao mais alto nível da Governação e do Aparelho Institucional.
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Portanto, o sucesso de combate à corrupção requer o fortalecimento dos sistemas de governação e gestão pública eficiente. E 
para que isso aconteça é necessário que se elimine os factores facilitadores dentre os quais recursos humanos inadequados; a 
desinformação pública, isto é, informação não adequada, e que não enaltece as actividades; os resultados; os grandes avanços 
e os ganhos das políticas que o Governo tem empreendido no combate à corrupção.
Assim, propomos que se avance para apreciação, e possíveis observações e contribuições.

Maputo, aos 10 de Julho de 2014
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Nascida em 1970, Rosa Timbe é Jurista exercendo actualmente o cargo de Chefe de Departamento no Gabinete de Estudos do 
Tribunal Administrativo.
Docente de Direito de Consumidor e Finanças Públicas e Direito Financeiro no Instituto Superior de Gestão e Finanças, Rosa 
Timbe, está a frequentar o Mestrado em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.
Durante a sua carreira ocupou vários cargos de que se destaca: Secretária Particular do Presidente do Tribunal Administrati-
vo; Chefe de Gabinete do Presidente do Tribunal Administrativo e Chefe do Departamento de Comunicação e Imagem.

O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NO COMBATE A CORRUPÇÃO E A IMPROBIDADE PÚBLICA230

Julho de 2015
Rosa Adriano Timbe

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objectivo abordar o papel do Tribunal Administrativo no combate à corrupção enquanto Instituição 
Suprema de Controlo das finanças públicas, os meios pelos quais pode efectivar essa tarefa, bem como a sua contribuição na 
manutenção e desenvolvimento de boas práticas na Função Pública no sentido de garantir a ética e a moral pública.
A corrupção é um tema sobejamente tratado em varias áreas quer seja política, cooperação científica, sociológica e no que tange 
ao Tribunal Administrativo foi tema na VI Assembleia Geral dos Tribunais de Contas da CPLP realizada em São Tomé e Príncipe 
de 11 a 14 de Outubro de 2010.
A corrupção põe em causa os valores morais e éticos de uma comunidade organizada e é um mal que afecta tanto o sector 
público quanto o privado e, nos dias de hoje, tem sido uma preocupação crescente por parte dos governos, dos gestores do 
sector da justiça e da investigação, de todos que operam na área das finanças públicas, quer decisores ou gestores quer os que 
se encontram envolvidos em actividades de fiscalização bem como das organizações das Instituições Supremas de Controlo231, 
organizações da sociedade civil, em promover debates, discussões, encontrar consenso, aprovar e implementar políticas, apro-
var instrumentos legais anti-corrupção e estreitar cooperação como forma de mitigar e combater este mal que afecta a todos.
A nível interno, o combate à corrupção ganhou corpo com aprovação e implementação da Estratégia Anti-Corrupção (2006-2010), 
parte integrante da Estratégia Global da Reforma do Sector Público cujo objectivo é melhorar a prestação de serviços públicos 
ao cidadão e desenvolver um ambiente favorável para o crescimento do sector privado.
Desta forma, foram aprovados diversos instrumentos legais tais como a Lei nº. 6/2004, de 17 de Junho,que introduz mecanismos 
complementares de combate à corrupção e cria o Gabinete Central de Combate à Corrupção, o regulamento da lei anti-corrupção 
aprovado pelo Decreto nº. 22/2005, de 22 de Junho, a Lei nº.15/2012, de 14 de Agosto,que estabelece mecanismos de protecção 
dos direitos e interesses das vítimas, denunciantes, testemunhas, declarantes ou peritos em processo penal e cria o Gabinete 
Central de Protecção à Vítima, a Lei nº. 16/2012, de 14 de Agosto, que estabelece o regime jurídico relativo à moralidade públi-
ca,também conhecida por Lei de Probidade Pública, a Lei de Base da Organização e Funcionamento da Administração Pública, 
Lei nº. 7/2012, de 8 de Fevereiro, etc.
Muitas das vezes, e como um dado comummente aceite, a corrupção é entendida como um fenómeno que ocorre no funcionalis-
mo público232, o que significa que a corrupção é considerada como um mal a coisa pública, uma perversão da ordem de priorida-
des do interesse público originando muitas das vezes o desvio ou a dissipação dos fundos públicos233, sendo, considerada como 
um dos principais obstáculos ao desenvolvimento económico do Pais, no conjunto de outros problemas, tais como o desemprego, 
a educação, saúde, o custo de vida, a inflação, o difícil acesso a água, a terra, á justiça; a qualidade das estradas, o crime. O seu 
combate é um processo continuo e envolvente a todos níveis e instituições, o que significa que com o reforço do quadro legal 
anti-corrupção,a criação de instituições especializadas, e a sociedade suficientemente consciencializada sobre o mal que este 
fenómeno causa a economia, isto por um lado, por outro lado, sendo que o importante não é actuar no sentido de repressão mas 
sobretudo, na acção preventiva que significa prevenir a prática de actos ilícitos, seja qual for a sua causa234, é tempo de aperfei-
çoarmos e melhorarmos de forma permanente os mecanismos de controlo e combate à corrupção. 

230 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2933 
231 MARTINS, Guilherme d´Oliveira, Papel dos Tribunais de Contas no Combate à Corrupção, Intervenção do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas na 
Sessão de Ciclo de Conferencias do Ministério Publico de Portugal.
232 É desta forma que a Lei nº. 6/2004, de 17 de Junho, refere se que os sujeitos activos dos crimes de corrupção e participação ilícita são funcionários ou 
empregados do Estado ou das autarquias locais e das empresas publicas e privadas que sejam participadas pelo Estado. E acrescenta considerando funcio-
nário público todo aquele que exerce ou participa em funções públicas ou a estas equiparadas, e para as quais foi nomeado ou investido por efeito directo da 
lei, por eleição ou por determinação de entidade competente.
233 MAGANZE, Mário, A prevenção contra a corrupção em Moçambique – o papel da justiça, publicado na Obra “FORUM SOBRE TRANSPARENCIA E CORRUP-
ÇÃO”, Publicado pelo programa PNUD de Apoio ao Sector da Justiça e Assembleia da República, 2002, pg. 190
234 O Papel dos Tribunais de Contas no Combate à Corrupção, tema apresentado pelo Tribunal Administrativo na VI Assembleia Geral das ISC/CPLP, realizado 
em São Tomé e Príncipe de 11 a 14 de Outubro de 2010, pg.8
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O Tribunal Administrativo como instituição que tem como tarefa a fiscalização da legalidade das receitas e despesas públicas e 
a respectiva efectivação da responsabilidade financeira por infracção financeira, tem um papel importante para o combate e a 
mitigação da corrupção bem como para a defesa da probidade pública.
Para a abordagem do presente tema debruçaremos no primeiro momento sobre a corrupção e as suas consequências; no se-
gundo momento trataremos da ética, moral e a probidade pública; no terceiro trataremos do papel do Tribunal Administrativo 
no combate a corrupção e a improbidade pública, enfatizando a acção preventiva como o instrumento mais eficaz que contribui 
para a transparência e responsabilização nos negócios públicos, na actividade da administração e na gestão dos bens públicos.

A CORRUPÇÃO E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS

Definição da Corrupção
Etimologicamente a palavra corrupção provêm do Latim corruptione, acto ou efeito de corromper, podridão, decomposição, pu-
trefacção, devassidão, adulteração, suborno, prevaricação235. 
Nos dias de hoje, a corrupção é entendida como “abuso da função pública ou do cargo público para obter um benefício ou ganho 
privado236 .É por isso que a ideia de corrupção é relacionada com o aproveitamento de cargos sejam eles públicos ou privados 
para obtenção de vantagens pessoais ou de grupo.
Corrupção é servir-se de um cargo para o enriquecimento ilícito em prejuízo do interesse daqueles a quem se tem o dever de 
servir237, é a sobreposição do interesse individual ou do grupo sobre o interesse colectivo, logo, é algo ilícito, que afecta a digni-
dade do indivíduo a partir do afastamento dos valores socialmente consagrados, das leis e os regulamentos e procedimentos, na 
medida em que estes são preteridos e em seu lugar legitimam-se práticas ilícitas que contribuem sobremaneira para o enrique-
cimento de alguns em detrimento do cidadão humilde.
A corrupção actua em todas as esferas,desde os serviços básicos, tais como, a saúde, a educação, a habitação, emprego, o trans-
porte até a actividades complexas como contratação pública, concessão de projectos de pequena e grande dimensão, exploração 
de mega projectos, aprovação de políticas238, etc, podemos encontrar actividades ilícitas como o suborno, desvio de fundos, 
fraude, falsificação de documentos, extorsão, tráfico de influências e nepotismo. Pois, imagine um cidadão comum que pretenda 
uma certidão nos serviços públicos, uma licença, um documento que por sinal deveria levantar em menos de um mês mas ele 
está às voltas há 5 meses, um, dois anos.
Em todos os casos, a forma de manifestação é sempre a mesma que pode ser através de:
• Apropriação indevida de fundos públicos, através do desvio ou violação das leis e regulamentos sobre gestão financeira;
• Adopção de mecanismos de cumplicidade entre funcionários ou agentes que exerçam funções relevantes de gestão num mes-
mo órgão e/ou entre estes e fornecedores externos de bens e serviços;
• Acções tendentes a levar os particulares a serem compelidos a pagar quantias extras para obtenção de licenças, autorização 
ou outro serviço prestado por uma entidade pública; 
• Acções que proporcionam uma medida de favor dentro ou à margem da lei, em troca de uma contrapartida pecuniária ou outro 
ganho; 
• Acções que proporcionam a fuga ou manipulação de informação239.

Pois, há que perceber que a corrupção envolve pelo menos duas partes – uma activa e outra passiva, ou seja temos por um lado, 
alguém que corrompe outrem com dádivas e presentes, etc e este aceita tais dádivas, presentes ou promessas que legalmente 
não são exigíveis nem devidos, mas com o objectivo de obter um julgamento favorável sobre os serviços requeridos240. 

Causas e consequências da corrupção
A Estratégia Anti – Corrupção (2006 – 2010) aponta como causas que facilitam a corrupção a falta de aplicação das leis e regula-
mentos, lacunas no sistema de gestão, a falta de prestação de contas das instituições, fraqueza dos mecanismos de controlo e 
supervisão, a fraqueza do cometimento dos gestores da administração pública no combate à corrupção, a prática de nepotismo, 
favoritismo e clientelismo, a degradação dos valores morais e éticos, a fraqueza da participação da sociedade civil no combate a 
corrupção e a falta de uma forte comunicação social independente.
O combate a corrupção não é uma tarefa fácil e não se resume em adequar o sector público ou aprovar o pacote legislativo e 
parar por aí, pois este mal muitas das vezes, acompanha o desenvolvimento, para dizer que, estas causas, algumas delas podem 
estar ultrapassadas, mas a maioria delas poderáainda persistir, o que significa que, embora, neste momento tenhamos o quadro 
legal reforçado,mas uma vez que, o sistema de controlointerno é debilitado e a divulgação de boas práticas quase que não existe, 
então, o fenómeno de corrupção ainda é patente nas nossas vidas, pois, continuamos a enfrentar dificuldades de acessibilidade 
dos serviços básicos.
Em regra, à corrupção é apontado a falta de transparência quer da gestão da coisa pública quer do sistema de controlo e fisca-
lização, quer de sistema de prestação de conta e responsabilidadesão ineficientes, e estes factos são alarmantes e notáveis nos 
países subdesenvolvidos dada a distinção ente os pobres e os ricos,porquetodo o sistema fica corrompido e os bens e serviços 
tornam-se de difícil acesso junto aos mais carenciados.

235 Dicionário da Língua Portuguesa
236 DAUTO, ALY, e outros, Discurso de abertura do fórum Sobre a Transparência e a Corrupção, pg. 12
237 MAGANZE, Mário, A prevenção contra a corrupção em Moçambique – o papel da justiça, publicado na Obra “FORUM SOBRE TRANSPARENCIA E CORRUP-
ÇÃO”, Publicado pelo programa PNUD de Apoio ao Sector da Justiça e Assembleia da República, 2002, pg. 192
238 Por isso há quem considera que podemos ter pequena corrupção e grande corrupção.
239 Veja, O papel dos Tribunais de Contas no Combate à Corrupção, tema apresentado pelo Tribunal Administrativo na Assembleia Geral das ISC, pg4.
240 Vide os artigos 7 e seguintes da Lei nº. 6/2004, de 17 de Junho.
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As consequências da corrupção são devastadoras porque atingem todo o sistema organizativo e legal de um Estado de Direito 
e Democrático, desacredita as instituições constitucionalmente consagradas, o cidadão perde a confiança por elas e pelas leis 
existentes, põe em causa o desenvolvimento social e económico do Estado, corrompe os valores éticos tais como a integridade, 
a honestidade, respeito pelo bem público, a justiça, a imparcialidade, a autenticidade, a transparência, a responsabilidade e a 
prestação de contas.
A Lei de Base da Organização e Funcionamento da Administração Pública e a lei do Direito a Informação241 recentemente aprova-
da vem materializar os princípios da transparência da Administração Pública, da colaboração da Administração com os particu-
lares, da participação dos particulares, da aproximação da Administração Pública ao cidadão, o que seguramente irá contribuir 
e fortalecer a cultura de transparência que é um dos pilares para o combate à corrupção.

ÉTICA, MORAL E PROBIDADE PÚBLICA

Ética e moral 
Originariamente a palavra ética é uma palavra grega (ethika) foi traduzida para o latim como “moral” (morales), desse modo, 
ambos os termos possuem idêntico significado, ou seja, ética como ciência da moral, é entendida como disciplina filosófica que 
tem por objecto o estudo do julgamento de valor na medida em que este se relaciona com a distinção entre o bem e o mal.
O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado aprovado pela Lei nº. 14/2009, de 17 de Março, estabelece na Secção II, os 
princípios gerais que devem orientar a actuação do funcionário e agente do estado, sendo que, este deve pautar pela legalidade, 
imparcialidade, exclusividade e incompatibilidade que no fundo são princípios de ética e deontologia profissional do funcionário 
e agente do Estado.

Probidade e improbidade Pública 
O termo probidade tem origem no latim “probitate” que significa qualidade de quem é probo, integridade de carácter, rectidão, 
honradez, brio, observância rigorosa dos deveres da justiça e da moral. 
Probidade pública é um dos princípios éticos consagrado na nossa ordem jurídica pela Lei nº. 16/2012, de 14 de Agosto242, cujo 
objectivo geral é estatuir os deveres, as responsabilidades e as obrigações do servidor público para assegurar a moralidade, a 
transparência, a imparcialidade e a probidade pública.
Assim, ter probidade significa possuir qualidades como lealdade, honestidade, moralidade e boa-fé e a falta de probidade ou 
improbidade corresponde a ausência dessas qualidades ou seja ser perverso, mau carácter, ter maldade.
Alguns desses valores já constavam da Lei nº. 7/98, de 15 de Junho, que estabelece as normas de conduta aplicável aos titulares 
de cargos governativos, explicita que o exercício de cargos governativos implica o estrito respeito da Constituição da República 
e da Lei bem como das normas de ética e deontologia profissional que garantam a transparência, o prestígio e a dignidade das 
funções exercidas e dos respectivos titulares.
A Lei de Probidade Pública veio clarificar e alargar até ao servidor público a exigência do respeito pelo património público e o 
dever de respeito pelos princípios éticos, clarificando os conceitos, criando instituições que vão velar pela manutenção da probi-
dade bem como estabelecer um regime jurídico específico da moralidade pública.
Algumas doutrinas consideram que existem cinco géneros de improbidade: improbidade trabalhista, improbidade disciplinar, 
improbidade penal, improbidade civil e improbidade político-administrativa. A improbidade político-administrativa ou simples-
mente improbidade administrativa é a mesma que improbidade pública pois é entendida como o acto de violentar a moral pú-
blica243.
A improbidade pública significa em linhas gerais servir-se da função pública para angariar ou distribuir em proveito próprio 
ou para outrem vantagens ilegais ou imorais de qualquer natureza e por qualquer modo, com violação aos princípios e regras 
presididas das actividades na Administração Pública, menosprezando os valores do cargo ou a relevância dos bens, direitos, 
interesses e valores confiados a sua guarda, inclusive por omissão com ou sem prejuízo patrimonial244.
Nos termos da Lei de Probidade Pública,nos artigos 36 e seguintes, os conflitos de interesse que podem constituir actos de 
improbidade pública são: relações de parentesco e de afinidade; relações patrimoniais; ofertas e gratificações, uso ilegítimo 
da qualidade de agente público em benefício próprio e a situação de ex-titular ou membro de órgão público. O servidor público 
não deve praticar qualquer acto conducente ao enriquecimento ilícito, obter qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
virtude da função que ocupa ou que ocupou e muito menos ofertas ou gratificações porque isso pode pôr em causa a imparcia-
lidade e isenção na tomada de decisão. Tomamos como exemplo, se um funcionário do Estado que ocupa um cargo e tendo sido 
lançado um concurso de prestação de serviço, onde uma das empresas concorrentes é de um familiar seu, este funcionário não 
poderá compor o júri que irá avaliar esse concurso, porque iria por em causa o princípio de imparcialidade na tomada de decisão. 
Por outro lado, o exercício de alguns cargos público está sujeito a declaração de rendimentos e bens patrimoniais e deve ser 
depositada na Procuradoria-Geral da Republica e no Tribunal Administrativo. 
A corrupção e a improbidade pública põem em causa os valores éticos e de moralidade pública e a seu combate passa pela cria-
ção de uma cultura de probidade na vida pública e o Tribunal Administrativo desempenha um papel fundamental na educação 
do cidadão e a Administração Pública no comprimento voluntário e consciente das leis, estabelecendo uma justa e harmoniosa 
convivência social245.

241 Lei nº. 34/2014, de 31 de Dezembro, publicado no BR nº. 105, I Série
242 Lei de probidade pública
243 COSTA, Márcia Bittencurt da, Corrupção, improbidade administrativa e o Tribunal de Contas da União, publicado em www.
244 Ibedim, pg. 5
245 Artigo 213 da CRM
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O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NO COMBATE À CORRUPÇÃO E A IMPROBIDADE PÚBLICA

O Tribunal Administrativo é expressamente consagrado com a Constituição de 1990 e a Lei Constitucional de 2004 confirma a sua 
constitucionalização246 atribuindo-lhe o controlo da legalidade dos actos administrativos e da aplicação das normas, regulamentos 
emitidos pela Administração Pública bem como a fiscalização da legalidade da despesa pública e a respectiva efectivação da res-
ponsabilidade por infracção financeira, ao mesmo tempo que abre portas para criação de “tribunais administrativos”, de hierarquia 
inferior.
É assim que nos termos do artigo 230 da Constituição da República, o Tribunal Administrativo é o órgão jurisdicional competente 
para julgar as acções que tenham por objecto litígios que emergem das relações jurídicas administrativas, os recursos contencio-
sos interpostos das decisões dos órgãos do Estado, dos seus titulares e agentes, conhecer dos recursos interpostos das decisões 
proferidas pelos tribunais administrativos, fiscais, e aduaneiros. É também atribuída ao Tribunal Administrativo a competência para 
emitir o relatório e o parecer sobre a Conta Geral do Estado, fiscalizar, previamente a legalidade e a cobertura orçamental e con-
tractos sujeitos a jurisdição do Tribunal Administrativo, fiscalizar sucessiva e concomitantemente os dinheiros públicos e fiscalizar a 
aplicação dos recursos obtidos no estrangeiro nomeadamente através de empréstimos, subsídios, avales e donativos. É exactamente 
neste domínio que o Tribunal Administrativo actua como um tribunal de contas, ou seja,Instituição Suprema de Controlo (ISC), razão 
pela qual é chamado a contribuir no combate à corrupção e à improbidade pública247, porque actos corruptos chamam consigo actos 
de improbidade pública, pois, quem é corrupto põe em causa alguns deveres éticos que lhe são exigidos enquanto servidor público, 
assim, neste ponto no primeiro momento (A) iremos analisar os meios de que dispõe o Tribunal Administrativo para combate a cor-
rupção e no segundo momento (B) iremos analisar o papel do Tribunal Administrativo na tutela da probidade pública.

A – Meios de combate à corrupção
Em primeiro lugar, referir que a realização das acções de prevenção e combate à corrupção é da competência do Ministério Público, 
nos termos do artigo 16 da Lei nº. 6/2004, de 17 de Junho, que exerce esta actividade coadjuvado pela autoridade policial, iniciando 
o procedimento, pois, detêm legitimidade institucional e processual para solicitar abertura do procedimento criminal, de inquéritos, 
sindicância, inspecção ou procedimento administrativo e propor medidas susceptíveis de conduzir à diminuição da proliferação do 
crime e corrupção, cabendo ao Gabinete de Combate à Corrupção conduzir todas as investigações até à instauração ou propositura 
da acção.
O Gabinete de Combate à Corrupção, instituição vinculada a Procuradoria-Geral da República desde a sua criação tem feito o traba-
lho tendente ao combate a actos corruptos que tem acontecido nas instituições do Estado em defesa do erário público. Mas essas 
acções não são suficientes porque ainda abundam focos de corrupção na Administração Pública.
A Estratégia Anti-Corrupção (2006-2010)248 assegura que a participação e a transparência são os elementos - chave para a melhoria 
da responsabilização e adaptabilidade da gestão administrativa,eles contribuem para a democratização, para a construção do profis-
sionalismo e ética dentro da Administração Pública bem como para prevenir a corrupção no sector público.
A falta de transparência nas decisões, operações e procedimentos, a fraca responsabilização em particular das autoridades de mais 
alto nível na Administração Pública e no sector empresarial,o excesso de burocracia nos serviços,são factores que dão azo à prolife-
ração de corrupção.
O Tribunal Administrativo enquanto Instituição Suprema de Controlo, as suas acções compreende:a verificação da existência de boas 
práticas de gestão de coisa pública com observância a princípios de economia, eficiência e eficácia, por meio da Fiscalização Prévia 
através do “Visto” e da Fiscalização Concomitante e Sucessiva249. 
A primeira é uma fiscalização a prior que consiste na análise da legalidade e cabimento financeiro no que concerne a observância so-
bre as condições mais favoráveis para o Estado de todos os actos, contractos e demais instrumentos emanados pelo Estado e outras 
entidades públicas e consubstancia em recusa ou concessão do Visto a actos que impliquem despesa pública.
O “Visto” é um acto jurisdicional que condiciona a eficácia global dos instrumentos emanados pelos órgãos do Estado, daí que, se 
os mesmos não responderem aos requisitos legais exigidos, pode dar lugar a “ recusa do Visto”, e serão insusceptíveis de qualquer 
abono a partir da data da respectiva decisão que for dada a conhecer aos serviços.
Logo se vê que é uma apreciação prévia que o Tribunal faz de boa gestão da coisa pública sobre todos os actos e instrumentos jurí-
dicos geradores da despesa pública tais como: actos administrativos, de provimento de pessoal, de novo ingresso no Estado, actos 
de designação dos recebedores, tesoureiros, exactores e demais responsáveis por dinheiros públicos, contractos relativo as pessoal, 
obras públicas, empreitada, concessão, fornecimento e prestação de serviços, as minutas de contrato.
A fiscalização prévia contribui para prevenção e combate a corrupção na medida em que inibi ao gestor público de acções de auto-
rização de despesa que de per si fere com os ditames de boa gestão financiara, por isso, quando se trata de contractos, para além 
dos requisitos exigidos nos termos da Lei nº. 14/2014, de 14 de Agosto, é igualmente obrigatório, a inclusão de uma cláusula anti-
-corrupção em que as partes se comprometem a não oferecer, directa ou indirectamente vantagens a terceiros e nem solicitar ou 
aceitar benefícios com o propósito de obter um julgamento favorável sobre o serviço solicitado e a ausência desta cláusula implica a 
nulidade do contrato.
Conquanto, a fiscalização sucessiva e concomitante traduz-se na apreciação a posterior das contas apresentadas em cada ano eco-
nómico ou no término da gerência, no caso de ter havido substituição total ou parcial dos responsáveis pela cobrança ou guarda dos 
dinheiros públicos.
Os sujeitos à prestação de contas são os responsáveis, tesoureiros, exactores e responsáveis pela cobrança, guarda ou administração 
dos dinheiros públicos e esta conta deve ser julgada no prazo de um ano a contar da data em que deu entrada no Tribunal Adminis-
trativo.
Estas contas, dependendo da sua complexidade, são sujeitas à verificação do 1º. Grau ou preliminar; verificação do  2º. Grau; a ins-
pecção, a auditoria e julgamento.

246 CISTAC, Gil, O Direito Administrativo de Moçambique, tema apresentado no workshop sobre o Direito Administrativo, Abril de 2009, pg. 6.
247 Há que notar que não é somente uma exigência do direito material moçambicano mas também as normas internacionais como a INTOSAI.
248 Estratégia Anti-Corrupção 2006-2010, pg. 19.
249 Artigos 7 e seguintes da Lei nº. 26/2009, de 25 de Setembro.
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Na verificação de 1º Grau o Tribunal Administrativo certifica-se se as contas se fizeram acompanhar dos documentos comprovativos 
exigidos pelas Instruções de Execução Obrigatória250 e se os mesmos estão correctamente estruturadas, a par do exame sumário de 
legalidade, regularidade financeira e contabilística e registo.
Na verificação do 2º Grau, o Tribunal analisa os documentos da despesa, é uma análise um pouco mais profunda comparativamente 
à primeira, sob ponto de vista da forma de instrução da conta não apenas na perspectiva formal mas também da consistência das 
operações e registo evidenciado pelos documentos de suporte.
A auditoria constitui um instrumento privilegiado de controlo financeiro que habilita o tribunal a emitir juízos sobre a legalidade 
substantiva dos actos com base nos critérios de economia, eficiência e eficácia. A auditoria promove a transparência ao zelar pela 
prestação regular das contas e pela clareza das operações e actividades, por outro lado, defende a legalidade financeira e promove 
a responsabilização tornando pública as situações de responsabilização e de má gestão, contribuindo para o aperfeiçoamento das 
instituições e dos seus sistemas de controlo interno e de gestão ao detectar deficiências e identificando áreas de risco.
É importante referir que se o Tribunal Administrativo detectar, numa auditoria, indícios de ter sido praticado crime de corrupção, tem 
a obrigação de, nos termos do artigo 21 da Lei nº. 6/2004, de 17 de Junho, comunicar ao Gabinete Central de Combate à Corrupção251.
O julgamento da conta, outro mecanismo de controlo financeiro desenvolvido pelo Tribunal Administrativo, consiste na apreciação 
da legalidade da actividade das entidades sujeitas à prestação de contas e ainda no que respeite à gestão financeira e patrimonial, 
apurando eventual efectivação da responsabilidade financeira. Deste julgamento, duas realidades podem acontecer: uma de quitação 
das contas, quando o responsável pela prestação é julgado livre de qualquer responsabilização e outra, de efectivação da responsabi-
lidade financeira, quando aos mesmos é imputada qualquer responsabilidade financeira traduzida no dever de repor ou pagar multa, 
podendo merecer ainda, um simples juízo de censura ou recomendação.
São consideradas irregularidades graves as infracções financeiras, os actos consubstanciados em alcance ou desvio de dinheiro 
público e outros valores em pagamento indevido perpetrado. Constituem infracções financeiras também passíveis de multa a apre-
sentação de documentos falsos, a execução de actos ou contractos sem Visto ou com recusa de Visto após o seu conhecimento, a 
violação de normas sobre a elaboração e execução orçamental. Havendo essas irregularidades, a responsabilização financeira dos 
gestores pode ser do tipo reintegratória ou sancionatória com o fundamento na culpa do agente.
A outra tarefa igualmente relevante acometida ao Tribunal Administrativo é a emissão do relatório e parecer sobre a Conta Geral do 
Estado nos termos da alínea a) do nº. 2, do artigo 230 da CRM. No Relatório e Parecer, o Tribunal Administrativo aprecia a actividade 
financeira do Estado no ano em que a Conta se reporta nos domínios patrimonial, das receitas e despesas; aprecia o inventário do 
património do Estado e as subvenções, subsídios, benefícios fiscais, créditos e outras formas de apoio concedido, directa ou indirec-
tamente.
O relatório e parecer é enviado até 30 de Novembro tem como objectivo certificar a exactidão, regularidade, legalidade e correcção 
económica financeira da Conta Geral do Estado.
Esta avaliação feita pelo Tribunal Administrativo é importante ao aferir se o governo está a utilizar correctamente os dinheiros pú-
blicos.
A outra fiscalização acometida ao Tribunal Administrativo é a referente à aplicação dos recursos obtidos no estrangeiro através de 
empréstimos, subsídios ou donativos nos termos da alínea d) do nº. 2 do Artigo 230 da CRM.
Contudo, não basta o controlo legal que é feito pelo Tribunal Administrativo. É importante que a nível institucional também se realize 
a monitoria e acompanhamento para que se sintam desencorajados de adoptarem práticas corruptas. O Tribunal Administrativo não 
está imune desses focos de corrupção quer nas áreas de Visto, quer nas áreas das contas e auditoria, da Administração e Finanças 
pode de algum modo existir situações propensas a actos corruptos, por isso, a tarefa de prevenção e combate deve ser sistemática 
e permanente.

B – O Tribunal Administrativo e a tutela da probidade pública
O Tribunal Administrativo tem um papel importante na defesa da probidade pública na medida em que a prestação de contas 
exigida nos termos legais a todos gestores da coisa pública é um acto de probidade pública, a divulgação de boas práticas, a 
transparência, o respeito pelo erário público e a responsabilização são igualmente actos de probidade pública, o que significa que 
o Tribunal Administrativo, ao desenvolver acções atinentes à prevenção e combate a corrupção, está a garantir o aperfeiçoamento 
e manutenção da ética na Administração Pública.
Para o sucesso da prevenção é necessário educar o homem de modo a promover uma mudança profunda na opinião e criar um 
ambiente em que as práticas corruptas e de improbidade sejam discutidas abertamente e consideradas intoleráveis. A melhor 
educação começa “no berço”, isto é ao nível da educação escolar básica, pois é costume dizer-se que “é desde pequeno que se 
torce o pepino”. 
Na prevenção a ética desempenha um papel importante, ela é condição necessária para existência de uma cultura de probidade e 
moral pública que se constrói em valores fundamentais como a integridade, a honestidade, o respeito, a justeza, a transparência, 
a responsabilidade e a prestação de contas252.
Por isso, o Tribunal deve alargar a actuação preventiva e pedagógica promovendo valores que orientam a actuação pública a 
partir da divulgação não só de legislação de funcionamento do Tribunal Administrativo em concreto, mas sobretudo, a legislação 
atinente à deontologia e ética profissional do funcionário e agente do Estado e boas práticas na Administração Pública, promover 
a divulgação das Instruções de Execução Obrigatórias para os gestores de forma constante de modo a actualizá-los para melhor 
prestação de contas, promover campanhas de divulgação das suas competências nas escolas de 1º e 2º grau de ensino de modo 
a incutir nestes a sensibilidade de prestação de contas como uma função de cidadania o que contribuirá para aumentar a sua 
visibilidade no seio da sociedade, acessibilidade das suas decisões aproximando-se mais do cidadão.

250 São normas técnicas produzidas pelo Tribunal Administrativo que versam sobre os procedimentos para a elaboração e estruturação das contas quer de 
gerência ou de exercício.
251 A par da denúncia que o cidadão comum também tendo conhecimento de algum acto de corrupção deve faze-lo desde que seja uma denúncia fiel e fide-
digna nos termos das disposições conjugadas dos artigo 12 e seguintes, pois a denúncia caluniosa é crime, e é assegurado a protecção legal ao denunciante 
de boa fé nos termos da Lei nº. 15/2012, de 14 de Agosto.
252 Estratégia Anti-corrupção  (2006-2010), pg.19
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Por outro lado, os órgãos previstos na Lei de Probidade Pública como sejam: as Comissões de Ética Pública e a Comissão de Re-
cepção e Verificação das Declarações de Património, devem ser criadas e sobretudo ser intervenientes na defesa da moralidade 
pública, cumprindo as tarefas que lhes são acometidas nos termos da lei. O Tribunal Administrativo, como entidade depositária 
da Declaração de Património das entidades previstas no artigo 61 da Lei nº. 16/2012, de 14 de Agosto, deve tornar essa obrigação 
uma realidade, sobretudo, porque a entrega da declaração fora do prazo ou a não entrega pode dar lugar a aplicação de multa ou 
de abertura de um procedimento criminal, desde que notificado o Ministério Público.
A aprovação da Lei nº 34/2014, de 31 de Dezembro, veio dar reforço ao pacote anti-corrupção e aumentar a responsabilidade do 
Tribunal Administrativo na medida em que o controlo que este órgão exerce é uma garantia de defesa dos legítimos interesses dos 
cidadãos na transparência de gestão dos dinheiros públicos e na responsabilização dos responsáveis pela má gestão e utilização 
bem como na função pedagógica contribuindo para o equilíbrio da vida financeira e do desenvolvimento da sociedade num Estado 
de Direito Democrático.
O Tribunal Administrativo é chamado a reflectir sobre a adopção de uma Administração Publica transparente e participativa que 
está preocupado em proporcionar o bem-estar do cidadão oferecendo-lhe o pleno conhecimento e controlo sobre resultado da 
actuação do Estado.

ALGUNS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

O Tribunal administrativo é membro de várias organizações internacionais de Instituições Supremas de Controlo que se tem empe-
nhado em desenvolver acções quer de cooperação quer de produção de recomendações que são capazes de assegurar uma mais-
-valia para efectivação do combate à corrupção.
Temos a destacar:
- A Convenção das Nações Unidas sobre a corrupção 
Moçambique ratificou esta convenção através da Resolução nº. 31/2006, de 26 de Dezembro. A mesma, visa promover e fortalecer as 
medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção, facilitar e apoiar a cooperação internacional e assistên-
cia técnica na prevenção e na luta contra corrupção.
- A Declaração de Lima sobre Directrizes para preceitos de Auditoria
- A Convenção da União Africana sobre a prevenção e o combate à corrupção. Moçambique assinou a Convenção da União Africana 
sobre a prevenção e o combate à corrupção a 15 de Dezembro de 2003, e o Parlamento ratificou a 2 de Agosto de 2006, cujo objectivo 
é promover e reforçar o desenvolvimento em África, para cada Estado membro punir e erradicar a corrupção.
- O Protocolo da SADC de combate à corrupção, também é um instrumento de referência.
- A Declaração de São Tomé da VI Assembleia Geral da OISC/CPLP.

CONCLUSÃO 

O Tribunal Administrativo é um órgão de soberania e independente do executivo, com tudo o que isso, comporta, em termos de 
responsabilidade institucional, mormente, a que se refere ao reforço da legalidade, e a garantia do respeito pelas leis e incutir a 
cultura de prestação de contas e de probidade na Administração Pública, desempenha um papel de elevada importância no que 
diz respeito a protecção e reafirmação dos direitos e liberdades individuais, afirmando assim, a existência de uma democracia 
baseada no Estado de Direito e Justiça Social.
Para tanto, é necessário eliminar o fenómeno de corrupção e improbidade pública na Administração Publica de forma enérgica 
e comprometida em todos níveis desde os gestores até o servidor publico, por meio de acções contínuas de prevenção, o que 
implica a sensibilização e informação sobre os consequências da corrupção de modo a que o servidor público se sentir-se inibido 
em aderir a práticas corruptas e o gestor público, por, forma a que este tomem uma atitude de fiscalização, monitoria e controlo 
dos seus subordinados, evitando assim, a proliferação deste fenómeno identificando os espaços susceptíveis de cobranças ilícitas 
dentro da sua gestão.
O Tribunal Administrativo enquanto órgão do controlo externo deve também promover o conhecimento das leis253 pelo cidadão 
sobre o funcionamento e competências da Instituição bem como todas que de forma directa ou indirecta contribuam para as boas 
práticas, transparência de modo a que este se torne um fiscalizador e aliado principal do Tribunal no combate à corrupção e im-
probidade pública pois “cidadão informado vale por dois”. 
O Tribunal Administrativo precisa de aumentar a sua visibilidade para efeito deve apostar no controlo social, por meio de acções 
positivas como a publicação da versão simplificado do relatório e parecer sobre à Conta Geral do Estado, dos relatórios de audi-
toria, palestras nas escolas sobre a sua actuação, em suma criar canais de comunicação onde a sociedade poderá canalizar de 
forma efectiva e célere denúncias de actos de corrupção ou de má prestação do serviço público e ver sua preocupação respondida.
Por outro lado, o Tribunal Administrativo deve modernizar a gestão dos processos e modo a que os serviços prestados ao cidadão 
passam a ser por via electrónica, fugindo em grande medida da gestão documental, porque as vezes não garante a fiabilidade e 
transparência.
Por dizer que a Lei do Direito à Informação chegou em momento oportuno, pois traz consigo os mecanismos para a materializa-
ção da cultura da transparência na Administração Pública. 

253 Esta divulgação pode ser feita por meio de cartilhas, banda desenhada com animação, para todo publico alvo do Tribunal Administrativo desde o cidadão 
do nível básico até ao gestor e próprio servidor publico.
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga em São Tomé e Príncipe 
contém a principal legislação relevante, a qual dada a sua transversalidade é apresentada de acordo com a respectiva ordem 
cronológica. 

Sobre o tema do Branqueamento de Capitais, inclui-se a Versão Consolidada da Lei n.º 8/2013, de 15 de Outubro (derrogada pela 
Lei n.º 3/2018, de 9 de Março), que aprova as medidas preventivas e repressivas contra o branqueamento de capitais, o Decreto 
n.º 11/2014, de 28 de Julho, que implementa medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terro-
rismo, e o Decreto n.º 44/2009, de 17 de Dezembro, que aprova o Plano Nacional de Luta Contra o Branqueamento de Capitais e 
Combate ao Financiamento do Terrorismo. Incluem-se também as Normas de Aplicação Permanente n.º 7/2018 e n.º 8/2018, 
ambas de 5 de Junho do Banco Central de São Tomé e Príncipe, sobre Avaliação e Gestão de Risco de Branqueamento de Capitais 
e Financiamento do Terrorismo e Indicadores de Risco e Suspeita do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 
no Sector Financeiro. Destacam-se excertos das Grandes Opções do Plano para 2020, aprovadas pela Lei n.º 6/2020, de 26 de 
Agosto, que incluem medidas de combate à corrupção.

Em matéria de Tráfico de Droga, a Lei n.º 1/2021, de 25 de Janeiro, que regula a Venda e do Porte de Armas Brancas e Substân-
cias Perigosas na Via e nas Instituições Públicas, a Lei n.º 11/12, de 28 de Dezembro, regula o tráfico, o consumo e a detenção de 
droga no território nacional. Optou-se ainda por incluir a Lei da Extradição (aprovada pela Lei n.º 12/99, de 31 de Dezembro), que 
regula o processo de extradição dos cidadãos estrangeiros envolvidos nas actividades ilícitas de droga, como forma de reprimir 
o tráfico ilícito e de facilitar as acções das autoridades judiciais.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos res-
pectivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete 
para os seguintes diplomas: Lei Orgânica da Polícia Judiciária (PJ), aprovada pela Lei n.º 1/2018, de 2 de Março; e Decreto-Lei n.º 
25/2012, de 31 de Agosto, que aprova o Regulamento Interno da Unidade de Informação Financeira (UIF).

Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que São Tomé e Prín-
cipe é Parte pelo que se optou por não incluir os textos dos seguintes diplomas de ratificação/adesão aos mencionados acordos 
multilaterais a saber, os quais se recomenda a consulta no Legis-PALOP+TL: Decreto Presidencial n.º 5/2006, de 15 de Maio, 
que ratifica a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; Decreto-Lei n.º 435/70, e respectiva Portaria de Extensão n.º 
501/70, ambos de 30 de Novembro, relativos à aprovação, para ratificação, da Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes. 
São Tomé e Príncipe é também parte da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 
Psicotrópicas e da Convenção das Nações Unidas de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas.

A legislação anterior às independências não foi incluída por não ser directamente relevante, como é o caso do Decreto-Lei n.º 
420/70, de 10 de Outubro, que estabelece a incriminação pelo tráfico ilícito de estupefacientes, para as actividades de importação, 
exportação, compra, obtenção de qualquer modo, produção, preparação, cultivo de plantas donde se possa extrair, prescrição, 
ministração, detenção, armazenagem, transporte, venda, exposição à venda ou que de qualquer modo ofereçam ou entreguem 
ao consumo estupefacientes, e aprova a lista de produtos e drogas consideradas como estupefacientes. 

São Tomé, 26 de Fevereiro de 2021
O Coordenador da Unidade Técnica Operacional e de Gestão do Legis-PALOP+TL em São Tomé e Príncipe
Dr. Luís Fernando Pinheiro Marques
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1.2 ENTIDADES COMPETENTES EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

País Entidades/Diploma/Competências específicas

 Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT)
 Decreto-Lei n.º 19/2020 de 18/11/2020 (Orgânica do XVII Governo Constitucional)
 Art. 35º nº 3, alínea e)

O Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) integra o elenco de instituições do Ministério da Saúde.
 

Polícia Judiciária (PJ)
Lei n.º 1/2018 de 02/03/2018 
Art. 1.º, Art. 2.º n.º 1, Art. 3.º n.º 2, alíneas f), g), h) e o) e n.º 3 alínea g), art. 4.º, n.º 1, alínea b) e Art. 40.º, alínea b)
A PJ é um órgão auxiliar da administração da justiça.
Atribuições: prevenção e a investigação criminal, bem como a coadjuvação das magistraturas nos termos previsto na lei, nomea-
damente neste Diploma.
As funções da PJ são exercidas na defesa da legalidade democrática e no respeito dos direitos dos cidadãos, cabendo a sua fisca-
lização ao Ministério Público, nos termos previstos no presente Diploma.
Tutela: Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.
A competência da PJ assume a natureza de exclusividade, relativamente a outros organismos policiais, no âmbito da investigação 
dos seguintes crimes:
f) Organizações terroristas, terrorismo, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
g) De corrupção, peculato e participação económica em negócio e tráfico de influências;
h) De branqueamentos de capitais;
o) De tráfico, cultivo, produção, fabrico, preparação ou transformação de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
É ainda da competência reservada da PJ a investigação dos seguintes crimes:
g) Tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.
Em matéria de prevenção criminal, compete à PJ efectuar a detenção e dissuasão de situações próprias à prática de crimes, no-
meadamente realizar acções que visem, em geral, a redução de criminalidade e, em especial:
b) Vigiar e fiscalizar estabelecimentos que proporcionem ao público a pernoita, acolhimento ou estada, refeições ou bebidas, 
parques de campismo, outros acampamentos e outros locais, sempre que exista fundada suspeita de prática de prostituição, pro-
xenetismo, tráfico de pessoas, jogo clandestino, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes e fabrico ou passagem de moeda falsa;
O pessoal de Investigação Criminal é especialmente obrigado a observar os seguintes deveres decorrentes da natureza e especi-
ficidade das seguintes funções:
b) Agir com integridade, imparcialidade e dignidade, opondo-se vigorosamente a qualquer acto de corrupção.
 

Unidade de Informação Financeira (UIF)
Decreto n.º 25/2012 de 31/08/2012
Art. 1.º, Art. 2.º e Art. 3.º
A UIF criada ao abrigo do Decreto nº 60/2009 de 31 de Dezembro254, no âmbito da Lei nº 15/2008255 relativa à luta contra o bran-
queamento de capitais e financiamento de terrorismo, que foi alterado pelo Decreto n.º 9/2010, publicado no Diário da República 
n.º 83/2010256 é um serviço administrativo dotado de autonomia decisória em matéria da sua competência técnico-operacional 
e financeira.
Tutela: Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul (nos termos da  Orgânica do XVII Governo Constitucional, apro-
vada pelo Decreto-Lei n.º 19/2020 de 18 de Novembro)
A UIF é um órgão técnico, cuja missão é recolher, explorar, processar e difundir para as autoridades competentes informações 
financeiras que lhe forem apresentadas, respeitantes aos produtos e operações suspeitas de proveniência criminosa, prevista e 
punível por lei. Essas informações podem ser fornecidas, por entidades nacionais ou estrangeiras.
A UIF pode desenvolver acções de divulgação e educação do público em geral sobre temáticas relacionadas com o combate 
ao crime de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e estabelecer uma base de dados fiável, visando a 
actualização periódica e sistemática das informações recebidas e prestadas.
Atribuições:
a) Assegurar a implementação do Plano Nacional de Luta contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo257;
b) Elaborar um relatório anual, sobre a actividade desenvolvida pela UIF respeitante a cada ano civil e submeter à apreciação da 
entidade de tutela;
c) Proceder a estudos periódicos sobre a evolução das técnicas e tendências utilizadas para o branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo;
d) Emitir pareceres sobre a política do Estado nesta matéria;
e) Auxiliar as autoridades responsáveis pela investigação e persecução criminal em casos respeitantes ao crime de branquea-
mento de capitais e financiamento de terrorismo.

254 Criação da Unidade de Informação Financeira (UIF).
255 Republicação da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
256 Trata-se da Lei 9/2010, Alteração da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
257 Plano Nacional de Luta Contra o Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento ao Terrorismo, aprovado pelo Decreto 44/2009, de 17 de Dezembro.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Lei 1/2021 (Regulação de Venda e do Porte de Armas Brancas

e Substâncias Perigosas na Via e nas Instituições Públicas)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 1/2021 (Regulação de Venda e do Porte de Armas Brancas e Substâncias Perigosas na Via
 e nas Instituições Públicas)

Data de Publicação 25/01/2021
Data de Entrada em Vigor  30/01/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série Número 4

Lei 1/2021

Preâmbulo
A venda e o porte de armas brancas e substâncias perigosas na via e nas instituições públicas têm crescido de forma ostensiva 
e desregulamentada, transformando-se num foco de problemas atentatórios à integridade física, familiar e social dos cidadãos.
A definição das normas de conduta social e fixação das competências dos órgãos e organismos responsáveis pelo seu cumpri-
mento e exigências sociais suscitaram sempre a necessidade de regulação social.
Neste sentido, a Lei sobre o Código de Conduta, publicada no Diário da República n.°24, de 26 de Dezembro de 1986, elencou de 
forma exaustiva as condutas e os comportamentos sociais potencialmente danosos e ilícitos, tendo-os tipificado como violações 
contra a colectividade.
Impõe-se pois, em consequência, legislar especificamente no sentido de regular e prevenir as situações potencialmente crimi-
nosas que podem advir do porte de armas brancas e substâncias perigosas.
Geralmente, estas armas brancas são ferramentas de trabalho, utensílios comuns, materiais de construção e até objectos com 
fins desportivos e recreativos, o que torna especialmente complexo controlar a sua venda e, muito menos, o seu fluxo de circu-
lação pela via e pelas instituições públicas.
Porém, não podemos ignorar o quanto estas armas brancas estão envolvidas em diversas situações de crimes violentos, como o 
homicídio, a violência doméstica, o roubo, as ofensas corporais graves, os furtos e crimes conexos.
Considerando a necessidade de se legislar sobre essa matéria, como forma de se prevenir e regular o porte e circulação de 
armas brancas e substâncias perigosas que colocam em causa a vida humana.
Assim, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Objecto da Lei

A presente Lei cria mecanismos para prevenir e punir a venda ilegal, a circulação de armas brancas e substâncias consideradas 
perigosas na via e nas instituições públicas, de acordo com a classificação dos artigos que se seguem.

Artigo 2.º Conceito de Armas Brancas e Substâncias Perigosas

Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
a) Armas brancas, os diferentes tipos de artefactos metálicos ou não, criados para fins armados, de ataque e defesa, e os criados 
com finalidade cívica, que podem ser usados para cortar, perfurar ou danificar com ferimentos os seres vivos.
b) Substâncias perigosas, aquelas que não causam danos físicos directos, mas que, se ingeridas ou consumidas, adulteram o 
funcionamento do corpo, colocando em causa a saúde e a vida humana.

Artigo 3.° Classificação de Armas Brancas

1. As armas brancas perseguem:
a) Fins de ataque e defesa;
b) Fins cívicos.
2. São armas brancas com fins de ataque e defesa, as seguintes:
a) Arco e flecha, kunai, dardos, soco-inglês e shuriken;
b) Bastão, chicote e matraca;
c) Espada, punhal, lança e sabre;
d) Outras.
3. São armas brancas com fins cívicos, as seguintes:
a) Machim, facas, zagaia, corrente, canivete, pé-de-cabra, x-acto, martelo, machado, marreta, berbequim, pá, picareta, motos-
serra e enxada;
b) Bumerangue, taco de basebol, taco de golfe, guarda-chuva, leque, skate e patins;
c) Pregos, garrafas, agulhas, parafusos, gilete, lâmina, navalha, corrente para cães e chapa de zinco;
d) Outras.
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Artigo 4.° Classificação de Substâncias Perigosas

1. As substâncias perigosas classificam-se da seguinte forma:
a) Produtos domésticos e combustíveis;
b) Medicamentos;
c) Outras drogas.
2. São produtos domésticos e combustíveis, os seguintes:
a) Lixívia, álcool e diluente;
b) Ácidos e petróleo;
c) Outros.
3. São medicamentos e outras drogas, os seguintes:
a) Cigarro, injecções e drogas ilícitas;
b) Medicamentos vendidos sem prescrição médica;
c) Outros.

Artigo 5.º Política de prevenção

É da responsabilidade do Estado, a adopção da política pública que visa prevenir e combater a proliferação de armas brancas e 
substâncias perigosas.

Artigo 6.º Proibição

1. É proibida a circulação e/ou venda de armas brancas e substâncias perigosas, na via e nas instituições públicas.
O estabelecido no n.º1 não se aplica à circulação desses artigos, quando como instrumentos de trabalho, devidamente protegi-
dos.

Artigo 7.º Fiscalização e apreensão

1. São responsáveis pela fiscalização e apreensão de armas brancas e substâncias perigosas:

a) A Polícia Nacional;
b) A Polícia Judiciária;
c) O Sector responsável pela fiscalização das actividades económicas.
2. A mercadoria apreendida, no âmbito do número anterior, é revertida a favor do Estado.

Artigo 8.º Pena e agravantes

1. Quem for apanhado a circular e/ou a vender armas brancas e substâncias perigosas na via e nas instituições públicas fica 
sujeito a uma multa equivalente ao salário mínimo nacional da Função Pública.
2. São consideradas agravantes passíveis de gerar multas até cinco vezes do salário mínimo nacional da Função Pública, as 
seguintes infracções:
a) Insultos e resistência no acto de apreensão;
b) Transmissão de informações falsas, tanto no acto de fiscalização como no de apreensão.

Artigo 9.º Regulamentação

Fica o Governo autorizado a regulamentar a presente Lei.

Artigo 10.º Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor nos termos legais.
Assembleia Nacional, em São Tomé, a 10 de Novembro de 2020. - O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Santiago das 
Neves.
Promulgado em 28 de Dezembro de 2020.

O Presidente da República, Evaristo do Espírito Santo Carvalho.
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Lei n.º 6/2020 (Rectificação das Grandes Opções do Plano para 2020)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 6/2020 (Rectificação das Grandes Opções do Plano para 2020)

Data de Publicação 26/08/2020
Data de Entrada em Vigor  31/08/2021

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, I Série Número 53

Lei n.º 6/2020 (Excertos)

Rectificação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o Ano Económico de 2020

Preâmbulo
(…)

Artigo 1.º Objecto

É aprovada a Rectificação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o Ano Económico de 2020, estabele-cendo, para esse perío-
do, as prioridades de políticas económicas e financeiras.
(…)
O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Santiago das Neves.
Promulgado em 18 de Agosto de 2020
Publique-se. -
O Presidente da República, Evaristo do Espírito Santo Carvalho.

1. Introdução
(…)
V.5.1.5. Combate à Corrupção e Impunidade
93. Este programa reconhece a natureza transversal da corrupção e pretende reforçar a colaboração e parti-lha de informação 
intra e inter-sectorial, entre os sectores da justiça e as estruturas do Estado relacionadas com a dimensão económica e fiscal, 
mais concretamente a Polícia Judiciária e as Direcções dos Impostos e das Alfândegas.
94. Neste contexto, prevê-se a realização das seguintes medidas:
• Criação da primeira unidade interinstitucional de combate à corrupção e a impunidade;
• Aprovação da Lei de Combate à Corrupção, bem como proceder à revisão dos diplomas relativos às imunidades e incompati-
bilidades;
• Reforço da cooperação institucional entre a Assembleia Nacional, Ministério da Justiça, Finanças, Tribunais e Ministério Públi-
co, através da assinatura de protocolos e despachos conjuntos, com vista a estreitar a colaboração e partilha de informações no 
combate à corrupção e ao crime económico e fiscal.

V.5.1.7. Droga e a Toxicodependência
96. O objectivo deste programa é erradicar as drogas ilícitas em todo o país e simplificar os procedimentos de resolução de 
questões relacionadas com a delinquência.
Neste contexto, prevê-se a realização das seguintes medidas:
• Mudança da designação e elaboração de Estatuto Orgânico e Regulamento Interno do Instituto;
• Transferência de tutela IDT do Ministério da Justiça para o Ministério da Saúde;
• Elaboração de Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Droga;
• Reforço do processo de descentralização do IDT nos distritos e na RAP;
• Continuidade de colocação de placas de interdição de vendas de bebidas alcoólicas e de per-manência de menores de 16 anos 
nos bares, restaurantes, quiosques e discotecas, etc;
• Realização de campanha nacional de disseminação do normativo referente à proibição de compra e venda de bebidas alcoó-
licas e de permanência de menores em estabelecimentos de diversão nocturna (Lei n.º 3/2012), do Decreto n. º13/2018, Lei n. 
º11/2012 e Lei n.º 6/2012 (art.º 278.º à 295.º);
• Atendimento e aconselhamento nas escolas e comunidades em matéria de droga e toxicodependência;
• Capacitação dos técnicos do IDT em matéria de prevenção e tratamento da toxicodependência;
• Reabilitação e apetrechamento dos gabinetes de atendimento do IDT no distrito de Lembá e na Região Autónoma do Príncipe;
• Revisão à Lei n.º 3/2014 (Lei Antitabagismo) e elaboração do seu regulamento;
• Disseminação ao nível nacional da Convenção-Quadro de Luta Contra o Tabaco; e
• Aquisição de meios rolantes. (…) 
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Norma de Aplicação Permanente n.º 08/2018 (Indicadores de Risco e Suspeita do Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo no Sector Financeiro)

Tipo de Documento Norma de Aplicação Permanente
N.º Documento 08/2018 (Indicadores de Risco e Suspeita do Branqueamento de Capitais e Financiamento
 do Terrorismo no Sector Financeiro)

Data de Publicação 05/06/2018  
Data de Entrada em Vigor  06/06/2018

Entidade Emitente Banco Central de São Tomé e Príncipe
Fonte Diário da República, I Série Número 73

NAP n.º 08/2018

Indicadores de Risco e Suspeita do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo no Sector Financeiro.
Assunto: Indicadores de Risco e Suspeita do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo no Sector Financeiro.
Considerando que a Lei n.° 08/2013, de 15 de Outubro “Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financia-
mento do Terrorismo” estabelece medidas, de natureza preventiva e repressiva, de combate ao branqueamento de vantagens de 
proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica interna as Recomendações do Grupo de 
Acção Financeira Internacional (GAFI) relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento 
de capitais e de financiamento do terrorismo (BC/FT).
Considerando que, no quadro do dever de diligência relativo à clientela, sobretudo no que concerne ao dever de exame das ope-
rações realizadas pelos clientes do sistema financeiro, as instituições financeiras devem analisar as referidas operações, com 
vista a determinar operações que não se enquadrem no tipo de operações dos clientes.
Tendo em conta a necessidade de se definir circunstâncias meramente exemplificativas de factores de elevados riscos e de sus-
peição de BC/FT, com vista a prover à instituições financeiras de ferramentas de apoio no âmbito do cumprimento do dever de 
exame e de avaliação interna de risco de BC/FT.
Nestes termos, o Banco Central de S. Tomé e Príncipe, no uso da competência que lhe é conferida pelas alineas d) e f) do n.° 2 do 
artigo 8.° da sua Lei Orgânica, Lei n.° 8/92, conjugadas com a alínea g) do n.° 2 do artigo 25° da Lei 08/2013 “Lei de Prevenção e 
Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo determina o seguinte:

Artigo 1.° Objecto

A presente NAP aprova o manual de orientação de indicadores de risco elevado e de suspeita do BC/FT no sector financeiro, 
conforme estabelecido nos respectivos anexos.

Artigo 2.° Conceitos

Para efeitos do presente manual, entende-se por:
a) Cliente: qualquer pessoa singular, pessoa colectiva, de natureza societária ou não societária, ou centro de interesses colec-
tivos sem personalidade jurídica, que entre em contacto com uma instituição financeira com o propósito de, por esta, Ihe ser 
prestado um serviço ou disponibilizado um produto, através do estabelecimento de uma relação de negócio ou da execução de 
uma transacção ocasional. O conceito “cliente” inclui igualmente o seu representante e as pessoas autorizadas a movimentar 
contas tituladas por clientes das instituições financeiras;
b) Private Banking: serviço especial e personalizado que o banco presta aos clientes de grande património e fortuna que pode 
incluir, entre outros serviços, os da gestão de activos mobiliários e imobiliários, facilidade de financiamento, plano de reforma;
c) Trade Finance: financiamento comercial;
d) Meio de comunicação à distância: qualquer meio de comunicação, telefónico, electrónico, telemático ou de outra natureza, 
que permita o estabelecimento de relações de negócio, a execução de transacções ocasionais, ou a realização de operações em 
geral, sem a presença física e simultânea da instituição financeira e do seu cliente.
e) Centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica: qualquer património autónomo, tal como um condomínio de imó-
vel em propriedade horizontal, uma herança jacente, ou um trust de direito estrangeiro, quando e nos termos em que este for 
reconhecido pelo direito interno;
f) Centro Offshore: território, incluindo o nacional, caracterizado por atrair um volume significativo de actividade com não resi-
dentes, em virtude, designadamente, da existência de regimes menos exigentes de obtenção de autorização para o exercício da 
actividade bancária e de supervisão, de um regime especial de sigílo bancário, de vantagens fiscais, de legislação diferenciada 
para residentes e não residentes, ou de facilidades de criação de veículos de finalidade especial.
g) Beneficiário efectivo: qualquer pessoa singular por conta de quem é realizada uma transacção ou actividade ou que, em última 
instância, detém ou controla o cliente.

Artigo 3.° Entrada em vigor

Esta norma entra imediatamente em vigor após a sua publicação.
Banco Central de S. Tome e Príncipe, 09 de Abril de 2018.
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MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO ELEVADO E DE SUSPEITA
DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

O presente Manual visa facultar às instituições financeiras uma lista meramente exemplificativa de factores e tipos de elemen-
tos indicativos de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) potencialmente mais elevado, não 
constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar um risco acrescido nesta matéria.
De igual modo, visa facultar às instituições financeiras uma lista meramente exemplificativa de circunstâncias susceptíveis de 
serem consideradas suspeitas da tentativa ou da prática de BC/FT, não constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses 
que podem configurar indicadores de suspeição.
Com excepção dos casos em que tal decorra da Lei e do presente Manual, não se pretende com as listas em apreço persuadir 
as instituições financeiras a conferirem, de forma automática, um risco elevado, ou carácter de suspeição a qualquer relação de 
negócio, transacção ocasional ou operação concreta enquadrável nas situações descritas, devendo a aferição do grau de risco 
decorrer da apreciação casuística das circunstâncias concretas de cada situação, a luz de critérios de diligência exigíveis à um 
profissional.

ANEXO I LISTA EXEMPLIFICATIVA DE POTENCIAIS FACTORES DE RISCO ELEVADO

A. FACTORES DE RISCO INERENTES AOS CLIENTES
1. Relações de negócio ou transacções ocasionais que se desenrolem em circunstâncias atípicas, face ao perfil expectável do 
cliente e aos demais elementos caracterizadores da relação de negócio ou transacção ocasional.
2. Clientes ou beneficiários efectivos residentes ou que desenvolvam actividade nos países ou jurisdições referidas nos subse-
quentes números 20 a 26.
3. Pessoas colectivas ou centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica que sejam veículos de detenção de activos 
pessoais.
4. Sociedades com accionistas fiduciários (“nominee shareholders”), ou que tenham o seu capital social representado por acções 
ao portador.
5. Clientes que prossigam actividades que envolvam transacções em numerário de forma intensiva.
6. Estruturas de propriedade, ou de controlo do cliente (em particular, a respectiva cadeia de participações, de domínio ou de 
controlo) que pareçam inabituais ou excessivamente complexas, tendo em conta a natureza da actividade prosseguida pelo 
cliente.
7. Pessoas politicamente expostas.
8. Correspondentes bancários domiciliados em países terceiros.
9. Clientes ou beneficiários efectivos, que tenham sido objecto de sanções ou medidas restritivas impostas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, pela União Europeia, bem como pelos outros Organismos Internacionais e Regionais.
10. Organizações sem fins lucrativos, sempre que se verifique algumas das seguintes situações:
a) A organização representa, ao nível domestico, uma proporção significativa de recursos financeiros controlados pelo sector 
não lucrativo;
b) A organização representa uma proporção significativa das actividades internacionais desenvolvidas pelo sector não lucrativo. 
Para este efeito, deve ser considerada como pertencendo à mesma organização, a actividade desenvolvida através:
i. das sucursais ou filiais no exterior da própria organização;
ii. de organizações sem fins lucrativos associadas, incluindo as suas respectivas sucursais e filiais no exterior;
c) A estrutura de propriedade, de controlo ou o modelo de organização que pareçam inabituais, excessivamente complexas, tendo 
em conta a natureza da actividade prosseguida.
11. Relações de negócio, transacções ocasionais ou operações em geral expressamente indicadas pelo Banco Central, em fun-
ção de riscos associados a clientes ou beneficiários efectivos.

B. FACTORES DE RISCO INERENTES AOS PRODUTOS, SERVIÇOS, TRANSACÇÕES OU CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
12. Private banking.
13. Trade finance.
14. Produtos ou transacções susceptíveis de favorecer o anonimato.
15. Relações de negócio estabelecidas ou transacções ocasionais executadas com recurso aos meios de comunicação à distân-
cia.
16. Pagamentos recebidos de terceiros desconhecidos ou não relacionados com o cliente ou com a actividade por este prosse-
guida.
17. Produtos disponibilizados e transacções realizadas num quadro de correspondência bancária com instituições bancárias 
estabelecidas em países terceiros.
18. Novos produtos e novas práticas comerciais, incluindo novos mecanismos de distribuição e métodos de pagamento, bem 
como a utilização de novas tecnologias ou incluindo as em desenvolvimento, tanto para novos produtos, como para os já exis-
tentes.
19. Relações de negócio, transacções ocasionais ou operações em geral expressamente indicadas pelo Banco Central, em fun-
ção de riscos associados a produtos, serviços, transacções ou canais de distribuição.

C. FACTORES DE RISCO INERENTES À LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
20. Países ou jurisdições com deficiências estratégicas no domínio da prevenção do BC/FT, identificados pelo Grupo de Acção 
Financeira em documento publicado por este organismo no seu sítio oficial.
21. Outros países ou jurisdições identificados por fontes credíveis (por exemplo, relatórios de avaliação ou de acompanhamento 
publicamente divulgados) como não dispondo de sistemas eficazes de prevenção do BC/FT.
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22. Países ou jurisdições identificados, por fontes credíveis, como tendo um nível significativo de corrupção ou de outras activi-
dades criminosas.
23. Países ou jurisdições que tenham sido sujeitos às contramedidas adicionais decididas pelo Conselho da União Europeia, bem 
como pelos outros Organismos Internacionais e Regionais.
24. Países ou jurisdições sujeitos a sanções, embargos ou outras medidas restritivas impostas, designadamente, pelo Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, pela União Europeia, bem como pelos outros Organismos Internacionais e Regionais.
25. Países ou jurisdições que proporcionem financiamento ou apoio às actividades terroristas, ou em cujo território operem 
organizações terroristas conhecidas.
26. Centros offshore.
27. Relações de negócio, transacções ocasionais ou operações em geral expressamente indicadas pelo Banco Central, em fun-
ção de riscos associados à factores geográficos.

ANEXO II LISTA EXEMPLIFICATIVA DE POTENCIAIS INDICADORES DE SUSPEIÇÃO

A. INDICADORES GENÉRICOS
1. Clientes que mantenham relações de negócio, efectuem transacções ocasionais ou realizem operações em geral que, pela sua 
natureza, frequência, valores envolvidos ou por qualquer outro factor, se mostrem inconsistentes com o perfil daqueles.
2. Clientes que, sem explicação plausível, movimentem numerário:
a) em montantes pouco usuais;
b) em montantes não justificados pelo perfil do cliente;
c) embalados ou empacotados de uma forma pouco habitual;
d) em mau estado de conservação; ou
e) representados por notas de pequena denominação, com o objectivo de proceder à sua troca por notas de denominação elevada.
3. Clientes que, de algum modo, procurem persuadir os colaboradores da instituição financeira a não observar qualquer obriga-
ção legal ou procedimento interno em matéria de prevenção do BC/FT.
4. Clientes que mostrem relutância, ou se recusem a disponibilizar os elementos identificativos, os comprovativos e outros ele-
mentos de informação, ou a promover as diligências de comprovação consideradas necessárias pela instituição financeira para:
a) a identificação do cliente, do seu representante, ou do beneficiário efectivo;
b) a compreensão da estrutura de propriedade e controlo do cliente;
c) o conhecimento da natureza e finalidade da relação de negócio;
d) o conhecimento da origem e destino dos fundos; ou
e) a caracterização da actividade do cliente.
5. Clientes que mostrem relutância, ou se recusem a disponibilizar documentos originais, ou de valor equivalente.
6. Clientes que mostrem relutância, ou se recusem a proceder à actualização dos respectivos elementos de informação.
7. Clientes que mostrem relutância, ou se recusem a estabelecer contactos presenciais com a instituição financeira.
8. Clientes que prestem elementos identificativos, meios comprovativos, ou outros elementos de informação:
a) pouco credíveis quanto à sua autenticidade;
b) pouco explícitos quanto ao seu teor;
c) de difícil verificação par parte da instituição financeira; ou
d) com características pouco usuais.
9. Clientes que apresentem diferentes documentos de identificação, de cada vez que os mesmos lhes são solicitados pela insti-
tuição financeira.
10. Clientes que, no exercício da sua actividade, usem pseudónimos, alcunhas ou quaisquer outras expressões alternativas ao 
seu verdadeiro nome ou denominação.
11. Clientes que adiem, ou não efectuem a entrega de documentação susceptível de apresentação à instituição financeira em 
momento posterior ao estabelecimento da relação de negócio.
12. Clientes que procurem suspender, ou alterar, a relação de negócio, ou a transacção ocasional depois de lhes serem solici-
tados os elementos identificativos, os respectivos meios comprovativos ou outros elementos de informação relevantes para o 
conhecimento do cliente.
13. Clientes que não pretendam o envio de qualquer correspondência para a morada declarada.
14. Clientes que, sem aparente relação entre si, apresentem moradas ou dados de contacto (número de telefone, número de fax, 
endereço de correio electrónico ou outros) comuns.
15. Clientes cuja morada ou dados de contacto se revelem incorrectos, ou estejam permanentemente inoperacionais, em espe-
cial quando a tentativa de contacto da instituição financeira tiver lugar pouco tempo após o estabelecimento de uma relação de 
negócio.
16. Clientes cuja morada ou dados de contacto são alterados com frequência.
17. Clientes que aparentem estar a actuar par conta de um terceiro, sem, contudo, o revelarem à instituição financeira ou, mes-
mo revelando tal circunstância, se recusem a fornecer os necessários elementos de informação sobre o terceiro par conta do 
qual actuam.
18. Clientes que procurem estabelecer estreitas relações de proximidade com colaboradores da instituição financeira.
19. Clientes que procurem restringir quaisquer contactos que estabeleçam com a instituição financeira à um colaborador ou 
colaboradores específicos da mesma, em especial quando, face à ausência desse ou desses colaboradores, os clientes decidam 
não executar ou suspender operações.
20. Clientes que revelem um conhecimento fora do comum sobre a legislação atinente ao BC/FT.
21. Clientes que evidenciem um interesse e uma curiosidade fora do comum em conhecer as políticas, procedimentos e meca-
nismos de controlo interno da instituição financeira destinados a prevenir o BC/FT.
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22. Clientes que, num curto período de tempo, tenham iniciado relações de negócio similares com diferentes instituições finan-
ceiras.
23. Clientes que desenvolvam a sua actividade em sucessivos locais diferentes, numa aparente tentativa de evitar a sua detecção 
por terceiros.
24. Clientes que, repetidamente, efectuem operações por valor inferior aos limites que obrigariam a adopção de procedimentos 
de identificação.
25. Clientes que adquiram activos de valor significativo e que, num curto prazo e sem razão aparente, procedam à sua venda.
26. Clientes que, no mesmo dia ou num período temporal reduzido, efectuem operações em diferentes estabelecimentos da 
instituição.
27. Clientes que apresentem explicações pouco claras ou inconsistentes acerca das operações ou que tenham pouco conheci-
mento sobre o seu propósito.
28. Clientes que apresentem explicações excessivas e não solicitadas sobre as operações.
29. Clientes que manifestem nervosismo ou uma anormal urgência na execução das operações.
30. Clientes relacionados com operações suspeitas de BC/FT, comunicadas pela instituição financeira às autoridades compe-
tentes.
31. Clientes relacionados com operações suspeitas de BC/FT, comunicadas pelas autoridades de supervisão ao abrigo da Lei de 
Prevenção e Combate ao Branqueamento e Financiamento do Terrorismo e que sejam do conhecimento da instituição financeira.
32. Clientes que estejam ou tenham estado sob escrutínio pela prática de actividades criminosas, em especial o BC/FT ou 
qualquer um dos ilícitos criminais subjacentes à estes dois tipos de crime (sendo essa informação do conhecimento directo da 
instituição financeira ou adquirida através de uma fonte pública e credível).
33. Clientes referenciados expressamente pelas autoridades competentes como podendo estar relacionados com operações de 
BC/FT.
34. Clientes que exerçam algum tipo de actividade financeira sem que para tal estejam devidamente autorizados ou habilitados.
35. Operações que evidenciem um grau de complexidade aparentemente desnecessário para a concretização do fim a que se 
destinam, em razão, designadamente, do número de movimentos financeiros, de instituições financeiras, de contas, de sujeitos 
intervenientes ou de países ou jurisdições, envolvidos. 36. Operações cuja finalidade ou racionalidade económica não sejam 
evidentes.
37. Operações cuja frequência, atipicidade ou invulgaridade não tenham uma explicação plausível face ao perfil do cliente.
38. Operações que aparentem ser inconsistentes com a prática corrente do sector de negócio ou de actividade do cliente.
39. Operações que envolvam “sociedades ecrã”.
40. Operações que não apresentem qualquer conexão com a actividade conhecida do cliente e que envolvam pessoas ou entida-
des relacionadas com países ou jurisdições, publicamente reconhecidos como:
a) locais de produção e tráfico de estupefacientes;
b) detentores de elevados índices de corrupção;
c) plataformas de branqueamento de capitais;
d) promotores ou apoiantes do terrorismo; ou
e) promotores ou apoiantes da proliferação de armas de destruição massiva.
41. Operações que não apresentem qualquer conexão com a actividade conhecida do cliente e que envolvam pessoas, ou enti-
dades relacionadas com os Países, territórios ou regiões com regimes de tributação privilegiada ou outros Países ou jurisdições 
com uma legislação fortemente restritiva em matéria de segredo bancário.
42. Relações de negócio ou transacções ocasionais em que se procure camuflar a identidade dos beneficiários efectivos, desig-
nadamente através de complexas estruturas societárias.

B. INDICADORES RELACIONADOS COM CONTAS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
43. Clientes que mantenham um número considerável de contas de depósito bancário abertas, em especial quando algumas 
delas se mantêm inactivas por um longo período de tempo.
44. Clientes que tenham contas de depósito bancário junto de várias instituições bancarias localizadas no mesmo país, ou zona 
geográfica.
45. Clientes que efectuem depósitos sem conhecerem com exactidão os montantes a depositar.
46. Clientes que procedam à abertura de contas com elevados montantes em numerário.
47. Clientes que utilizem, frequentemente, contas pessoais para a realização de operações que se relacionam com a sua activi-
dade comercial.
48. Contas onde, com frequência, se registem movimentos para os quais o respectivo titular não apresenta uma justificação 
credível.
49. Contas abertas em balcões geograficamente distantes da morada, ou do local de trabalho do cliente.
50. Contas cuja actividade exceda amplamente aquela que seria expectável à data da sua abertura.
51. Contas co-tituladas ou movimentadas por um elevado número de pessoas que não tenham entre si qualquer relação pessoal 
ou profissional.
52. Contas tituladas por pessoas colectivas que prossigam actividades económicas sem qualquer relação entre si, sendo todas 
elas movimentadas pelas mesmas pessoas singulares.
53. Contas movimentadas através de um elevado número de créditos de pequeno montante e um pequeno número de débitos 
de valor avultado.
54. Contas com frequentes créditos e débitos em numerário, não sendo tal movimentação consistente com o perfil do cliente, ou 
com o seu sector de negócio, ou de actividade.
55. Contas nas quais sejam efectuados depósitos frequentes por pessoas sem aparente relação pessoal ou profissional com os 
titulares daquelas.
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56. Contas que sejam utilizadas para concentrar fundos provenientes de outras contas, posteriormente transferidos em bloco, 
em especial quando tal transferência ocorre para fora do território nacional.
57. Contas que, sem razão aparente, evidenciem um aumento súbito da sua movimentação, dos valores movimentados e, ou dos 
respectivos saldos médios.
58. Contas inactivas durante um largo período de tempo nas quais se registe a movimentação súbita de montantes elevados, ou 
a movimentação através de depósitos em numerário.
59. Contas utilizadas quase exclusivamente para operações de transferências de fundos, de e para o exterior.
60. Contas tituladas por entidades domiciliadas em centros offshore e que tenham em comum o mesmo beneficiário efectivo o, 
registando-se, entre essas contas, frequentes e complexos movimentos de fundos.
61. Contas que sejam objecto de elevados e frequentes depósitos exclusivamente através de caixas automáticos, ou caixas para 
depósitos nocturnos, em especial quando os depósitos sejam em numerário.
62. Contas que sejam objecto de depósitos em numerário, imediatamente após os seus titulares acederem ao cofre de aluguer 
de que disponham na instituição financeira.

C. INDICADORES RELACIONADOS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
63. Reembolsos antecipados de créditos quando os mesmos sejam efectuados:
a) de forma inesperada e sem motivo lógico aparente;
b) com prejuízo económico para o mutuário;
c) com recurso a fundos de terceiros;
d) com recurso a fundos de origem incerta e inconsistentes com o perfil do cliente;
e) com recurso a fundos transferidos de contas domiciliadas em várias instituições financeiras; ou
f) com recurso a numerário (em especial, no contexto de operações de crédito a consumidores).
64. Solicitação de crédito sem aparente justificação económica para a operação, tendo em consideração, por exemplo, o elevado 
valor dos activos detidos pelo cliente.
65. Solicitação de crédito por parte de clientes que não evidenciem preocupação em discutir os termos da operação, em parti-
cular os custos associados à mesma.
66. Solicitação de crédito com base em garantias ou activos depositados na instituição financeira, próprios, ou de terceiros, cuja 
origem seja desconhecida e cujo valor não se coadune com a situação financeira do cliente.
67. Solicitação de crédito por parte de clientes que já sejam mutuários de empréstimos concedidos por instituições domiciliadas 
em centros offshore e que não apresentem qualquer conexão com a actividade conhecida dos clientes.
68. Solicitação de crédito por parte de clientes que declarem à instituição financeira rendimentos com origem não totalmente 
esclarecida pelos seus titulares.
69. Solicitação de crédito por parte de clientes que proponham, como contrapartida da aprovação do mesmo, a aplicação de 
somas avultadas na constituição de depósitos, ou noutros produtos.
70. Solicitação de crédito em que a documentação referente ao mutuário, destinada a integrar o respectivo processo, é disponi-
bilizada à instituição financeira por um terceiro sem qualquer relação aparente com a operação.
71. Ausência de evidência da utilização das quantias mutuadas, procedendo o cliente ao levantamento em numerário do valor 
creditado na sua conta de depósito bancário e correspondente ao empréstimo concedido.
72. Realização de pagamentos relacionados com a utilização de cartões de crédito e efectuados, repetidamente, por pessoas 
distintas dos titulares dos mesmos.

D. INDICADORES RELACIONADOS COM OPERAÇÕES DE TRANSFÊRÊNCIA DE FUNDOS
73. Transferências segmentadas em várias operações, por forma a evitar o cumprimento de obrigações legais e regulamentares 
previstas para operações que atinjam um determinado montante.
74. Transferências para o exterior que se mostrem inconsistentes com a actividade conhecida do cliente, em razão, designada-
mente, do montante, da frequência ou dos beneficiários das mesmas.
75. Transferências nas quais, em qualquer momento do circuito dos fundos, incluindo no acto de disponibilização dos mesmos 
aos seus beneficiários finais, intervenham, a qualquer título, formal ou informalmente, pessoas, ou entidades que não estejam 
devidamente autorizadas para o exercício de tal actividade pelas autoridades competentes dos países ou jurisdições, envolvidos.
76. Transferências em que não exista uma conexão aparente entre a actividade conhecida do cliente, os ordenantes e beneficiá-
rios das operações, ou os Países e zonas geográficas de origem e destino das mesmas.
77. Transferências em que o cliente se recuse, ou mostre relutância em dar uma explicação para a realização da operação.
78. Transferências a favor de um beneficiário, ou proveniente de um ordenante acerca do qual o cliente revele dispor de pouca 
informação, ou mostre relutância em fornecê-la.
79. Transferências por montantes superiores àqueles que eram expectáveis aquando do estabelecimento da relação de negócio 
com o cliente.
80. Transferências para o exterior efectuadas a favor de um conjunto alargado de beneficiários que, aparentemente, não tenham 
laços familiares com o cliente.
81. Transferências efectuadas a favor de um conjunto alargado de beneficiários, sendo estes nacionais de países ou jurisdições, 
reconhecidamente relacionados com actividades terroristas.
82. Transferências ordenadas regularmente pela mesma pessoa, ou entidade, sendo comum o destinatário e diferentes os mon-
tantes transferidos.
83. Transferências ordenadas por pessoas, ou entidades diferentes e destinadas ao mesmo beneficiário, na mesma data, ou em 
datas muito próximas.
84. Transferências ordenadas por pessoas, ou entidades diferentes que tenham em comum um, ou mais elementos de infor-
mação pessoais (apelido, morada, entidade patronal, número telefónico, etc.), efectuadas na mesma data, ou em datas muito 
próximas.
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85. Transferências ordenadas por pessoas, ou entidades diferentes, sendo os respectivos fundos disponibilizados por apenas 
um deles.
86. Transferências efectuadas com recurso a fundos disponibilizados por um terceiro.
87. Transferências de montantes elevados, com instruções de disponibilização dos fundos ao respectivo destinatário em nume-
rário.
88. Transferências do exterior em que os valores transferidos tenham saído imediata da conta do cliente ou, não havendo conta, 
sejam imediatamente transferidos para outros beneficiários.
89. Transferências acompanhadas de instruções para que os montantes transferidos sejam disponibilizados à terceiros e não 
aos beneficiários das operações.
90. Transferências para o exterior efectuadas de forma cruzada com transferências do exterior pelos mesmos valores, ou valores 
aproximados.
91. Transferências em que os clientes evidenciem um interesse e uma curiosidade fora do comum sobre o sistema de transfe-
rência de fundos, designadamente procedimentos operativos, limites, etc.
92. Transferências para o exterior efectuadas em períodos temporais aparentemente não coincidentes com o pagamento da 
remuneração salarial, em especial quando ordenadas por cidadãos imigrantes.

E. INDICADORES RELACIONADOS COM OPERAÇÕES DE CÂMBIO MANUAL
93. Operações segmentadas em várias compras e vendas, por forma a evitar o cumprimento de obrigações legais e regulamen-
tares previstas para operações que atinjam um determinado montante.
94. Operações que se mostrem inconsistentes com a actividade conhecida do cliente, em razão, designadamente do montante, 
ou da frequência das mesmas. 95. Operações executadas com base numa taxa de câmbio mais favorável para a instituição finan-
ceira, comparativamente à taxa publicitada e o pagamento de comissões por um valor superior ao devido pelo cliente.
96. Operações em que os clientes pretendam trocar somas avultadas numa determinada moeda estrangeira por outra moeda 
estrangeira.
97. Operações com clientes não residentes que aparentem deslocar-se ao território nacional com o expresso propósito de efec-
tuar compras e vendas de moeda.
98. Operações frequentes com notas de valor facial reduzido ou com divisas de reduzida circulação internacional.
99. Operações em que os clientes dêem instruções à instituição financeira no sentido de o contravalor ser posteriormente en-
tregue à um terceiro.
100. Operações em que os clientes insistam no recebimento do contra-valor através de cheque da instituição financeira, não 
sendo esta prática usualmente adoptada pela mesma.
101. Operações em que os clientes solicitem o recebimento do contra-valor, em moeda estrangeira, em notas com o mais ele-
vado valor facial possível.
102. Operações em que os clientes solicitem o recebimento do contra-valor em vários vales postais de montantes reduzidos, a 
ordem de vários beneficiários.

F. INDICADORES RELACIONADOS COM OS COLABORADORES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
103. Colaboradores que, de forma reiterada, deixem de observar obrigações legais ou procedimentos internos em matéria de 
prevenção do BC/FT.
104. Colaboradores que estabeleçam, com clientes, relações de familiaridade e proximidade que ultrapassem o padrão normal 
no contexto das funções que Ilhes estão cometidas, ou sejam desconformes com as práticas internas da instituição financeira.
105. Colaboradores que evidenciem um padrão de comportamento social, ou outros sinais exteriores, não compatíveis com a 
situação financeira dos mesmos, conhecida pela instituição financeira.

G. OUTROS INDICADORES
106. Operações relacionadas com a venda de imóveis em que:
a) o valor de venda seja muito superior aos valores de mercado;
b) o pagamento seja efectuado por cheque ao portador, ou por cheque endossado a favor de terceiro sem aparente relação com 
a transacção;
c) o pagamento seja efectuado em numerário, em especial quando proveniente de conta de depósito bancário titulada por tercei-
ro sem aparente relação com o comprador; ou
d) o imóvel transaccionado tenha sido recentemente adquirido pelo vendedor.
107. Operações relacionadas com organizações sem fins lucrativos quando:
a) a natureza, a frequência, ou o montante das operações não forem consistentes com a dimensão da organização, com os seus 
objectivos e, ou com a sua actividade conhecida;
b) a frequência e o montante das operações aumentem repentinamente;
c) a organização mantenha fundos avultados na sua conta de depósito bancário por longos períodos de tempo;
d) a organização apenas angarie contribuições de pessoas, ou entidades não residentes em S. Tome e Príncipe;
e) a organização aparente dispor de poucos, ou nenhuns meios humanos e logísticos afectos à respectiva actividade;
f) os representantes da organização não sejam residentes em S. Tome e Príncipe, em especial quando se verifique a transferên-
cia de elevados montantes destinados ao pais de residência daqueles representantes; ou 
g) a organização tenha algum tipo de conexão com Países ou jurisdições, publicamente reconhecidos como locais de produção e 
tráfico de estupefacientes, como detentores de elevados índices de corrupção, como plataformas de branqueamento de capitais, 
como promotores, ou apoiantes do terrorismo;
ou da proliferação de armas de destruição massiva.
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108. Clientes que, de forma súbita, aumentem substancialmente o número de visitas aos seus cofres de aluguer.
109. Clientes que efectuem transacções de elevado valor através de cartões pré-pagos, ou que adquiram um largo número de 
cartões pré-pagos à mesma instituição financeira.

ANEXO III LISTA EXEMPLIFICATIVA DE POTENCIAIS INDICADORES DE SUSPEIÇÃO NO SECTOR DE SEGUROS

INDICADORES GENÉRICOS
Situações típicas que devem merecer especial atenção, por poderem constituir indício da prática de branqueamento por via da 
actividade seguradora:
1. Alteração de morada e, ou lugar de residência do tomador, em particular, alteração da residência para efeitos fiscais;
2. Particular preocupação do tomador, no momento da subscrição, quanto ao seu direito a resolver o contrato, bem como do 
montante de que, nesse caso, poderá dispor;
3. Sendo o tomador e subscritor não residente, ausência de interesse na realização da operação no território nacional;
4. Não prestação de informação suficiente, ou não cumprimento dos requisitos necessários para a execução da operação);
5. Pagamento, ou reforço de prémios de elevado montante, em numerário, especialmente quando efectuados em moeda estran-
geira, ou por meio de cheques endossados, ou ao portador ou ainda através de meios bancários que permitam o anonimato da 
transacção;
6. Pedido de pagamento, ou resgate por transferência electrónica de, ou para terceiros;
7. Entregas de valores reduzidos, mas efectuadas com frequência;
8. Aumento de capital seguro e, ou premio pago (por exemplo, em situações em que tal não pareça normal face aos rendimentos 
do tomador, ou em que se verifiquem vários pagamentos de prémios em excesso relativamente aos prémios consignados no 
contrato, seguidos do pedido do tomador para que o mesmo excesso seja pago a um terceiro);
9. Pagamento ou reforço de prémios de elevado montante num contrato de seguro de vida já existente;
10. Tomadores e, ou subscritores com apólices de valores pouco elevados, mas dispersas por diversas empresas de seguros;
11. Realização de endossos, ou de cessões da posição contratual, durante a vigência do contrato, sem justificação plausível;
12. Utilização invulgar da apólice como colateral, ou garantia, a menos que tal situação seja devidamente justificada, nomeada-
mente para efeitos de financiamento de um empréstimo à habitação por parte de uma instituição conceituada;
13. Deficiente identificação do beneficiário;
14. Alteração da cláusula beneficiária durante a vigência do contrato, substituindo-se o beneficiário por outro que não tenha 
relação clara com o tomador (por exemplo, para inclusão de não familiares, ou pedido para que o pagamento seja efectuado à 
pessoas que não são beneficiárias);
15. Alteração do tipo de pagamento do benefício (por exemplo, alteração do pagamento através de renda para pagamento único);
16. Pedido de pagamento antecipado de benefícios;
17. Elevadas contribuições para pianos de pensões individuais;
18. Preocupação do tomador em solicitar a certificação do investimento efectuado num produto da actividade seguradora;
19. Resolução antecipada de contractos com pesada penalização para o tomador de seguro, ou alteração da sua duração nos 
casos em que esta situação implique penalizações, ou perda de benefícios fiscais;
20. Toda e qualquer situação em que se verifique uma alteração no padrão normal de actuação de um tomador de seguro, de-
vendo, nestes casos prestar-se particular atenção à informação relativa às transacções propriamente ditas, em particular, o seu 
objectivo, a origem e destino dos fundos e a forma de pagamento.
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Norma de Aplicação Permanente n.º 7/2018 (Avaliação e Gestão de Risco
de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo)

Tipo de Documento Norma de Aplicação Permanente
N.º Documento 7/2018 (Avaliação e Gestão de Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento
 do Terrorismo)

Data de Publicação 05/06/2018  
Data de Entrada em Vigor  06/06/2018

Entidade Emitente Banco Central de São Tomé e Príncipe
Fonte Diário da República, I Série Número 73

NAP n.º 07/2018

Avaliação e Gestão de Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Assunto: Avaliação e Gestão de Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
A Lei n.° 08/2013, de 15 de Outubro “Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo” 
estabelece medidas, de natureza preventiva e repressiva, de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e 
ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica interna as Recomendações do Grupo de Acção Financeira 
Internacional (GAFI) relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo (BC/FT);
Considerando que, no quadro do dever de diligência relativa à clientela, as instituições financeiras estão obrigadas a realizar 
diligências de identificação, avaliação, gestão e mitigação dos riscos de BC/FT;
Considerando ainda a necessidade de as instituições financeiras procederem à avaliação de risco de BC/FT a que estão expostas, 
com vista a definir e aplicar as medidas de mitigação reforçada ou simplificada) em função do risco identificado;
Nestes termos, o Banco Central de S. Tomé e Príncipe, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas d) e f) do n.° 2 do 
artigo 8.° da sua Lei Orgânica, Lei n.° 8/92, conjugada com a alínea g) do n.° 2 do artigo 25.° da referida Lei 08/2013, determina 
o seguinte:

Artigo 1.° Objecto e âmbito

A presente NAP define regras e procedimentos de avaliação de riscos de BC/FT por parte das instituições financeiras.

Artigo 2.° Conceitos

Para efeito da presente NAP, considera-se:
a) risco baixo, quando as entidades, fonte de riqueza, origem dos fundos ou a estrutura do património, tratando-se de pessoas 
colectivas, forem facilmente identificáveis ou cujas operações usualmente se apresentam adequadas e em aparente conformi-
dade com o perfil conhecido do cliente, seja um particular ou uma pessoa colectiva;
b) risco médio, quando se verifique a existência de factores susceptíveis de conduzir ao agravamento de um risco considerado 
não negligenciável para instituições financeiras, designadamente: a profissão ou a actividade do cliente, o objecto do negócio da 
entidade, a existência de alguns dados de identificação e o perfil transaccional na utilização dos produtos e serviços.
c) risco elevado, quando: (i) as entidades se enquadrem nos critérios que as instituições financeiras definiram para considerar a 
aceitação dos clientes como condicionada;
(ii) sempre que se verifique factores considerados como fortemente potenciadores de agravamento do risco, tais como critérios 
geográficos, estatutos de pessoas expostas politicamente (PEP), clientes cujo risco é objecto de afectação manual (em virtude de 
ocorrências concretas que indiciam elevado
risco);
(iii) as fontes de financiamento, identidades e operações não se mostrem claras; e
(iv) sempre que os clientes recusem colaborar na prestação das informações requeridas ou ainda, aquelas que pela sua natureza 
possam revelar directa ou indirectamente, um maior risco para a prática de ilícitos.

Artigo 3.° Avaliação do risco de BC/FT

1. A definição da natureza e extensão dos procedimentos de verificação da identidade e das medidas de diligência, ao abrigo do 
disposto no artigo 10.° da referida Lei 08/2013, deve ser efectuada no quadro e em conformidade com o modelo global de gestão 
dos riscos de BC/FT, definido por cada instituição financeira, em função do seu perfil específico.
2. Sem prejuízo das disposições legais e regulamentares que regem a sua actividade, para a definição e execução do respectivo 
modelo de gestão dos riscos de BC/FT, devem as instituições financeiras:
a) identificar riscos concretos existentes no contexto da sua realidade operativa específica, tendo em atenção, designadamente, 
os seguintes aspectos da sua actividade:
i) perfis de risco dos clientes;
ii) formas e meios de comunicação utilizados no contacto com os clientes;
iii) natureza das transacções e dos produtos e serviços disponibilizados;



483

iv) natureza das áreas de negócio desenvolvidas;
v) natureza, dimensão e complexidade da actividade da instituição;
vi) canais de distribuição dos produtos e serviços;
vii) grau de riscos associados aos países e às zonas geográficas de actuação da instituição;
b) avaliar os riscos identificados e determinar o seu nível, bem como o potencial impacto financeiro ou reputacional, tendo em 
atenção, para o efeito, todas as variáveis relevantes no contexto da sua realidade operativa específica, sem prejuízo de serem 
sempre considerados, pelo menos, os seguintes aspectos:
i) o objectivo da relação de negocio, da transacção ocasional ou da operação em geral;
ii) o volume de activos a depositar por um cliente ou o volume das operações realizadas;
iii) a regularidade ou a duração da relação de negócio;
c) definir, parametrizar e implementar os meios e procedimentos de controlo que, face a dimensão e estrutura organizativa da 
instituição financeira, se mostrem adequados para a mitigação dos riscos específicos identificados e avaliados;
d) avaliar, em permanência, a suficiência e a eficácia dos meios e procedimentos de controlo instituídos.

Artigo 4.° Determinação do perfil de risco do cliente

As instituições financeiras devem, para efeito de determinação do perfil de riscos de BC/FT dos clientes classificá-los da seguin-
te forma:
a) risco baxo, quando os clientes forem classificados no risco BC/FT 1 e 2;
b) risco medico), quando os clientes forem classificados no risco BC/FT 3 e 4;
c) risco alto, quando os clientes forem classificados no risco BC/FT 5 a 7.

Artigo 5.° Dever do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração das instituições financeiras deve aprovar a política interna em matéria de gestão dos riscos de 
BC/FT, em documento escrito, o qual deve evidenciar detalhadamente:
a) os riscos inerentes à actividade específica da instituição e a forma como esta os identificou e avaliou;
b) os meios e procedimentos de controlo instituídos e a adequação dos mesmos para a mitigação dos riscos existentes;
c) a forma como a instituição monitoriza a adequação e a eficácia dos controlos implementados.
2. O Conselho de Administração deve ainda rever anualmente, pelo menos, a actualidade e a adequação da política prevista no 
número anterior, de modo a que a mesma reflicta eventuais alterações registadas na realidade operativa da instituição.

Artigo 6.° Supervisão

No âmbito da supervisão em matéria de prevenção do BC/FT, o Banco Central deve:
a) acompanhar a actividade das instituições financeiras, mediante:
i) análise e avaliação das estratégias, sistemas, modelos, políticas, processos, procedimentos e controlos aplicados pelas insti-
tuições financeiras, visando assegurar os pressupostos relativos à gestão efectiva dos riscos de BC/FT a que as mesmas estejam 
ou possam vir a estar expostas;
ii) análise da frequência, intensidade e actualização da avaliação, determinando a qualidade das análises precedentes, tomando 
em consideração, pelo menos, a dimensão, a natureza, o nível e complexidade das actividades e o grau de exposição aos factores 
de risco de BC/FT;
b) definir os reportes informativos periódicos e, sempre que tal se justifique, reportes informativos ad hoc, exigindo, às institui-
ções financeiras, que cumpram as obrigações de reporte nos prazos estabelecidos;
c) realizar as inspecções em quaisquer instalações, afectas ou não às instituições financeiras, utilizadas para o exercício da acti-
vidade destas, podendo exigir a apresentação de quaisquer informações ou esclarecimentos que considere relevantes, incluindo:
i) o exame de elementos de informação no local;
ii) a extracção de cópias e traslados de toda a documentação pertinente;
iii) a convocação de qualquer pessoa, com o fim de a ouvir e obter aquelas informações;
d) emitir recomendações e acompanhamento do cumprimento das mesmas;
e) elaborar directivas específicas destinadas a sanar e prevenir irregularidades e exigir o respectivo cumprimento;
f) solicitar quaisquer informações ou esclarecimentos que considere necessários, em especial para verificação:
i) dos seus riscos, efectivos ou potenciais e as respectivas práticas de gestão e controlo desses riscos;
ii) da eficácia do seu sistema de controlo interno, em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo;
iii) da sua organização administrativa, em particular, no âmbito do exercício da função de compliance;
iv) do cumprimento do quadro legal e regulamentar vigente.
g) indagar qualquer pessoa ou entidade sobre as informações ou esclarecimentos de que necessite para o exercício das suas 
funções de supervisão e, se necessário, convocá-la para prestação de declarações. h) solicitar relatórios de trabalhos relaciona-
dos com a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, realizados por uma entidade devidamente 
habilitada e para o efeito aceite pelo Banco Central;
i) realizar, através de entidade independente designada pelo Banco Central e as expensas da instituição financeira, auditorias 
especiais no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como a subsequente apre-
sentação dos respectivos relatórios.
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Artigo 7.° Medidas correctivas

Quando se verifique que as instituições bancárias não cumprem as normas legais e regulamentares que disciplinam a sua 
actividade em matéria de prevenção do BC/FT, pode ainda o Banco Central exigir às mesmas a adopção de algumas medidas 
correctivas previstas na “Lei sobre Medidas Especiais de Saneamento, Resolução e Liquidação das Instituições Bancárias”.

Artigo 8.° Entrada em vigor

Esta norma entra em vigor após a sua publicação.
Banco Central de S. Tomé e Príncipe, 09 de Abril de 2018. 

Decreto n.º 11/2014 (Medidas de Combate ao Branqueamento
de Capitais e ao financiamento do Terrorismo)

Tipo de Documento Decreto
N.º Documento 11/2014 (Medidas de combate ao branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo)

Data de Publicação 28/07/2014  
Data de Entrada em Vigor  28/07/2014

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Diário da República, Número 86

Decreto n.º 11/2014

Atendendo que, com a aprovação da Lei n.º 8/2013 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 
do Terrorismo) foi definido o procedimento a ser observado nos movimentos transfronteiriços de divisas e títulos ao portador;
Tendo em conta que o Governo Santomense se engajou, junto das organizações internacionais e regionais, particularmente do 
Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e do Grupo de Acção Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais 
na África Ocidental (GIABA), no sentido de criar condições para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do 
terrorismo e implementar medidas que permitam maior controlo da circulação de dinheiro;
Considerando que compete às Alfândegas controlar as mercadorias que entram e saem do País, sendo por conseguinte a enti-
dade competente para controlar o montante em dinheiro transportado pelos passageiros;
Considerando que não existe nenhuma disposição legal que defina as competências das entidades que intervêm neste processo, 
nem tão pouco a forma desta intervenção;
Considerando ainda que a boa prossecução desta missão apenas será possível com a definição de um quadro legal que confira 
competências claras às instituições que operam nos portos e aeroportos nacionais e que permita a dotação dos serviços com 
condições materiais e a capacitação dos funcionários nesta área sensível;
Afigurando-se oportuna a adopção de algumas medidas que permitam uma mais eficiente intervenção da entidade aduaneira 
nesta matéria;
Assim:
No uso das faculdades conferidas pela alínea g) do artigo 111.º da Constituição da República, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I Disposições Gerais

Artigo 1.º Objecto

O presente Diploma tem por objecto:
a) Impor o controlo dos montantes de dinheiro líquido que entram e/ou saem do território nacional, conforme o estabelecido na 
legislação aplicável;
b) Aprovar os Modelos de Declaração que deverão ser preenchidos e assinados pelos passageiros e remetidos à Delegação adua-
neira do Aeroporto ou Porto, que estão em anexo e fazem parte integrante do presente Diploma;
c) Regular os procedimentos a respeitar pelas instituições intervenientes a nível dos Portos e Aeroportos Internacionais.

Artigo 2.º Dinheiro líquido

1. Para efeitos do presente Diploma, entende-se por dinheiro liquido:
a) Os meios de pagamento ao portador, incluindo instrumentos monetários, tais como cheques de viagem e títulos negociáveis, 
nomeadamente cheques, livranças, e ordens de pagamento, quer ao portador quer endossados sem restrições, passados a um 
beneficiário real ou fictício, ou sob qualquer outra forma que permita a transferência do direito ao pagamento mediante simples 
entrega e instrumentos incompletos, incluindo cheques, livranças e ordens de pagamento, assinados mas com omissão do nome 
do beneficiário;
b) As notas ou moedas metálicas em circulação, com curso legal nos respectivos países de emissão;
c) As notas ou moedas metálicas fora de circulação, enquanto não seja extinta a responsabilidade pelo seu pagamento.
2. É ainda considerado como dinheiro líquido, para efeitos do presente diploma, o ouro amoedado, o ouro em barra ou noutras 
formas não trabalhadas.
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CAPÍTULO II Procedimentos

Artigo 3.º Dever de declaração

1. Qualquer pessoa singular que, à entrada do território nacional, transporte um montante de dinheiro líquido igual ou superior a 
Dbs. 245.000.000 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dobras), equivalente a Eur. 10.000 (dez mil euros), deve declarar esse 
montante às autoridades aduaneiras, através do preenchimento do modelo de declaração em anexo.
2. Do modelo de declaração referido no n.º 1 constam, designadamente, elementos de identificação do declarante, do proprietá-
rio e do destinatário do montante de dinheiro líquido, bem como elementos relativos ao montante, natureza, proveniência e uso 
que se pretende dar ao dinheiro líquido, meio de transporte e respectivo itinerário.
3. O disposto no n.º 1 não prejudica o cumprimento de outras formalidades exigidas pela legislação aduaneira.

Artigo 4.º Recolha e tratamento da informação

1. Compete à Direcção Geral das Alfândegas a recolha, o registo e o tratamento das informações e assegurar que as mesmas 
sejam reencaminhadas à Unidade de Informação Financeira.
2. Sempre que, dos controlos aduaneiros exercidos sobre as pessoas singulares, sobre as suas bagagens e sobre os meios de 
transporte utilizados, se verifique que essas pessoas transportam montantes de valor inferior ao limite previsto no artigo 3.º, 
com indícios de que esses movimentos de dinheiro líquido possam estar associados a actividades ilícitas, compete à Direcção 
Geral das Alfândegas registar, além dessa informação, o nome completo da pessoa, a data e o local de nascimento, a nacionali-
dade e os pormenores relativos aos meios de transporte utilizados, sem prejuízo do procedimento criminal legalmente aplicável.
3. As informações recolhidas no âmbito do presente diploma devem ser conservadas por um período de cinco anos a contar do 
momento em que são registadas.
4. No caso dos registos relativos a indícios de actividades ilícitas, associadas aos movimentos de dinheiro líquido referidos no 
n.º 2 deste artigo, os dados devem ser eliminados, antes de decorrido o prazo limite mencionado no n.º 3, logo que se conclua 
serem infundados os referidos indícios ou que seja proferida, sobre os mesmos, decisão absolutória com trânsito em julgado.

Artigo 5.º Dever de informação

Os agentes da Polícia Nacional, da Polícia Fiscal, bem como do Serviço de Migração e Fronteiras, no desempenho das suas 
funções no interior do Aeroporto, no porto ou áreas circundantes, sempre que detectarem comportamentos ou operações sus-
peitas que indiciem a possível saída de valores sem a devida declaração, devem informar as Alfândegas para que procedam em 
conformidade.

Artigo 6.º Apreensão

1. Cabe ao funcionário aduaneiro, acompanhado pela Polícia Fiscal, proceder à apreensão dos valores.
2. Os valores apreendidos devem ser remetidos ao Banco Central, nesse mesmo dia ou no primeiro dia útil a seguir à ocorrência.

Artigo 7.º Auto de notícia

1. É da responsabilidade do funcionário aduaneiro levantar o auto de notícia e constituir-se fiel depositário do valor apreendido.
2. O auto deve conter as seguintes informações:
a) Nome completo, data, local de nascimento, nacionalidade;
b) Dados completos do passaporte da pessoa que transporta o dinheiro;
c) Caso seja operador comercial, nome, endereço, responsável e contactos da firma;
d) Montante e soma do dinheiro líquido;
e) A proveniência e o uso que se pretende fazer da soma do dinheiro líquido;
3. As informações recolhidas no âmbito do processo devem respeitar o disposto no artigo 4.º.

Artigo 8.º Remissão dos documentos

A Direcção-Geral das Alfândegas deve encaminhar o original do auto à Unidade de Informação Financeira e remeter uma cópia 
ao Banco Central.
a) O Banco Central, ao receber o auto, deve fazer uma prévia análise sobre o conteúdo de carácter suspeito da operação e reme-
ter à Unidade de Informação Financeira para efeitos de investigação e eventual criminalização subsequente.
b) A Unidade de Informação Financeira ao receber o parecer técnico do Banco Central deve analisar na base de outras informa-
ções adicionais e tomar decisões quanto à sua remissão às instâncias competentes de investigação.

Artigo 9.º Constituição de fiel depositário

Após recolher as informações necessárias para o auto e se constituir fiel depositário dos montantes apreendidos, até à sua 
entrega no Banco Central conforme o art.º 4.º, o funcionário aduaneiro deve informar o infractor sobre o destino dos valores 
apreendidos, assim como, a natureza do processo a ser instaurado contra si por violação das normas.
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CAPITULO III Trocas de informações

Artigo 10.º Troca de informação a nível nacional

1. Os elementos obtidos nos termos do artigo 3.º e 4.º devem ser enviados à Unidade de Informação Financeira, para efeitos de 
tratamento e difusão de informações recolhidas no âmbito da prevenção e da investigação criminal.
2. São prestadas ao Banco Central, quando solicitadas, quaisquer informações recolhidas no âmbito do presente diploma, com 
vista ao exercício das suas atribuições, nomeadamente para fins estatísticos.

Artigo 11.º Troca de informação a nível internacional

1. Quando existam indícios de que os montantes de dinheiro líquido transportados estão relacionados com actividades ilícitas 
associadas a movimentos de dinheiro, as informações obtidas nos termos do presente Diploma podem ser transmitidas pelas 
autoridades competentes às suas homólogas estrangeiras.
2. As informações a que se refere o número anterior podem ainda ser enviadas a países terceiros no quadro da assistência mútua 
administrativa, a pedido das respectivas autoridades competentes, no respeito pela legislação nacional e relativa à protecção de 
dados pessoais.
3. Quando a transferência de informações previstas no n.º 2 envolver dados pessoais e constituir uma medida necessária à pre-
venção, investigação e repressão de infracções penais, devem ser também observados os acordos e convenções internacionais 
de que São Tomé e Príncipe seja parte.
4. As informações a que se referem os números anteriores apenas podem ser utilizadas para o estrito cumprimentos das atribui-
ções e competências das autoridades a quem sejam prestadas e, no caso do n.º 3, apenas para o fim previsto no pedido.

Capitulo IV Disposições Finais

Artigo 12.º Dever de sigilo

1. Os deveres decorrentes do segredo de justiça, bem como do sigilo fiscal e profissional, impedem sobre todos os funcionários e 
agentes das entidades que tenham acesso à informação recolhida nos moldes regulados no presente diploma.
2. É subsidiariamente aplicável, na consulta das informações recolhidas e na troca de informações subsequente, o disposto no 
número anterior.

Artigo 13.º Entrada em Vigor

O presente diploma entra em vigor após a sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministro aos 02 de Maio de 2013.- O Primeiro-Ministro, Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa;
A Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Edite Ramos da Costa Ten Jua;
O Ministro do Plano e Finanças, Hélio Silva Vaz de Almeida.
Promulgado em 2 de Junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa.

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral - Imagem
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Lei n.º 8/2013 (Medidas preventivas e repressivas contra o branqueamento de capitais)
(1 Versão Consolidada)

Derrogada pela Lei n.º 3/2018 (Lei Contra Terrorismo e o seu Financiamento)

VERSÃO CONSOLIDADA

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 8/2013 (Medidas preventivas e repressivas contra o branqueamento de capitais)

Data de Publicação 15/10/2013  
Data de Entrada em Vigor  29/10/2013

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, Número 138

Lei n.º 8/13, de 15 de Outubro

Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Preâmbulo
A globalização das economias, o aparecimento de novas formas de comunicação associadas às tecnologias de informação apli-
cadas nas transacções financeiras nacionais ou internacionais, onde se exige o sigilo bancário, impulsionaram profundamente 
a prática de novas formas de actividades ilícitas com carácter organizado. Actividades criminosas cujo objectivo principal dos 
actores é precisamente ocultar ou dissimular a verdadeira origem e rastos deixados pelos objectos que foram utilizados na 
prática das respectivas infracções subjacentes ou dos bens ou produtos resultantes da prática dessas infracções, integrando-os 
em circuitos normais da economia.

Por ser uma ameaça crescente e a nível global, uma vez que envolve a prática de actividades ilícitas em diversos países, o fenó-
meno de branqueamento de capitais, mereceu o enquadramento em diversos instrumentos internacionais, nomeadamente na 
Convenção das Nações Unidas contra Tráfico de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas e, mais tarde, na Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada (Convenção de Palermo) e na Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (UNCAC).

Embora o branqueamento de capitais estivesse inicialmente associado ao tráfico de drogas, devido as elevadas quantias envolvi-
das na referida actividade, o certo é que nos dias que correm tal fenómeno se estendeu a outros tipos de crimes, cujas práticas 
põem em causa bens jurídicos legalmente tutelados.

Por outro lado, tem sido frequente o apoio e a mobilização de fundos ao nível global, relativamente a prática de actividades que 
envolvem o terrorismo, ameaçando o Estado de Direito em diversas sociedades com implicações na paz, segurança e outros 
valores defendidos universalmente.

A Organização das Nações Unidas - ONU, através do Programa Mundial de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Fi-
nanciamento do Terrorismo, tem preconizado a criação de estruturas para o estudo, informação, aconselhamento e assistência 
técnica sobre o problema, o alargamento e o reforço da aplicação de medidas para prevenir estes fenómenos, aproveitando 
designadamente as experiências do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e os padrões adoptados por esta instituição.
Ao nível interno, a resposta legislativa deve passar necessariamente pela transposição dos referidos instrumentos no quadro 
jurídico são-tomense, adoptando medidas tanto de natureza preventiva como repressiva, com realce para a criminalização do 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem como a criminalização com maior amplitude e a designação 
das condutas ilícitas relacionadas com o referido fenómeno.

Do ponto de vista de conteúdo, o presente Diploma pauta-se não só pelo enquadramento das infracções relacionadas com o 
branqueamento de capitais e com o financiamento do terrorismo, revogando as disposições constantes no Código Penal sobre 
as matérias que apresentam insuficiências, como igualmente reforça as medidas de natureza preventiva, estendendo as articu-
lações entre as autoridades competentes no que se refere à disseminação de informação e à instrução de processos.
Por seu lado, o âmbito da responsabilidade penal alarga-se às pessoas colectivas de acordo, com o princípio consagrado no 
artigo 11.º do actual Código Penal. Relativamente à natureza, para além das infracções penais contemplaram-se igualmente 
as infracções administrativas, assim como o regime da apreensão, perda e congelamento dos bens ou produtos conexos com o 
branqueamento de capitais e com o financiamento ao terrorismo.

Com a presente revisão da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo as auto-
ridades são-tomenses visam agregar os padrões internacionais nesta área, recentemente actualizados. Neste propósito, garan-
tiu-se harmonização com as disposições internacionais nomeadamente, as Resoluções das Nações Unidas, e os mecanismos 
de cooperação mútua internacional.
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A Assembleia Nacional aprova, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I Objecto e Âmbito de Aplicação
Secção I Do Objecto

Artigo 1.º (Objecto)

O presente Diploma estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva contra a prática de actos de branqueamento de 
capitais, bens, produtos e outros direitos provenientes de actividades criminosas definidas nos termos da presente Lei e contra 
o financiamento do terrorismo.

Secção II Âmbito

Artigo 2.º (Entidades financeiras)

1. O presente Diploma aplica-se às entidades que tenham a sua sede no território são-tomense, assim como as suas sucursais, 
filiais e outras formas de representação que estejam sediadas no exterior:
a) Instituições de depósito e crédito;
b) Sociedades de investimento e outras sociedades financeiras;
c) Sociedades gestoras de fundos de pensões;
d) Empresas seguradoras;
e) Sociedades de titularização de créditos;
f) Sociedades de capitais de risco;
g) Agências de câmbio e serviço de transferência de fundos ou de valores;
h) Bancos off-shore;
i) Entidades que tenham a seu cargo a gestão ou comercialização de fundos de capital de risco;
j) Entidades de investimento colectivo que comercializem as suas unidades de participação;
k) Outras sociedades e instituições que se dedicam a actividades financeiras.
2. São igualmente abrangidas as sucursais, filiais e agências situadas em território nacional, das entidades referidas no número 
anterior que tenham a sua sede no estrangeiro, bem como as sucursais financeiras exteriores.
3. O presente Diploma aplica-se também às entidades que fornecem serviços públicos desde que prestem serviços financeiros.
4. Para efeitos do presente Diploma, as entidades referidas nos números anteriores são designadas entidades financeiras.

Artigo 3.º (Empresas e profissões não financeiras designadas)

O presente Diploma aplica-se também:
1. Às seguintes empresas e profissões não financeiras designadas que exerçam actividades no território nacional:
a) Empresas concessionárias de exploração de jogos, sempre que os clientes efectuem operações financeiras de montante igual 
ou superior a Dbs. 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dobras).
b) Empresas que exerçam actividades de mediação imobiliária e que exerçam a actividade de compra e venda de imóveis;
c) Entidades que procedam a pagamentos de prémios de apostas ou lotarias;
d) Comerciantes de bens de elevado valor unitário;
e) Revisores oficiais de contas, técnicos oficiais de contas, contabilistas e auditores externos, bem como transportadores de 
fundos e consultores fiscais;
2. Aos advogados, solicitadores, notários, conservadores de registos, outras profissões jurídicas independentes e contabilistas, 
que intervenham ou assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias:
a) Em operações de compra e venda de bens imóveis, estabelecimentos comerciais e participações sociais;
b) Em operações de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos pertencentes a clientes;
c) Em operações de abertura e gestão de contas bancárias, de poupança e de valores mobiliários;
d) Em operações de criação, exploração ou gestão de empresas, fundos fiduciários ou estruturas análogas;
e) Em operações de criação e gestão de pessoas colectivas ou de entidades sem personalidade jurídicas;
f) Em operações financeiras ou imobiliárias, em representação do cliente.
3. Aos prestadores de serviços a sociedades que preparem ou efectuem operações para um cliente relacionadas com as seguin-
tes actividades:
a) Actuação como agentes na constituição de pessoas colectivas;
b) Actuação como administradores ou secretários de uma sociedade, associados de uma sociedade de pessoas ou como titulares 
de posições semelhantes em relação a outras pessoas colectivas, ou proceder às diligências necessárias para que um terceiro 
actue das formas referidas;
c) Fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço administrativo ou postal a uma sociedade ou a 
qualquer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personalidade jurídica;
d) Intervenção como accionistas por conta de outra pessoa, ou proceder às diligências necessárias para que outra pessoa inter-
venha dessa forma.
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Secção III Conceitos

Artigo 4.º (Definições)

Para os fins do presente Diploma, as expressões que se seguem significam Acto terrorista – inclui:
a) Um acto que constitua a violação tal como definido no âmbito de um dos seguintes tratados:
Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves (1970);
Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil (1971);
Convenção sobre Prevenção e Repressão de Crimes contra Pessoas Gozando de Protecção Internacional, incluindo os Agentes 
Diplomáticos (1973);
Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns (1979);
Convenção sobre a Protecção Física dos Materiais Nucleares (1980);
Protocolo para a Repressão de Actos Ilícitos de Violência nos Aeroportos destinados à Aviação Civil Internacional, complementar 
à Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil (1988);
Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima (1988);
Protocolo para a Supressão dos Actos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas localizadas na Plataforma Continental 
(1988);
Convenção Internacional para a Repressão dos Atentados Terroristas à Bomba (1997);
e Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo (1999);
b) Qualquer outro acto destinado a causar a morte ou lesões corporais graves a um civil ou a qualquer outra pessoa que não 
participe directamente nas hostilidades numa situação de conflito armado, quando o propósito desse acto, pela sua natureza 
ou contexto, é intimidar uma população ou coagir um governo ou uma organização internacional a tomar ou abster-se de tomar 
quaisquer medidas.
Apreensão – proibição de transferência, de conversão, de alienação ou de movimentação de fundos ou outros bens, em virtude 
de uma acção iniciada por uma autoridade competente ou um tribunal. A apreensão é efectivada através de um mecanismo, nos 
termos do qual a autoridade competente ou o tribunal pode assumir o controlo dos bens especificados. Os fundos ou outros bens 
apreendidos continuam a ser propriedade da(s) pessoa(s) ou entidade(s) com direitos sobre os fundos ou outros bens especifica-
dos no momento da apreensão, mas a autoridade competente ou o tribunal assume com frequência a posse, administração ou 
gestão dos fundos ou outros bens apreendidos.
Autoridades competentes: todas as autoridades públicas a quem foram atribuídas responsabilidades na prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Incluindo, a Unidade de Informação Financeira, as autoridades de 
supervisão e de fiscalização, as autoridades aduaneiras, o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal.
Autoridades de supervisão e de fiscalização – são autoridades responsáveis pela garantia do cumprimento pelas instituições 
financeiras e pelas empresas e profissões não financeiras designadas nas normas destinadas a prevenir e a combater o bran-
queamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Banca correspondente – prestação de serviços bancários por um banco (o banco correspondente) a outro banco (o banco cliente). 
Os bancos clientes têm acesso a uma vasta gama de serviços, nomeadamente, gestão de numerário (por exemplo contas remu-
neradas em diversas moedas), transferências electrónicas internacionais, compensação de cheques, contas de depósito à ordem 
junto de correspondentes e serviços de câmbio.
Banco de fachada – banco, que não dispõe de qualquer presença física no país no qual esteja constituído e autorizado, e que não 
se integra num grupo de serviços financeiros sujeitos à supervisão consolidada e efectiva.
Banco off-shore - banco que fornece serviços financeiros a nível internacional, que é licenciado e supervisionado pelo Banco 
Central, em que os seus clientes estão isentos de impostos cujos serviços fornecidos são essencialmente de aplicações finan-
ceiras e investimento.
Beneficiário efectivo – pessoa(s) singular(es) proprietária(s) última(s) ou que detém(êm) o controlo final de um cliente e/ou a 
pessoa por conta da qual é efectuada uma operação. Incluem também as pessoas que controlam efectivamente uma pessoa 
colectiva ou uma entidade sem personalidade jurídica, através de uma cadeia de proprietários ou através de outra forma de 
controlo que não seja o controlo directo, aplica-se igualmente ao beneficiário efectivo de um seguro de vida e outras apólices 
relacionadas com investimentos.
Bens ou fundos – quaisquer bens corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, independentemente da 
forma como sejam adquiridos, e os documentos ou outros instrumentos jurídicos sob qualquer forma, incluindo a electrónica ou 
digital, que comprovem o direito de propriedade ou outros direitos sobre esses fundos ou outros bens, nomeadamente mas não 
exclusivamente, créditos bancários, cheques de viagem, cheques bancários, ordens de pagamento, acções, valores mobiliários, 
obrigações, saques e cartas de crédito, bem como quaisquer juros, dividendos ou outras receitas ou rendimentos gerados por 
esses fundos e outros bens.
Cliente - pessoa a favor do qual é feita uma transacção ou uma abertura de conta por um signatário de uma transacção ou conta, 
qualquer pessoa que através de uma transacção lhe é cedido ou transferido direitos, obrigações ou conta, qualquer pessoa que 
esteja autorizada a realizar uma transacção ou controlar uma conta, qualquer pessoa que tente realizar qualquer uma das ac-
ções acima referidas, ou qualquer outra pessoa tal como definida pelo regulamento, por uma autoridade competente.
Contas de depósito à ordem junto aos correspondentes – são as contas dos correspondentes utilizadas directamente por tercei-
ros para realizar operações por sua própria conta.
Confiscação - privação permanente de fundos ou de outros bens, decretados pela entidade competente, tribunal, derivada de 
um processo de natureza judicial ou administrativo. A confiscação transfere a posse de fundos específicos ou outros activos 
para o Estado e exige que a pessoa (s) ou entidade (s) que teve proveito de fundos específicos ou outros activos no momento da 
confiscação, perderá direito de reivindicação dos referidos fundos confiscados ou outros activos que geralmente estão ligados à 
condenação penal, os bens confiscados ou perdidos são os utilizados intencionalmente na violação da lei.
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Crimes conexos ou subjacentes - são todos aqueles ilícitos criminais sob qualquer forma de comparticipação, nomeadamente, 
de crimes de associação criminosa organizada, extorsão, tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, de terroris-
mo e do seu financiamento, de contrafacção de moeda, de tráfico de armas ou de produtos nucleares, de tráfico de pessoas e 
contrabando de migrantes, exploração sexual incluindo exploração sexual de crianças, pornografia envolvendo menores, crimes 
ambientais, homicídio e danos físicos graves, rapto, sequestro e tomada de reféns, contrabando, crimes tributários, contrafac-
ção, pirataria, corrupção e suborno, extorsão de fundos, fraude, tráfico de espécies protegidas, tráfico de bens ou objecto de 
furto ou de roubo, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, contrafacção e pirataria de produtos, utilização abusiva de informação 
privilegiada e manipulação de mercado ou de outros crimes cujo limite mínimo seja superior a um (1) ano de prisão.
Entidade de auto-regulação - organismo que representa uma profissão (por exemplo, advogados, notários, outras profissões 
jurídicas independentes ou contabilistas), constituído por membros da profissão, que desempenha um papel na regulação de 
pessoas com qualificações para exercer e que exercem a profissão, desempenhando determinadas funções de supervisão ou 
acompanhamento, devem aplicar regras que garantam a manutenção de elevados padrões éticos e morais por quem exerce a 
profissão.
Entidades sem personalidade jurídica – express trusts ou interesses colectivos sem personalidade jurídica semelhantes, incluin-
do sociedades fiduciária, threuhand e fideicomisso.
Infracção subjacente ou infracção principal – qualquer infracção que gere proventos de origem criminosa.
Instrumentos - qualquer objecto utilizado ou previsto para ser utilizado, sob qualquer forma, no todo ou em parte, para cometer 
uma infracção.
Instrumentos negociáveis ao portador - são títulos ao portador ou instrumentos monetários ao portador tais como: cheques de 
viagem, instrumentos negociáveis, incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento que sejam emitidos ao por-
tador, endossados sem restrição, feitos para um beneficiário fictício ou em tal forma que a titularidade seja transferível com a 
entrega e instrumentos incompletos assinados, mas em que seja omisso o nome do beneficiário.
Organização Terrorista – significa grupo terrorista que:
a) Cometa ou tente cometer actos terroristas, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, ilegal e deliberadamente;
b) Participe, como cúmplice, na prática de actos terroristas;
c) Organize ou induza outrem à prática de actos terroristas; ou
d) Contribua para a prática de actos terroristas por um grupo de pessoas a actuar com um propósito comum, em que a contribui-
ção seja realizada intencionalmente e com o propósito de facilitar o acto terrorista ou com conhecimento da intenção do grupo 
de cometer um acto terrorista.
Perda – O termo perda, significa a privação permanente dos fundos ou de outros bens, por decisão de um Tribunal. A perda tem 
lugar através de um procedimento judicial ou administrativo que transfere a propriedade dos fundos ou de outros bens especifi-
cados para o Estado. Neste caso, a(s) pessoa(s) ou entidade(s) titular(es) de direitos sobre os fundos ou outros bens especificados 
no momento da perda fica(m), em princípio, sem qualquer direito aos fundos ou aos outros bens declarados perdidos. A perda 
está geralmente associada a uma condenação penal ou a uma sentença judicial que tenha estabelecido que os bens declarados 
perdidos são provenientes ou se destinavam à prática de uma infracção à lei.
Pessoa politicamente exposta - significa qualquer pessoa que desempenha ou a quem tenha sido confiada uma função pública 
de destaque em um país estrangeiro;
qualquer pessoa que seja ou tenha sido um executivo numa empresa estatal sediada no estrangeiro;
qualquer pessoa que seja ou tenha sido membro executivo do partido político sediado no país ou com célula no estrangeiro;
qualquer pessoa que desempenha ou a quem tenha sido confiada internamente função pública ocupando um cargo de respon-
sabilidade;
qualquer pessoa que desempenha ou tenha sido mandatada com uma função de destaque por uma organização internacional;
e qualquer membro da família ou colaborador próximo das pessoas acima mencionadas.
Para efeitos da presente definição entende-se função pública ou cargo de responsabilidade: Chefe de Estado ou de Governo, De-
putados, membros do Governo, Assessores, Conselheiros, Directores Gerais, Directores, Chefes de Departamentos, membros de 
Conselho de administração ou funções equivalentes, magistrados ou militar de carreira, um executivo de uma empresa pública 
ou privada, ou um membro executivo de um partido político;
Presença física - A verdadeira direcção e gestão presente em São Tomé e Príncipe, e não simplesmente presença de um agente 
local ou de pessoal de nível ou categoria inferior.
Proventos – quaisquer fundos, vantagem económica ou bens derivados ou obtidos, directa ou indirectamente, da prática de uma 
infracção criminal grave, incluindo activos convertidos ou transformados, no todo ou em parte, em outros bens, direitos sobre 
esses activos e/ou resultados de investimentos feitos com esses activos.
Relação de negócio – a relação de natureza comercial ou profissional entre as instituições financeiras ou as empresas e profis-
sões não financeiras designadas e os seus clientes que, no momento em que se estabelece, se prevê a ser ou seja duradoura.
Serviço de transferência de fundos ou de valores – os serviços financeiros que envolvam a aceitação de numerário, cheques, 
outros instrumentos monetários ou outros depósitos de valores e o pagamento de um montante, correspondente em numerário 
ou em outra forma a um beneficiário através de uma comunicação, mensagem, transferência;
através de uma rede de compensação à qual pertença o serviço de transferência de fundos ou de valores;
através de um ou mais intermediários e um pagamento final a um terceiro, pode ser prestado por uma pessoa singular ou 
colectiva, quer formalmente através do sistema financeiro regulado ou, informalmente, através de instituições financeiras não 
bancárias ou outras entidades empresariais;
qualquer outro mecanismo, quer através do sistema financeiro regulado (por exemplo, uso de contas bancárias);
ou através de uma rede ou mecanismo que opere fora do sistema regulamentado.
Terrorista – qualquer pessoa singular que:
a) Cometa ou tente cometer actos terroristas, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, ilegal e deliberadamente;
b) Participe, como cúmplice, na prática de actos terroristas;
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c) Organize ou induza outrem à prática de actos terroristas; ou
d) Contribua para a prática de actos terroristas por um grupo de pessoas a actuar com um propósito comum, em que a contribui-
ção seja realizada intencionalmente e com o propósito de facilitar o acto terrorista ou com conhecimento da intenção do grupo 
de cometer um acto terrorista.
Transacção - considera-se transacção a compra, venda, empréstimo, penhor, oferta, transferência, distribuição ou outra forma 
de alienação, ou a disposição dos mesmos;
a abertura de uma conta;
qualquer depósito, levantamento, troca ou transferência de fundos em qualquer moeda, seja em efectivo ou cheque, ordem de 
pagamento ou outro instrumento, quer por meios electrónicos ou outros meios não-físicos;
o uso de uma caixa de depósito de segurança ou qualquer outra forma de cofre;
qualquer relação fiduciária;
qualquer pagamento feito ou recebido, integralmente ou em parte, de qualquer contrato ou obrigação legal;
qualquer pagamento feito em relação a uma lotaria, aposta ou outro jogo de azar;
o estabelecimento ou a criação de uma pessoa colectiva ou pessoa sem personalidade jurídica, e qualquer outra transacção a 
ser definida pela autoridade competente através de regulamentação.
Transacções suspeitas – uma transacção que é invulgarmente complexa, que não tenha objecto legítimo aparente, não consis-
tente com os negócios habituais do cliente ou que a instituição financeira ou empresas e profissões financeiras não designadas 
acreditem estar relacionada com um acto criminoso ou constituir o lucro da actividade criminosa. As operações suspeitas in-
cluem tentativas de operações. Essas suspeitas devem ser comunicadas imediatamente à Unidade de Informação Financeira.
Transferência electrónica – qualquer transacção executada através de meio electrónico em nome de um ordenante, seja pessoa 
singular ou colectiva, através de uma instituição financeira, incluindo a instituição que inicia transferência electrónica e a insti-
tuição intermediária, que participa na conclusão da transferência, com vista a disponibilizar um montante para um beneficiário 
noutra instituição financeira. O ordenante e o beneficiário podem ser a mesma pessoa.
Trusts - Relações jurídicas criadas por uma pessoa quando os bens forem colocados sob o controlo de um agente fiduciário a 
favor de um beneficiário ou para um fim específico, quando os bens constituem um fundo separado e não são parte do acervo 
patrimonial do agente fiduciário, o título dos bens de trust estão em nome do agente fiduciário ou em nome de outra pessoa que 
responde pelo agente fiduciário, e o agente fiduciário tem a competência e o dever, enquanto responsável dos bens, de gerir, 
utilizar ou alienar os mesmos de acordo com os termos do trust e dos deveres especiais impostos ao agente por lei.

CAPÍTULO II Infracções Penais

Artigo 5.º (Branqueamento de Capitais)

1. Comete o crime de branqueamento de capitais, aquele que:
a) Converter ou transferir bens sabendo, crendo ou suspeitando que os bens são produtos de um crime conexo, com o propósito 
de ocultar ou dissimular a origem ilícita desses bens, ou de auxiliar qualquer pessoa que está envolvida na prática de uma infrac-
ção para contornar as consequências jurídicas dos seus actos, é punido com uma pena de prisão de três a doze anos;
b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direi-
tos relativos à propriedade sabendo ou suspeitando de que esses bens são o produto de um ilícito criminal grave, é punido com 
uma pena de prisão de dois a dez anos;
c) Adquirir, utilizar ou possuir bens que, no momento da sua recepção, sabem ou suspeitam que o mesmo é produto de um ilícito 
criminal grave, é punido com uma pena de prisão de um a cinco;
d) Participar, associar ou conspirar para cometer ou tentar cometer, auxiliar, instigar e facilitar ou aconselhar a prática de qual-
quer dos crimes previstos nas alíneas a) à c), é punido de acordo com as disposições penais previstas no Código Penal.
2. O conhecimento, a suspeita, a intenção ou a motivação, enquanto elementos de um crime de branqueamento de capitais pode 
ser inferida a partir de circunstâncias factuais objectivas.
3. Os crimes previstos no n.º1 devem ser punidos, mesmo que os factos constitutivos da infracção subjacente tenham ocorrido 
fora do território nacional, e mesmo se o local em que o crime foi cometido, ou a identidade dos seus autores, é desconhecido.
4. A fim de provar que os bens são produto do crime, não é necessário:
a) Haver uma condenação pelo crime que gerou os proventos;
b) Haver prática de um crime específico, mas sim a existência de algum tipo de actividade criminal;
c) Uma determinada pessoa ter cometido o crime.
5. Para os efeitos desta Lei, considera-se crime grave:
a) Violação da disposição de qualquer lei em São Tomé e Príncipe cuja moldura penal máxima abstracta é pena de prisão de 20 
anos;
b) Violação de uma lei de um Estado estrangeiro, relativamente às acções ou omissões, que se tivessem ocorrido em São Tomé 
e Príncipe, teriam constituído um crime previsto no n.º1;
c) Qualquer crime descrito como crime conexo.

Artigo 6.º (Financiamento do terrorismo)

1. Comete o crime de financiamento do terrorismo, aquele que por quaisquer meios, directa ou indirectamente, fornecer, promo-
ver, fundar, recolher ou detiver fundos ou qualquer tipo de bens, bem como produtos ou direitos que possam ser transformados 
em fundos, com a intenção de serem utilizados ou sabendo que podem ser utilizados, total ou parcialmente:
a) A fim de realizar um acto terrorista;
b) Por um terrorista para facilitar as actividades daquela pessoa relacionadas com actos terroristas;
c) Por uma organização terrorista.
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2. Inclui de igual modo:
a) Derrogada pela Lei n.º 3/2018 de 9 de Março.
3. O crime de financiamento do terrorismo é considerado consumado mesmo perante as seguintes situações:
a) Ainda que não haja tentativa ou ocorrência do acto terrorista;
b) Mesmo que os fundos recolhidos não tenham sido utilizados para cometer ou tentar cometer o acto terrorista;
c) Independentemente do lugar em que o acto terrorista tenha sido planeado ou ocorra;
d) Independentemente que os fundos estejam ligados a um acto terrorista específico, e mesmo nas situações em que os fundos 
não forem entregues a quem se destinavam.
4. O conhecimento, intenção ou propósito são interpretados de acordo com elementos das circunstâncias factuais objectivas.

Artigo 7.º (Responsabilidade penal de pessoas colectivas e seus agentes)

1. Sem prejuízo da responsabilidade penal das pessoas singulares, os crimes de branqueamento de capitais e de financiamento 
de terrorismo previstos nos artigos 5.º e 6.º, sempre que cometidos por uma pessoa colectiva, são punidos com uma pena de 
multa no mínimo a metade do valor equivalente a soma total dos instrumentos ou provento do crime. Às pessoas colectivas 
podem ainda ser aplicada uma proibição permanente ou temporária de desenvolver, directa ou indirectamente, determinada 
actividade comercial, a colocação sob controlo judiciário ou o encerramento a título permanente ou temporário das suas instala-
ções, ou a liquidação, e, devendo em qualquer dos casos, ser publicada a sentença condenatória no Diário da República, e num 
jornal de maior circulação.
2. Quando os crimes referidos nos artigos 5.º e 6.º da presente Lei forem praticados pelos representantes ou órgãos de pessoa 
colectiva ou equiparada, em nome destas e no interesse colectivo, serão estes punidos com pena de prisão, previstas nas referi-
das disposições, agravadas em um terço (1/3) nos seus limites mínimos e máximos.

Artigo 8.º (Atenuantes)

1. A pena pela prática dos crimes previstos nos artigos 5.º e 6.º, pode ser especialmente atenuada ou não aplicada, se o infractor:
a) Abandonar voluntariamente a sua actividade, impedir ou fizer diminuir o perigo por ele causado;
b) Prestar assistência concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou detenção de outros responsáveis.
2. As penas aplicadas serão reduzidas em um terço (1/3), se o agente da infracção fornecer às autoridades judiciárias informa-
ções, a que de outra forma estas não teriam acesso e que lhes permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos da infracção;
b) Identificar ou perseguir criminalmente outros autores da infracção;
c) Obter provas;
d) Prevenir a prática de outros crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo;
e) Privar as associações criminosas organizadas de bens sobre os quais o arguido não tem qualquer participação ou controlo.

Artigo 9.º (Agravantes)

As penas de prisão e de multa estabelecidas nos artigos 5.º, 6.º e 7.º são acrescidas em um terço (1/3), se:
a) A infracção for praticada por uma associação criminosa organizada;
b) A infracção for praticada com a intenção de financiar um acto de terrorismo;
c) O agente da infracção abusou da sua posição de autoridade ou influência;
d) A infracção for praticada através de uma associação de utilidade pública.

CAPÍTULO III Medidas Preventivas

Artigo 10.º (Dever de diligência relativamente à clientela)

1. As instituições financeiras não devem manter nem abrir contas bancárias anónimas ou em nomes fictícios.
2. As instituições financeiras e as empresas e profissões não financeiras designadas devem procurar identificar e verificar a 
identidade dos seus clientes e do beneficiário efectivo, através de documentos, dados ou informações fidedignas e independen-
tes, nomeadamente passaporte, carta de condução, bilhete de identidade, cartão de contribuinte, cartão de eleitor, certificado 
de licença de incorporação ou de informações ou documento similar especificado nos termos da regulamentação de acordo com 
as normas em vigor quando:
a) Pretender abrir conta, ou estabelecer uma relação de negócio comercial com um cliente;
b) Realizar transacções ocasionais no montante igual ou superior a Dbs. 245.000.000.00 (duzentos e quarenta cinco milhões de 
dobras) independentemente de se tratar de uma única transacção ou várias transacções que parecem estar relacionadas, desde 
que, o valor da transacção seja desconhecido, a identificação do cliente deve ser verificada, logo que o montante da transacção 
atinja Dbs. 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dobras);
c) Realizar transferência nacional ou internacional no montante igual ou superior aos Dbs 245.000.000,00 (duzentos e quarenta 
e cinco milhões de dobras) em nome de um cliente;
d) Existir suspeita de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, independentemente de algumas isenções ou 
abordagem baseada em risco referida nas Recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional e sob qualquer decreto;
e) Existir dúvidas acerca da veracidade ou adequação de dados de identificação do cliente previamente obtidos;
f) Obtiver informações sobre o objecto e intenção da natureza da relação de negócio;
g) Realizar diligência contínua sobre a relação de negócio, incluindo exame das operações realizadas no decurso dessa relação, 
para assegurar que essas operações são consistentes com o conhecimento que a instituição tem do cliente, dos seus negócios 
e perfil de risco, incluindo, se necessário da origem dos fundos.
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3. Para clientes que sejam pessoas colectivas ou sem personalidade jurídica, deve-se tomar medidas adequadas para:
a) Compreender a estrutura de propriedade e de controlo de cliente;
b) Determinar quem são as pessoas singulares que no último caso, possua ou controle o cliente, incluindo aqueles que exerçam 
o controlo efectivo sobre a pessoa colectiva ou pessoa sem personalidade jurídica.
4. Quando uma instituição financeira, uma empresa ou profissão não financeira designada não puder identificar e verificar a 
identidade de um cliente deve abster-se de abrir a conta ou iniciar a relação de negócio, de efectuar a operação ou fazer cessar 
a relação de negócio, devendo considerar a apresentação de uma declaração de operação suspeita à Unidade de Informação 
Financeira nos termos do artigo 21.º.
5. As instituições financeiras, as empresas ou profissões não financeiras designadas devem aplicar medidas especificamente 
orientadas para a gestão dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, caso estabeleçam relações 
de negócio ou executem operações com um cliente que não esteja fisicamente presente para efeitos de identificação.
6. As instituições financeiras, as empresas ou profissões não financeiras designadas devem verificar a identidade do cliente e do 
beneficiário antes ou durante a constituição de uma empresa ou a realização de transacções ocasionais.
7. Autoridades supervisoras e de fiscalização podem definir as condições em que as medidas de verificação previstas nos núme-
ros 2 a 5 podem ser tomadas depois de estabelecidas as relações comerciais, desde que o risco de branqueamento de capitais 
ou de financiamento do terrorismo seja controlado de forma eficaz, sem interromper o desenrolar normal da relação negocial.
8. As instituições financeiras, as empresas ou profissões não financeiras designadas devem examinar as operações realizadas, 
no decurso da relação de negócio, para assegurar que as mesmas são coerentes com o conhecimento que a instituição tem do 
cliente, dos seus negócios e do seu perfil de risco, incluindo a origem dos fundos.
9. As instituições financeiras, as empresas ou profissões não financeiras designadas devem assegurar que documentos, dados 
e informações recolhidas através do processo de CDD são actualizadas e relevantes para a realização de revisões dos registos 
existentes, sobretudo para categorias de clientes com risco mais elevado. Os registos devem ser postos à disposição da Unidade 
de Informação Financeira, das autoridades de supervisão ou de fiscalização e das demais autoridades competentes.
10. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem aplicar medidas reforçadas de vi-
gilância da clientela, relativamente às relações de negócio e operações com pessoas e instituições financeiras provenientes de 
países de risco elevado, devendo o tipo de medidas de diligência reforçadas e aplicadas ser eficaz e proporcional aos riscos.
11. Os clientes e as contas existentes antes da entrada em vigor da presente Lei, devem ser submetidos às medidas de diligência 
relativamente à clientela adequadas com base nas condições de materialidade e de risco.
12. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem verificar se as pessoas que alegam 
actuar em nome do cliente, estão autorizadas a fazê-lo, assim como, devem identificar e verificar a identidade das mesmas.

Artigo 11.º (Abordagem baseada no risco)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem aplicar medidas reforçadas de vigi-
lância da clientela baseadas no risco, que incluam processos de identificação, avaliação, monitorização, gestão e mitigação dos 
riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
2. Sempre que o risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo for considerado elevado, as instituições 
financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem aplicar medidas reforçadas de diligência relativamente 
à clientela, ajustadas aos riscos identificados e avaliar se determinadas operações ou outras actividades aparentam ser irregu-
lares ou suspeitas.
3. Quando o risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo for considerado baixo, as instituições finan-
ceiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem aplicar medidas de diligência simplificadas, relativamente à 
clientela que sejam adequadas à natureza desse risco.
4. As medidas de diligência simplificadas relativamente à clientela não devem ser aplicadas quando exista uma suspeita de 
branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo ou perante um cenário de risco elevado.
5. As autoridades de supervisão ou de fiscalização devem adoptar medidas para serem aplicadas no contexto das medidas de 
diligência reforçadas ou simplificadas.
6. Nas operações em que as instituições financeiras e as empresas e profissões não financeiras designadas suspeitarem que 
possam estar relacionadas com a prática de crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, devem 
determinar a suspensão da sua execução por um período de 48 horas, notificando imediatamente a UIF.

Artigo 12.º (Pessoas politicamente expostas)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem estabelecer sistemas adequados de 
gestão de risco a fim de determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo é de facto uma pessoa politicamente exposta.
2. Para as pessoas politicamente expostas nacionais ou estrangeiras, além das medidas de diligência normais, deve-se:
a) Obter aprovação da direcção antes de estabelecerem novas relações ou prosseguirem as relações de negócio com estas pes-
soas;
b) Adoptar medidas razoáveis no sentido de identificar a origem dos bens e dos fundos;
c) Assegurar uma monitorização contínua reforçada das relações de negócio.
3. Em relação às pessoas politicamente expostas ou indivíduos que desempenham funções públicas proeminentes, nacionais 
ou estrangeiras, aplica-se as medidas referidas no número 2, quando as instituições financeiras, as empresas e profissões não 
financeiras designadas considerarem que existe um risco mais elevado.
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Artigo 13.º (Relações de correspondência)

Antes de iniciarem uma relação transfronteiriça com bancos correspondentes e outras relações semelhantes, e para além da 
aplicação das medidas de diligência normais relativamente à clientela previstas no artigo 10.º, as instituições financeiras devem:
a) Confirmar e verificar a identidade da instituição cliente e a sua reputação;
b) Compreender plenamente a natureza da sua actividade;
c) Avaliar a reputação da instituição e a qualidade da supervisão a que está sujeita;
d) Determinar se a instituição foi sujeita a investigação ou a medida regulamentar envolvendo crime de branqueamento de capi-
tais ou de financiamento de terrorismo;
e) Avaliar os controlos adoptados pela instituição cliente em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e 
ao Financiamento do Terrorismo;
f) Obter a aprovação da sua direcção antes de estabelecerem novas relações de correspondência;
g) Documentar as responsabilidades de cada instituição em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e 
ao Financiamento do Terrorismo;
h) Quanto às contas de depósito a ordem junto aos correspondentes, que se assegurem de que o banco cliente aplicou as medi-
das de diligência contínua, relativamente à clientela que tem acesso directo às contas do banco correspondente, e de que aquele 
banco está habilitado e capacitado a fornecer os dados adequados sobre a identificação dos seus clientes, quanto tal lhe for 
solicitado pelo banco correspondente.

Artigo 14.º (Bancos de fachada)

1. Nenhum banco pode operar em São Tomé e Príncipe se não dispuser de presença física no país, se não estiver licenciado pelo 
Banco Central de São Tomé e Príncipe e não pertencer a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão numa base 
consolidada.
2. As instituições financeiras não devem estabelecer nem manter relações de negócio com bancos registados em jurisdições 
onde não tenham presença física, e que não pertençam a um grupo financeiro regulamentado, sujeito a supervisão numa base 
consolidada.
3. As instituições financeiras não devem estabelecer, ou manter relações de negócios com instituições, ou clientes de países que 
permitam que as suas contas sejam utilizadas por bancos registados em jurisdições onde não tenham presença física, e que não 
pertençam a um grupo financeiro regulamentado sujeito a supervisão numa base consolidada.

Artigo 15.º (Transferências electrónicas)

1. As instituições financeiras que desenvolvem actividades de transferências electrónicas no território nacional e transfrontei-
riças, ao efectuarem operações que excedam o limiar de Dbs 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dobras) 
devem obter e verificar as seguintes informações:
a) O nome completo do ordenante;
b) Um número de conta ou um número único de referência ou de identificação que permita rastrear a operação;
c) A morada do ordenante, o número do documento de identidade nacional, se for um nacional, ou o número de identificação se 
for um cliente não residente, a data e o local de nascimento;
d) O nome e o número da conta do beneficiário que for utilizada para o processamento da operação ou, na ausência de uma conta, 
um número único de referência que permita rastrear a operação.
1. Estas informações devem acompanhar a transferência electrónica ou a mensagem relacionada ao longo de toda cadeia de 
pagamento.
2. A instituição financeira que pretenda efectuar uma transferência electrónica e que não esteja em condições de cumprir os 
requisitos estabelecidos no número 1, deve abster-se de efectuar essa transferência.
3. A instituição financeira que efectuar ou receber transferências electrónicas transfronteiras, deve adoptar medidas razoáveis, 
para identificar aquelas que não incluam as informações exigidas no número 1, e aplicar procedimentos baseados no risco a 
fim de determinar quando deve executar, receber, rejeitar ou suspender uma transferência electrónica e quando deve adoptar 
medidas adequadas de acompanhamento.
4. No caso das transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras intermediárias devem:
a) Assegurar que conservem as informações sobre o ordenante ou o beneficiário que acompanham a transferência electrónica;
b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiriças sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos, para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar medida de seguimento adequada.
5. Caso existam limitações de ordem técnica que impeçam que as informações sobre o ordenante ou o beneficiário, previstas no 
número 1, sejam transmitidas com a transferência electrónica doméstica correspondente, a instituição financeira que as recebe 
deve manter um registo de toda a informação recebida da instituição financeira ordenante ou de outra instituição financeira 
intermediária.
6. A instituição financeira beneficiária que receber uma transferência electrónica transfronteiriça cuja informação sobre o orde-
nante, tal como prevista no número 1, seja incompleta deve verificar a identidade do beneficiário dessa transferência.
7. No caso de transferências electrónicas transfronteiriças, as instituições financeiras beneficiárias devem:
a) Verificar a identidade do beneficiário, caso esta não tenha sido previamente verificada, e conservar esta informação de acordo 
com o disposto no artigo 20.º;
b) Tomar medidas razoáveis no sentido de identificar transferências electrónicas transfronteiriças sem as informações do orde-
nante ou do beneficiário;
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c) Ter políticas e procedimentos baseados em riscos para determinar quem executa, recusa ou suspende uma transferência 
electrónica por falta de ordenante ou beneficiário e quando necessário tomar a medida de seguimento adequada.
8. Além destas exigências, a autoridade de supervisão pode exigir que as instituições financeiras apliquem outras medidas com 
a finalidade de gerir os riscos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo decorrentes das transferências 
electrónicas.
9. As instituições financeiras que iniciem transferências electrónicas devem conservar todas as informações do ordenante e do 
beneficiário de acordo com o disposto no artigo 20º.

Artigo 16.º (Novos produtos e práticas de negócio)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem identificar e avaliar os riscos de bran-
queamento de capitais ou de financiamento do terrorismo que possam resultar:
a) Do desenvolvimento de novos produtos e novas práticas comerciais, nomeadamente novos mecanismos de distribuição,
b) Da utilização de novas tecnologias ou tecnologias em fase de desenvolvimento relacionadas com novos produtos ou com pro-
dutos pré-existentes.
2. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem adoptar as medidas adequadas para 
gerir e mitigar os riscos identificados e avaliados neste artigo.

Artigo 17.º (Recurso a terceiros)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas podem recorrer a terceiros para dar cumpri-
mento a alguns aspectos das medidas de diligência relativamente aos clientes previstas no artigo 10.º, ou para captar negócios, 
desde que sejam respeitados os seguintes critérios:
a) Obter, de imediato, toda a informação exigida;
b) Assegurar que o terceiro está em condições de disponibilizar, após solicitação e sem demora, cópias dos dados de identifica-
ção e outra documentação relevante relacionadas com o cumprimento do dever de diligência aplicável à clientela;
c) Assegurar que o terceiro está sujeito a regulação e a supervisão ou controlo, bem como, que esse terceiro adoptou providên-
cias destinadas ao cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 11.º e 19.º.
2. Determinar em que país o terceiro cumpra com as condições especificadas.
3. A responsabilidade última pelas medidas de identificação e verificação recai sobre a instituição financeira ou empresa e pro-
fissão não financeira designada que recorreu a terceiros.

Artigo 18.º (Compra e venda de imóveis)

Os artigos 10.º a 12.º do presente Diploma aplicam-se a agentes imobiliários apenas quando estejam envolvidos em operações 
de compra e venda de imóveis em nome de um cliente.

Artigo 19.º Políticas e controlos internos

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem:
a) Estabelecer políticas, procedimentos, sistemas e controlos internos contra o branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo que incluam dispositivos adequados de verificação do cumprimento e procedimentos adequados na contratação 
dos seus funcionários, a fim de garantir que esta se efectua de acordo com critérios exigidos;
b) Aplicar um programa contínuo de formação dos funcionários para assegurar que estes se mantêm informados sobre os vários 
aspectos, do novo quadro regulamentar em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo, novos desenvolvimentos, técnicas, métodos e tendências das actividades de ligadas a estes crimes e requisitos 
em relação a diligências adequadas relativamente aos clientes e comunicação de operações suspeitas;
c) Implementar um dispositivo de controlo interno independente para verificar o cumprimento das políticas, procedimentos, 
sistemas e controlos internos e assegurar que tais medidas são eficazes e coerentes com o disposto no presente Diploma.
2. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem também indigitar um responsável ao 
nível da direcção para aplicação dos requisitos previstos no presente Diploma;
3. Os programas em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, tal como 
previsto nos números anteriores, aplicam-se, conforme adequado, a todas as sucursais nacionais e estrangeiras, filiais e em-
presas com participação maioritária.
4. As instituições devem assegurar que existem:
a) Políticas e procedimentos para a partilha de informações necessárias para efeitos de diligência aplicável à clientela e gestão 
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
b) Diligências para o cumprimento da auditoria do cliente ao nível do grupo e a obtenção de informação das operações em sucur-
sais e filiais, caso sejam necessárias ao combate do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e
c) Salvaguarda adequada para a confidencialidade das informações trocadas.
5. Sempre que os requisitos do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo de um país de acolhimento 
for menos exigente, do que os do presente Diploma, as instituições financeiras devem aplicar os requisitos deste Diploma às 
suas sucursais e filiais maioritárias nos países de acolhimento.
6. Caso não seja possível, aplicar os requisitos previstos neste Diploma as sucursais e filiais maioritárias nos países de acolhi-
mento, as instituições financeiras devem aplicar medidas de gestão de risco suplementares e informar o seu supervisor em São 
Tomé e Príncipe.
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Artigo 20.º (Conservação de documentos)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras devem conservar os documentos relativos às informa-
ções abaixo especificadas e assegurar que tais documentos e informações são rapidamente colocados à disposição da Unidade 
de Informação Financeira e de outras autoridades competentes:
a) Cópias de todos os documentos obtidos através das medidas de diligência aplicáveis à clientela, ao abrigo do artigo 10.º, 
incluindo documentos comprovativos da identidade dos clientes e dos beneficiários efectivos, documentação relativa às contas 
e correspondência comercial, durante pelo menos cinco anos após o termo da relação de negócio ou após a data da transacção 
ocasional;
b) Todos os documentos relativos às transacções efectuadas ou tentadas, tanto internas como internacionais, durante pelo me-
nos cinco anos após a tentativa ou execução da transacção. Estes documentos devem ser suficientemente pormenorizados para 
permitir a reconstituição da transacção.
c) Cópia das declarações das operações suspeitas previstas no artigo 21.º e documentos relacionados, durante pelo menos cinco 
anos após a transmissão da declaração à Unidade de Informação Financeira.
2. As instituições financeiras devem assegurar que os registos são imediatamente fornecidos às autoridades nacionais compe-
tentes.
3. Em determinados casos específicos, a autoridade de supervisão ou de fiscalização pode solicitar que os registos sejam man-
tidos por um período superior ao previsto no número anterior.

Artigo 21.º (Declaração de operações suspeitas)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas devem efectuar imediatamente uma decla-
ração de operação suspeita à Unidade de Informação Financeira relativamente a qualquer operação, incluindo qualquer tentativa 
de operação, independentemente do seu montante, sempre que suspeitem ou tenham motivos razoáveis para suspeitar que tal 
operação envolve proventos de actividades criminosas, ou fundos ou bens destinados ao financiamento de terrorismo.
2. Os advogados e solicitadores devem efectuar uma declaração de suspeita nos termos do número anterior, quando interve-
nham em operações por conta de um cliente tal como previstas na alínea f) do artigo 3.º, respectivamente à Ordem dos Advoga-
dos ou Câmara dos Solicitadores que a deve reencaminhar directa e imediatamente para a Unidade de Informação Financeira.
3. Os advogados, solicitadores e outras profissões jurídicas independentes não são obrigados a apresentar declarações sobre 
operações suspeitas, caso a informação em questão tenha sido obtida em situações sujeitas a sigilo profissional ou cobertas por 
um privilégio profissional estabelecido por lei.
4. Os advogados e solicitadores não são obrigados a prestar informações sobre acções judiciais, incluindo sobre consultas sobre 
o início de acções, independentemente de terem recebido ou obtido tais informações antes, durante ou após a acção judicial ter 
sido intentada.

Artigo 22.º (Proibição de alerta ao cliente)

1. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas, os seus administradores, dirigentes e fun-
cionários não devem informar um cliente ou terceiro que foi efectuada uma declaração nos termos do artigo 21.º, ou que qual-
quer informação conexa foi, está ou vai ser transmitida à Unidade de Informação Financeira, ou que está a decorrer ou foi con-
cluída uma investigação em matéria de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
2. Aquele que, intencionalmente ou por negligência, divulgar informações a terceiros ou a clientes, em violação do disposto no 
n.º1 deste artigo, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa de Dbs.13.000.000,00 (treze milhões de dobras) 
à Dbs. 650.000.000,00 (Seiscentos e cinquenta milhões de dobras) para as pessoas singulares e com pena de multa de Dbs. 
65.000.000,00 (Sessenta e cinco milhões) a Dbs.1.000.000.000,00 (Mil milhões de Dobras) para as pessoas colectivas.
3. O disposto no n.º 1 deste artigo, não se aplica às comunicações e às trocas de informações entre directores, dirigentes e fun-
cionários das instituições financeiras e/ou profissões não financeiras e autoridades competentes.
4. As instituições financeiras, as empresas e profissões não financeiras designadas, os seus directores, dirigentes ou funcioná-
rios são eximidos de responsabilidade criminal, civil, disciplinar ou administrativa por quebra de regras de confidencialidade, 
impostas por contrato ou por qualquer disposição legislativa, regulamentar ou administrativa, quando efectuarem declarações 
ou prestarem informações, de boa-fé, à Unidade de Informação Financeira.
5. O segredo ou privilégio profissionais não podem ser invocados como motivo para não dar cumprimento das obrigações es-
tabelecidas no presente Diploma quando qualquer informação seja solicitada ou qualquer documento relacionado seja exigido, 
à excepção de advogados e outras profissões jurídicas independentes, tal como estabelecido nos números 3 e 4 do artigo 21º.

CAPÍTULO IV Movimentos Transfronteiriços de Divisas e Títulos ao Portador

Artigo 23.º (Declaração de divisas ou de títulos ao portador)

1. Qualquer pessoa à entrada ou saída do território de São Tomé e Príncipe deve declarar as divisas ou títulos ao portador ou 
moeda electrónica, por meio de um indivíduo, cargo ou serviço postal, ou por qualquer outro meio, sempre que o montante trans-
portado seja igual ou superior a STD 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dobras).
2. A informação resultante destas declarações deve ser enviada à Unidade de Informação Financeira.
3. A Alfândega pode solicitar informações dos mensageiros sobre a origem das divisas e títulos ao portador e a que se destinam.
4. Sempre que exista uma suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou sempre que tenham 
sido apresentadas falsas declarações às autoridades alfandegárias, o agente aduaneiro responsável pelo turno deve apreender 
ou reter parte ou a totalidade do montante de divisas ou dos títulos ao portador não declarados.
5. A Direcção das Alfândegas deve emitir um regulamento de procedimentos e regras relacionados com implementação deste 
artigo.
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6. O disposto neste artigo também se aplica às pessoas que transportem metais e pedras preciosas de igual ou valor superior a 
STD 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dobras).
7. Em caso de suspeita ou apreensão do montante superior ao declarado, as instituições envolvidas devem respeitar os procedi-
mentos previstos em legislação especial.

CAPÍTULO V Autoridades Competentes
Secção I Autoridade de Supervisão e de fiscalização

Artigo 24.º (Autoridades de supervisão e de fiscalização)

1. O Banco Central é a autoridade competente para a supervisão das instituições financeiras referidas no artigo 2.º.
2. A fiscalização do cumprimento dos deveres previstos para as empresas e profissões não financeiras designadas previstas no 
artigo 3.º cabe:
a) À Inspecção - Geral dos Jogos, no caso dos casinos;
b) Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económicas, tratando-se de Agentes Imobiliários e Comerciantes de bens 
de valor elevado, bem como de outras empresas e profissões não financeiras designadas que não estejam sujeitas à fiscalização 
de uma autoridade referida no presente número;
c) À Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, relativamente aos Notários e Conservadores do Registo;
d) À Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, relativamente aos Revisores Oficiais de Contas;
e) À Câmara de Técnicos Oficiais de Contas, no que respeita aos Técnicos Oficiais de Contas;
f) À Ordem dos Advogados, no caso dos Advogados;
g) À Câmara dos Solicitadores, no que respeita aos Solicitadores.

Artigo 25.º (Competências)

1. Compete às autoridades de supervisão e de fiscalização regular, supervisionar, fiscalizar e garantir o cumprimento do dispos-
to na presente Lei, por parte das instituições financeiras, das empresas e profissões não financeiras designadas.
2. Tendo em vista o cumprimento das funções previstas no número anterior, as autoridades de supervisão e de fiscalização 
devem:
a) Procurar que as instituições financeiras adoptem as medidas necessárias para evitar que os agentes dos crimes ou os respec-
tivos comparticipantes, adquiram ou sejam beneficiários efectivos de participações de controlo ou de participações significativas 
em instituições financeiras ou que nelas ocupem funções de direcção;
b) Garantir que as instituições financeiras implementem políticas empresariais (corporativas) consistentes de acordo com as 
leis nacionais e os padrões internacionais de supervisão, que devem ser também aplicadas à supervisão em base consolidada;
c) Assegurar a boa aplicação de sistemas de fiscalização adequados a outras categorias de empresas e profissões não financei-
ras designadas que garantam que o regime de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo seja 
implementado;
d) Recolher informação e outros dados junto das instituições financeiras e das empresas e profissões não financeiras designa-
das e executar inspecções no local ao nível do grupo, podendo as autoridades de supervisão ou de fiscalização delegar as suas 
competências a outras entidades;
e) Ordenar a apresentação de quaisquer informações relevantes, obter cópias de documentos, em qualquer formato, e retirar 
documentos das instalações de uma instituição financeira ou empresa e profissão não financeira designada;
f) Aplicar medidas e sanções às instituições financeiras ou empresas e profissões não financeiras designadas por violação do 
cumprimento das obrigações, previstas na presente Lei;
g) Aprovar regulamentos de execução, orientações e recomendações para ajudar as instituições financeiras ou as empresas e 
profissões não financeiras designadas no cumprimento das obrigações previstas na presente Lei;
h) Aprovar regulamentos que obriguem as instituições financeiras e as empresas e profissões não financeiras designadas a 
aplicar medidas de diligência reforçadas, ou outras medidas, relativamente a relações de negócio e operações com pessoas sin-
gulares e colectivas e instituições financeiras de países que não aplicam normas internacionais de prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo, ou não as aplicam de forma satisfatória;
i) Cooperar e partilhar informações com outras autoridades competentes relativamente a investigações e processos relativos ao 
branqueamento de capitais, infracções subjacentes associadas e financiamento do terrorismo;
j) Verificar se as sucursais estrangeiras e as filiais maioritárias de empresa e profissões não financeiras designadas, adoptam e 
aplicam medidas para dar cumprimento ao disposto no presente Diploma;
k) Comunicar rapidamente à Unidade de Informação Financeira qualquer operação ou facto que possa estar relacionado com 
actividades de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo de que tenham conhecimento no exercício das suas 
actividades de supervisão ou de fiscalização;
l) Colaborar sem demora e de forma eficaz com suas homólogas que desempenhem funções equivalentes, bem como com ou-
tras autoridades competentes e de supervisão ou de fiscalização, quer nacionais como estrangeiras, nomeadamente na troca 
de informações;
m) Estabelecer e aplicar critérios de idoneidade e adequação para a titularidade, controlo ou participação, directa ou indirecta, 
na direcção, gestão ou funcionamento de instituições financeiras;
n) Estabelecer, conforme adequado, regras e normas relativas às percentagens de participação de accionistas em instituições 
financeiras de controlo de acções maioritárias em instituições financeiras e de participação, directa ou indirecta, na adminis-
tração de instituições financeiras ou na condução das actividades ou do funcionamento de instituições financeiras e empresas 
e profissões não financeiras designadas;
o) Manter dados estatísticos sobre medidas adoptadas e sanções impostas no quadro de aplicação do presente Diploma;
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p) Determinar o tipo e o âmbito de medidas a adoptar pelas instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras de-
signadas para cada um dos requisitos estabelecidos no artigo 11.º, tendo em consideração o risco de branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo e o volume da actividade comercial.
3. Garantir ainda que os casinos sejam sujeitos a um regime completo de regulação e de fiscalização para assegurar que apli-
quem efectivamente as medidas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, que devem 
incluir, pelo menos:
a) O seu prévio licenciamento;
b) Adoptar as medidas necessárias, legislativas ou regulamentares, para evitar que os agentes do crime ou os seus cúmplices 
sejam titulares ou beneficiários efectivos de participações de controlo ou de participações significativas em casinos ou neles 
ocupem funções de direcção ou de exploração;
c) Assegurar que são objecto de uma fiscalização efectiva quanto ao cumprimento das suas obrigações de prevenção do bran-
queamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Secção II Unidade de Informação Financeira

Artigo 26.º (Funções da Unidade de Informação Financeira)

1. A Unidade de Informação Financeira deve funcionar como agência central nacional de São Tomé e Príncipe, responsável por 
receber, solicitar, analisar e divulgar informações sobre operações suspeitas de gerar proventos de proveniência criminosa e/ou 
da utilização de fundos destinados ao financiamento do terrorismo.
2. A Unidade de Informação Financeira é dotada de personalidade jurídica, é funcionalmente independente e deve dispor de 
orçamento próprio.
3. A composição, organização, funcionamento e recursos da Unidade de Informação Financeira são estabelecidos por decreto 
do Governo.
4. A Unidade de Informação Financeira deve ser dotada de um número adequado de funcionários a tempo inteiro, que deverão 
ser especialistas nas áreas abrangidas pela presente Lei.

Artigo 27.º (Confidencialidade e partilha de informações)

1. O pessoal que exerça funções na Unidade de Informação Financeira ou para a Unidade, deve respeitar a confidencialidade das 
informações obtidas durante o exercício das suas funções, mesmo após a cessação dessas funções, salvo decisão contrária de 
um tribunal.
2. As informações obtidas no âmbito de cumprimento das referidas funções podem apenas ser utilizadas para os fins previstos 
na presente Lei.
3. Os funcionários actuais bem como os que já trabalharam na Unidade de Informação Financeira ou qualquer outra pessoa que 
exerça funções na Unidade ou para a Unidade que revelar intencionalmente informações cuja confidencialidade esteja protegida 
nos termos do número anterior, comete uma infracção, punível com prisão até três anos ou multa até 200 dias, além da corres-
pondente sanção disciplinar.
4. Em relação a qualquer comunicação recebida no exercício das suas funções a Unidade de Informação Financeira tem com-
petência para solicitar a qualquer entidade ou pessoa sujeita ao dever de comunicação previsto no artigo 22.º, as informações 
adicionais que considerar necessárias para o desempenho das suas funções.
5. A Unidade de Informação Financeira deve ter acesso em tempo útil às informações solicitadas e na forma pretendida.

Artigo 28.º (Acesso à informação)

1. Relativamente a qualquer informação ou declaração suspeita que recebeu, salvo disposição legal em contrário, a Unidade de 
Informação Financeira está autorizada a obter qualquer informação que considerar necessária para o desempenho das suas 
funções junto de:
a) Autoridades policiais e judiciárias;
b) Autoridades de supervisão e de fiscalização;
c) Qualquer outra entidade pública em São Tomé e Príncipe.
2. A Unidade de Informação Financeira deve notificar a autoridade de supervisão ou de fiscalização competente relativamente 
a qualquer instituição financeira ou empresa ou profissão não financeira, ou a um dos seus funcionários, que não cumpra os 
requisitos constantes na presente Lei.
3. A Unidade de Informação Financeira pode, em relação a qualquer relatório ou informação recebida, obter das autoridades 
competentes, ou outros órgãos públicos, quaisquer informações que considere necessárias para o desempenho das suas fun-
ções.

Artigo 29.º (Difusão à autoridade competente)

1. A Unidade de Informação Financeira deve transmitir a Procuradoria-Geral da República ou a qualquer outro órgão, se neces-
sário, toda a informação relevante sempre que exista motivos razoáveis para suspeitar que certos fundos são provenientes da 
actividade criminosa para branqueamento de capitais ou que estão relacionados com o financiamento do terrorismo.
2. O pedido solicitado por uma autoridade competente para efectuar uma análise ou para disseminar uma informação encontra-
-se no poder discricionário da UIF, mas a UIF deve justificar devidamente qualquer recusa de divulgação de informação.



499

CAPÍTULO VI Medidas Provisórias e Perda

Artigo 30.º (Apreensão e Congelamento)

1. Sem prejuízo do regime geral previsto no Código do Processo Penal e dos direitos de terceiros de boa-fé, o Ministério Público 
ou um juiz pode ordenar a apreensão de fundos e bens ou o congelamento, se existirem motivos razoáveis para acreditar que 
esses fundos ou bens estão relacionados com a prática do crime de branqueamento de capitais, de crimes subjacentes ou de 
financiamento de terrorismo tal como previstos nos artigos 5.º e 6.º da presente Lei. E exigir a sua conservação até que sejam 
declarados perdidos, bem como de quaisquer provas que tornem possível a identificação de tais fundos ou bens.
2. O Ministério Público ou juiz de instrução deve ainda ordenar a interdição de um suspeito ou terceiro de alienar parte ou a tota-
lidade de fundos ou bens, até que proferida a sentença judicial.

Artigo 31.º (Perda)

1. Sem prejuízo do regime geral do Código Penal e dos direitos de terceiros de boa-fé, em caso de condenação por branquea-
mento de capitais ou por financiamento do terrorismo, nos termos dos artigos 5.º e 6.º da presente Lei ou por qualquer infracção 
subjacente, o tribunal pode declarar a perda de fundos ou bens que constituam:
a) O produto de crime, incluindo fundos ou bens misturados com esse produto ou obtidos a partir ou em troca de tal produto, ou 
bens cujo valor corresponde ao valor dos proveitos obtidos;
b) O objecto da infracção;
c) Receitas e outros benefícios resultantes de fundos ou bens previstos nas alíneas anteriores;
d) Instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na prática do crime; ou
e) Fundos ou bens referidos nas alíneas anteriores, que foram transferidos para outrem, salvo se o terceiro provar que adquiriu 
tais bens mediante o pagamento de um preço justo ou como contraprestação por serviços no valor equivalente ao de tais bens, 
ou com base noutras razões fundadas, e que o terceiro não estava ciente da origem ilícita de tais bens.
2. Determinar se os bens ou fundos obtidos são proveitos relacionados com crime conexo e subjacente ao financiamento do 
terrorismo, cabe ao suspeito provar a origem lícita ou uso lícito dos pretendidos bens ou fundos.
3. Se tiver sido cometida uma infracção ao abrigo da presente Lei, e o seu autor não for condenado por ser desconhecido ou ter 
falecido, o Ministério Público deve solicitar ao Tribunal competente que emita uma declaração de perda dos fundos ou bens a 
favor do Estado, desde que comprove que os fundos ou bens são proventos do branqueamento de capitais, ou qualquer crime 
subjacente ou destinado para o financiamento do terrorismo.

Artigo 32.º (Destino dos bens perdidos a favor do Estado)

1. Os bens ou valores obtidos da venda dos bens perdidos, nos termos do disposto nos artigos anteriores, são destinados:
a) Às acções, medidas, meios de combate e programas de prevenção do consumo e tráfico ilícito de drogas beneficiam de 5% do 
valor de bens perdidos;
b) Aos Ministérios da Saúde e da Justiça, com vista a concretização de medidas de tratamento e reinserção social dos reclusos 
tóxicos dependentes no decurso do cumprimento das penas beneficiam de 10% do valor de bens perdidos.
2. Os bens ou valores obtidos com a venda dos bens perdidos, revertem a favor dos intervenientes directos no combate ao bran-
queamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, observando a seguinte distribuição:
a) 50% Tesouro Público;
b) E os restantes montantes devem ser distribuídos equitativamente pelas instituições intervenientes no processo.
3. Não devem ser vendidos os bens, objectos ou instrumentos confiscados pelo Estado que, pela sua natureza ou características, 
podem ser utilizados para cometer outros crimes.
4. Bens ou instrumentos previstos no n.º 3 do presente artigo, devem ser destruídos a menos que tenham interesse criminal, 
científico ou didáctico.
5. Na falta de acordo internacional, os bens, valores ou produtos apreendidos à solicitação de autoridade estrangeira, bem como 
os fundos provenientes da sua venda, são repartidos em partes iguais entre o Estado requerente e São Tomé e Príncipe, após 
decretada a respectiva perda.

CAPÍTULO VII Contraordenações
Secção I Disposições Gerais

Artigo 33.º (Aplicação no espaço)

Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente capítulo é aplicável a:
a) Factos praticados no território são-tomense;
b) Factos praticados fora do território nacional de que sejam responsáveis as entidades referidas no artigo 2.º e no artigo 3.º, 
actuando por intermédio de sucursais ou em prestação de serviços, bem como as pessoas que, em relação a tais entidades, se 
encontrem em alguma das situações previstas na alínea c) do artigo seguinte; e
c) Factos praticados a bordo de navios ou aeronave são-tomense, salvo, tratado ou convenção internacional em contrário.

Artigo 34.º (Entidades responsáveis)

Pela prática das infracções a que se refere o presente capítulo podem ser responsabilizadas:
a) Todas entidades instituições financeiras incluídas no artigo 2.º;
b) As pessoas singulares e colectivas referidas no artigo 3.º, com excepção de advogados e solicitadores;
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c) As pessoas singulares que sejam membros dos órgãos das pessoas colectivas referidas nas alíneas anteriores ou que nelas 
exerçam cargos de direcção, chefia ou gerência, ou actuem em sua representação, legal ou voluntária, e, ainda, no caso de viola-
ção do dever de identificação previsto no artigo 10.º, os seus empregados e outras pessoas que lhes prestem serviço permanente 
ou ocasional.

Artigo 35.º (Responsabilidade das pessoas colectivas)

1. As pessoas colectivas são ainda responsáveis pela violação dos deveres previstos no presente Diploma cometida pelos mem-
bros dos respectivos órgãos, pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou gerência, ou por qualquer funcionário, se os factos 
forem praticados no exercício das suas funções, bem como, pelas violações cometidas por representantes da pessoa colectiva 
em actos praticados em nome e no interesse delas.
2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se fundamenta a relação entre a pessoa singular e a pessoa colectiva não 
obstam que seja aplicado o disposto no número anterior.

Artigo 36.º (Negligência)

Nas contra-ordenações previstas no presente capítulo a negligência é sempre punível.

Artigo 37.º (Responsabilidade das pessoas singulares)

A responsabilidade das pessoas colectivas não exclui a responsabilidade individual das pessoas singulares que actuem como 
membros dos seus órgãos ou nelas exerçam cargos de direcção, chefia ou gerência, as quais serão punidas mesmo quando o 
tipo legal de contra-ordenação, exija determinados elementos pessoais e estes só se verifiquem na pessoa do representado, ou 
que o agente pratique o acto no seu próprio interesse e o representante actue no interesse do representado.

Artigo 38.º (Cumprimento do dever omitido)

Sempre que, a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da multa não dispensam 
o infractor do cumprimento desse dever, se este ainda for possível.

Artigo 39.º (Prescrição)

1. O procedimento relativo às contra-ordenações previstas neste capítulo, prescreve no prazo de cinco anos a contar da data da 
sua prática.
2. O prazo de prescrição das multas e sanções acessórias é de cinco anos a contar do dia em que se esgotar o prazo de impug-
nação judicial da decisão de aplicação, ou do trânsito em julgado da sentença.

Artigo 40.º (Destino das multas)

1. O produto das multas reverte a favor do Estado, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2. O produto das multas em que forem condenadas entidades financeiras, reverte na proporção de 50% para o Tesouro Público e 
25% para o Banco Central, e 25% para UIF.
3. O produto das multas em que forem condenadas as entidades financeiras e que tenha por base a apreensão ou auto de notícia 
feita pela Direcção Geral das Alfândegas, reverte na proporção de 55% para Tesouro Público 15% para Alfândega, 15% para UIF 
e 15% para Banco Central.
4. O produto das multas aplicadas em processos instruídos pela Inspecção-geral de Jogos reverte na proporção de 60% para o 
Tesouro Público e 40% em igual proporção para todas as instituições que forem intervenientes no processo.
5. O produto das multas aplicadas em processos instruídos pela Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económicas 
reverte na proporção de 60% para o Tesouro Público e 40% em igual proporção para todas as instituições intervenientes no 
processo.
6. O produto das multas em que forem condenadas utentes, clientes, pessoas singulares ou colectivas em processos iniciados 
pelas entidades referidas na alínea e) do número 1 e o número 2 do artigo 3.º reverte na proporção de 60% para Tesouro Público 
e 40% em igual proporção para todas as instituições intervenientes no processo.
Secção II Contra-ordenações em Especial

Artigo 41.º (Violação dos deveres por parte das instituições financeiras e Direcção Geral dos Registos e Notariados)

As instituições financeiras e as pessoas mencionadas na alínea c) do artigo 25.º ficam sujeitas ao regime de contra-ordenações, 
puníveis com multa de Dbs. 19.600.000,00 (Dezanove Milhões e Seiscentas mil dobras) a Dbs. 14.700.000.000,00 (Catorze Mil 
Milhões e Setecentos Milhões de dobras) ou de Dbs. 9.800.000,00 (Nove Milhões e Oitocentas Mil dobras) a Dbs. 4.900.000.000,00 
(Quatro Mil Milhões e Novecentos Milhões de dobras), caso cometam as seguintes infracções:
a) O incumprimento do dever de identificação previsto no artigo 10.º;
b) A violação do dever de exame previsto no artigo n.º6 do artigo 10.º;
c) O incumprimento dos deveres de conservar documentos previstos no artigo 20.º.
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Artigo 42.º (Violação grave dos deveres por parte das instituições financeiras
e pessoas singulares membros de pessoas colectivas)

As instituições financeiras e as pessoas mencionadas na alínea c) do artigo 34.º ficam sujeitas ao regime especial, agravado 
de contra-ordenações, puníveis com multa de Dbs. 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de dobras) a Dbs. 49.000.000.000,00 
(quarenta e nove mil milhões de dobras) ou de Dbs. 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de dobras) a Dbs. 19.600.000.000,00 
(dezanove mil milhões e seiscentos milhões de dobras), caso cometam as seguintes infracções:
a) A realização de operações com quem não forneça a respectiva identificação nem a identificação da pessoa, por conta da qual 
efectivamente actua;
b) O incumprimento do dever de comunicação previsto no n.º 3 do artigo 10.º, em conjugação com o artigo 21.º;
c) O incumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 10.º;
d) A violação do dever de abstenção previsto no n.º 3 do artigo 14.º;
e) A quebra, por qualquer meio, do dever de segredo previsto no artigo 22.º, salvo se punido nos termos do n.º 5 do artigo 22.º;
f) A violação dos deveres constantes do artigo 11.º.

Artigo 43.º (Violação dos deveres por parte de entidades não financeiras, com excepção dos Advogados e Solicitadores)

As entidades não financeiras mencionadas nas alíneas b) e c) do artigo 34.º ficam sujeitas a contra-ordenação, punível com mul-
ta de Dbs. 19.600.000,00 (dezanove milhões e seiscentas mil dobras) a Dbs. 4.900.000.000,00 (quatro mil milhões e novecentos 
milhões de dobras) ou de Dbs. 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentas mil dobras) a Dbs. 1.960.000.000,00 (mil milhões e nove-
centos e sessenta milhões de dobras), caso cometam as seguintes infracções:
a) O incumprimento do dever de identificação previsto no artigo 10.º;
b) A violação do dever de exame, tal como previsto no n.º6 do artigo 10.º;
c) O incumprimento dos deveres de conservar documentos previstos no artigo 20.º.

Artigo 44.º (Violação grave dos deveres por parte de empresas e profissões não financeiras
designadas, com excepção dos advogados e solicitadores)

As empresas e profissões não financeiras designadas nas alíneas b) e c) do artigo 34º ficam sujeitas ao regime especial, agravado 
de contra ordenações, puníveis com multa de Dbs. 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de dobras) a Dbs. 9.800.000.000,00 (nove 
mil milhões e oitocentos milhões de dobras) ou Dbs. 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de dobras) a Dbs. 3.920.000.000,00 
(três mil milhões e novecentos e vinte Milhões de dobras) caso cometam as seguintes infracções:
a) A realização de operações com quem não forneça a respectiva identificação nem a identificação da pessoa por conta da qual 
efectivamente actua;
b) O incumprimento dos deveres de comunicação previstos no n.º 3 do artigo 10.º em conjugação com o artigo 21.º;
c) A violação do dever de abstenção previsto no n.º 3 do artigo 14.º;
d) A quebra, por qualquer meio, do dever de segredo previsto no artigo 22.º, salvo se punido nos termos do n.º 5 do artigo 22.º;
e) A violação dos deveres constantes do artigo 11.º.

Artigo 45.º (Sanções acessórias)

Para além das multas previstas nos artigos anteriores, podem ser aplicadas ao infractor, as seguintes sanções acessórias:
a) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, direcção e gestão de pessoas colectivas abrangidas por 
esta Lei, quando o arguido seja membro dos respectivos órgãos sociais, exerça cargos de direcção, chefia ou gestão ou actue em 
sua representação, legal ou voluntária;
b) Publicidade, pela autoridade de supervisão ou fiscalização, a expensas do infractor, da decisão definitiva.

Secção III Processo

Artigo 46.º (Competência das autoridades administrativas)

1. A averiguação das contra-ordenações previstas na presente Lei, e a instrução dos respectivos processos são da competência 
das instituições financeiras ou da autoridade encarregue da supervisão do respectivo sector, e relativamente às empresas e 
profissões não financeiras são da competência das autoridades de fiscalização referidas no artigo 25.º.
2. A aplicação das multas e das sanções acessórias compete:
a) No caso das instituições financeiras, ao Banco Central;
b) Nos processos instruídos pela Inspecção-geral de Jogos, a Direcção do Turismo;
c) Nos processos instruídos pela Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económicas, a Direcção de Regulamentação 
e Controlo das Actividades Económicas;
d) Nos processos instruídos pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, a Director geral dos registos e Notariado.
e) Nos processos instruídos a partir de queixa feita pelas entidades referidas nas alíneas e) e n.º 2 do artigo 3.º, aos respectivos 
órgãos disciplinares.

Artigo 47.º (Responsabilidade pelo pagamento das multas)

1. As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas e das custas em que forem condenados os seus 
dirigentes, empregados ou representantes pela prática de infracções, puníveis nos termos da presente Lei.
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2. Os titulares dos órgãos de administração das pessoas colectivas, que podendo fazê-lo, e não se oponham à prática da infracção 
respondem individual e solidariamente pelo pagamento da multa e das custas em que aquelas sejam condenadas, ainda que as 
mesmas, à data da condenação, tenham sido dissolvidas ou entradas em liquidação.

CAPÍTULO VIII Infracções praticadas por Advogados e Solicitadores

Artigo 48.º (Infracções praticadas por advogados)

1. A infracção dos deveres praticados por qualquer advogado a que está adstrito de acordo com a presente Lei, implica a abertura 
de procedimento disciplinar pela Ordem dos Advogados nos termos gerais do seu Estatuto.
2. As penas disciplinares aplicáveis, são:
a) De Dbs. 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de dobras) a Dbs. 49.000.000.000,00 (quarenta e nove mil milhões de dobras);
b) Suspensão até 2 anos;
c) Suspensão por mais de 2 e até 10 anos;
d) Expulsão.
3. Na aplicação das penas, a respectiva medida deve atender:
a) À gravidade da violação dos deveres que cabem aos advogados, tomando como referência as graduações estabelecidas nos 
artigos 43.º e 44.º;
b) Aos critérios enunciados no Estatuto da Ordem dos Advogados.

Artigo 49.º (Infracções praticadas por Solicitadores)

1. A infracção dos deveres pelo solicitador de acordo com a presente Lei, implica a abertura de procedimento disciplinar pela 
Câmara dos Solicitadores, nos termos gerais do seu Estatuto.
2. As penas disciplinares aplicáveis são:
a) De Dbs. 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de dobras) a Dbs. 49.000.000.000,00 (quarenta e nove mil milhões de dobras);
b) Suspensão até dois anos;
c) Suspensão por mais de dois e até dez anos;
d) Expulsão.
3. Na aplicação das penas a respectiva medida deve atender:
a) À gravidade da violação dos deveres que cabem aos solicitadores, tomando como referência as graduações estabelecidas nos 
artigos 43.º e 44.º;
b) Aos critérios enunciados no Estatuto da Câmara dos Solicitadores.

CAPÍTULO IX Cooperação Interna e Internacional

Artigo 50.º (Cooperação e coordenação nacionais)

1. A Comissão Multissectorial criada por Despacho do Membro do Governo competente, é a estrutura que deve definir e determi-
nar a coordenação das políticas nacionais em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo, e a cooperação entre autoridades competentes para a prevenção e o combate aos referidos crimes.
2. As autoridades nacionais competentes devem cooperar e, quando necessário, coordenar-se, no âmbito desta Comissão, ao 
nível operacional e da definição de políticas, para o desenvolvimento e a aplicação de estratégias e de actividades, com base 
nos riscos identificados, destinadas a prevenir e a combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e o 
financiamento da proliferação das armas de destruição massiva.

Artigo 51.º (Cooperação entre autoridades de supervisão e de fiscalização)

As autoridades responsáveis pela supervisão e fiscalização de entidades referidas nos artigos 2.º e 3.º, devem colaborar com as 
suas homólogas estrangeiras na prevenção e na luta contra o branqueamento de capitais, crimes subjacentes e o financiamento 
do terrorismo.

Artigo 52.º (Cooperação entre as Unidades de Informações Financeiras)

1. A Unidade de Informação Financeira pode partilhar informações, quer espontaneamente, quer mediante pedido, com qual-
quer congénere ou outras autoridades competentes estrangeiras, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de 
capitais, crimes subjacentes e ao financiamento de terrorismo, numa base de reciprocidade ou de comum acordo no quadro de 
acordos de cooperação.
2. Para os efeitos referidos no número anterior a Unidade de Informação Financeira pode celebrar acordos ou memorandos de 
entendimentos.

Artigo 53.º (Cooperação judiciária internacional)

A cooperação judiciária internacional em matéria penal, nomeadamente a extradição e a ajuda judiciária mútua, rege-se pelas 
disposições dos tratados, convenções e acordos ratificados por São Tomé e Príncipe.
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CAPÍTULO X Sanções Financeiras Internacionais

Artigo 54.º (Aplicação das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas)

1. É criado através de legislação especial, no prazo de 180 dias após a entrada em vigor da presente Lei, um mecanismo para a 
aplicação das sanções financeiras específicas aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ao abrigo do Capítulo 
VII da Carta das Nações Unidas destinadas à prevenção e à eliminação do terrorismo e do seu financiamento e ao financiamento 
da proliferação de armas de destruição massiva.
2. O referido mecanismo deve prever acções e medidas específicas, incluindo meios coercivos, para:
a) A designação de pessoas, grupos e pessoas colectivas, em conformidade com as referidas resoluções.
b) Impor sanções financeiras específicas, como a suspensão, imobilização e retenção de fundos ou de outros bens, ou de opera-
ções relacionadas com estas pessoas, grupos ou pessoas colectivas;
c) Proibir ou restringir a circulação de bens, de serviços ou das pessoas designadas;
d) Proibir ou restringir a troca de informações científicas ou tecnológicas.
3. A legislação deve incluir procedimentos para a aplicação de sanções em caso de incumprimento das medidas previstas no nú-
mero anterior, e estabelecer os tipos de sanções financeiras específicas adequadas, bem como o correspondente procedimento 
de aplicação.

CAPÍTULO XI Disposições Finais

Artigo 55.º (Revogação)

São revogadas as seguintes disposições:
a) A Lei n.º 15/2008, de 14 de Novembro, publicada no Diário da República n.º69;
b) A Lei n.º 9/2010, de 26 de Agosto, publicada no Diário da República n.º 83;
c) O artigo 272.º do Código Penal aprovado pela Lei nº 6/2010 de 6 Agosto;
d) São ainda revogadas todas as disposições legais que contrariem a presente Lei.

Artigo 56.º (Legislação subsidiária)

1. Aos crimes previstos no presente Diploma são aplicáveis subsidiariamente, o Código Penal, o Código do Processo Penal e 
legislação complementar.
2. O valor das sanções previstas no Capítulo VIII do presente Diploma pode ser actualizado anualmente através de Decreto-Lei 
do Governo, tendo em conta a valoração ou a desvalorização da moeda nacional.

Artigo 57.º(Entrada em vigor)

A Lei entra em vigor quinze dias após a sua publicação no Diário da República.
Assembleia Nacional, em São Tomé, 15 de Agosto de 2013.- O Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Martinho de Barros 
Pinto 
Promulgado em 10 de Outubro de 2013.- O Presidente da República, Manuel do Espírito Santo Pinto da Costa. 

Lei n.º 11/12 (Lei da Droga)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 11/12 (Lei da Droga)

Data de Publicação 28/12/2012
Data de Entrada em Vigor  26/02/2013

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, 43º Suplemento, Número 159

Lei n.º 11/12, de 28 de Dezembro

Preâmbulo
A legislação em vigor no país que penaliza o uso ilegal dos estupefacientes e das substâncias psicotrópicas, bem como a punição 
dos farmacêuticos ou de técnicos de farmácia data da era colonial e não se ajusta ao momento actual, pelo que se torna neces-
sária a elaboração dum diploma actualizado e abrangente no qual se inserem novas situações emergentes nos finais do século 
passado e nos inícios do actual. 
O consumo de substâncias estupefacientes e de drogas susceptíveis de provocar a toxicomania assumiu neste século proporções 
tão grandes que se tornam motivo de preocupação, atenção e cuidados dos Estados e de organizações internacionais, porque 
têm presentes os perigos que aquele consumo comporta e a sua não rara interpenetração com fenómenos da delinquência. 
Inúmeros países vêm assim adoptando providências de vária ordem com o propósito de evitar que a produção, o tráfico e o uso 
dos referidos produtos possam desenvolver-se à margem de condicionalismos legais e o presente diploma propõe medidas na 
esfera jurídico-penal. 
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O diploma legal actualmente existente em São Tomé e Príncipe é o Decreto-Lei n.º 420/70, de 30 de Setembro, do qual os magis-
trados e os serviços judiciários lançam mãos para repressão da detenção, posse e tráfico de drogas. 
Segundo os conceitos técnicos de Convenções Internacionais que regulamentam a produção, comercialização e posse de estu-
pefacientes e substâncias psicotrópicas, considera-se droga todos aqueles compostos que, quando absorvidos pelo organismo 
humano, exercem influência sobre o cérebro, perturbando a sua actividade normal. 
Um outro diploma cuja aplicação se faz quanto à penalização civil e criminal dos farmacêuticos e técnicos de farmácia por in-
cumprimento das prescrições legais no tocante à troca de medicamentos ou de receitas, ou médicos que prescrevam doses não 
consentâneas com fins terapêuticos ou ministrem indevidamente medicamentos, é o Decreto-Lei n.º 48547, em canotação ao 
artigo 248.° do Código Penal que também se encontra desactualizado.
Tais substâncias, ao perturbarem a actividade do cérebro humano, são a causa de comportamento irracional com incalculáveis 
custos sociais, económicos e políticos daí decorrentes, pelo que urge adoptar medidas tendentes a regulamentar os moldes em 
que as mesmas podem ser consumidas. 
Nestes termos, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte: 

CAPÍTULO I Disposições Gerais

Artigo 1.º (Objecto)

A presente Lei visa regular a produção, o tráfico, o consumo e a detenção de drogas no território da República Democrática de 
São Tomé e Príncipe.

Artigo 2.º (Regras de interpretação)

As normas e os conceitos técnicos contidos na presente Lei são interpretados de harmonia com as Convenções Internacionais 
relativas a estupefacientes e substâncias psicotrópicas ratificadas por São Tomé e Príncipe.

Artigo 3.º (Noção)

1. Para os efeitos da aplicação deste Diploma considera-se droga todos compostos que, quando absorvidos pelo organismo hu-
mano, exercem influência sobre o sistema nervoso central, perturbando a sua actividade. 
2. São igualmente considerados drogas todas as plantas, substâncias, suas preparações e os produtos definidos como tais, nas 
listas anexas às Convenções sobre Estupefacientes e sobre Substâncias Psicotrópicas ratificadas por São Tomé e Príncipe, ou as 
que posteriormente venham a ser ratificadas e as respectivas alterações, assim como as listas que vierem a ser adoptadas pelo 
Governo em cumprimento das recomendações emanadas da Organização Mundial da Saúde.

Artigo 4.º (Regras gerais e tabelas)

1. As plantas, substâncias e preparados sujeitos ao regime previsto nesta Lei constam de seis tabelas anexas à mesma.
2.  As tabelas referidas no número anterior devem ser obrigatoriamente alteradas por despacho conjunto dos Ministros encarre-
gues da Justiça e da Saúde conforme as actualizações aprovadas pelos órgãos próprios das Nações Unidas.
3. O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, a 
detenção por qualquer título, consumo, ainda que gratuito, e o uso de plantas, substâncias e preparados indicados nos números 
anteriores ficam sujeitos às condições definidas no presente Diploma.

Artigo 5. º (Âmbito do controlo)

1 - Ficam sujeitas ao controlo todas as plantas, substâncias e preparados constantes das Convenções relativas a Estupefacien-
tes e Substâncias Psicotrópicas já ratificadas por São Tomé e Príncipe, as respectivas alterações, assim como as incluídas nas 
tabelas anexas à presente Lei.
2 - Sujeitar-se-ão também ao controlo todas as substâncias e preparados que, embora por si só não representem riscos de pro-
vocar dependência, possam ser utilizadas para o fabrico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

CAPÍTULO II Autorização, Fiscalização e Prescrição Médicas

Artigo 6.º (Condições da autorização)

1 - Compete ao Ministério encarregue de Saúde estabelecer as condições para concessão de autorização, mediante o despacho 
do Ministro, para o exercício das actividades previstas no número 3 do artigo 4.º no tocante às substâncias e preparados cons-
tantes das tabelas I a IV, nos estritos limites das necessidades do país, devendo dar-se prevalência aos interesses de natureza 
médica, médico-veterinária, científica e didáctica. 
2 - Ao Ministério encarregue de Comércio, ouvido o Ministério encarregue de Saúde, incumbe emitir mediante o respectivo 
despacho, o boletim de registo de importações e o boletim de exportações das substâncias compreendidas nas tabelas V e VI, 
bem como autorizar a sua produção e fabrico, remetendo cópia dos pedidos e das respectivas autorizações ao Gabinete de Luta 
contra a Droga. 
3 - O despacho de autorização do Ministério encarregue de Saúde referido no número 1 do presente artigo, é publicado no Diário 
da República e estabelece as condições a observar pelo requerente. 
4 - Em caso de recusa de autorização, cabe recurso contencioso com efeito meramente devolutivo.
5 - Cada autorização concedida pelo Ministério encarregue de Saúde não excede o período de um ano. 
6 - O preceituado neste artigo não prejudica as competências próprias do Ministério encarregue de Comércio em matéria de 
licenciamento das operações de comércio externo ou de licenciamento da instalação e elaboração de unidades industriais, que 
se dedicam ao fabrico dos produtos incluídos respectivamente nas tabelas I a VI.
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Artigo 7.º (Naturezas das autorizações)

1 - As autorizações têm natureza intransmissível, não podendo ser cedidas ou utilizadas por terceiras pessoas a qualquer título.
2 - Quando se tratar de entidade ou empresa com filiais, agências, sucursais, dependências ou depósitos é necessária uma 
autorização para cada um deles.
3 - Os pedidos de autorização devem conter a indicação dos responsáveis pela elaboração e conservação actualizadas dos regis-
tos e pelo cumprimento das demais obrigações impostas por Lei.

Artigo 8.º (Requisitos especiais)

1 - As autorizações só são concedidas às entidades ou empresas cujos titulares ou representantes legais oferecem reconhecidas 
garantias de idoneidade moral e profissional.
2 - Compete ao Gabinete de Luta contra Droga, mediante a solicitação do Ministério encarregue de Saúde, verificar os requisitos 
indicados no número anterior. 
3 - A recolha de informação necessária é feita no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias do cidadão.

Artigo 9. º (Caducidade de autorização)

1 - Quando a autoridade ou empresa devidamente autorizada, cessar a respectiva actividade por mudança de objecto social, 
falecimento ou substituição do respectivo titular ou seu representante legal, o recomeço da actividade fica dependente de uma 
nova autorização, a qual deve ser solicitada no prazo de sessenta dias.
2 - A concessão de nova autorização depende da verificação dos requisitos de idoneidade moral e profissional do novo requerente.
3 - A autorização não é concedida caso seja pedida fora do prazo previsto no número um. 

Artigo 10.º (Revogação ou suspensão da autorização)

1 - O Ministro encarregue de Saúde, mediante despacho, deve revogar a autorização concedida, logo que se deixe de verificar os 
requisitos que serviram de pressuposto para a sua concessão.
2 - A autorização pode ser suspensa até dois anos ou revogada, de acordo com a gravidade do caso, quando se registar acidente 
técnico, subtracção, deterioração de substâncias ou preparados, ou outra irregularidade capaz de ocasionar risco para a saúde 
ou de contribuir para o abastecimento ilícito do mercado, bem como ainda quando se verificar incumprimentos das obrigações 
impostas ao titular da autorização.

Artigo 11.º (Efeitos da revogação da autorização)

No caso de revogação da autorização, o stock de substâncias ou preparados compreendidos na tabela I a VI perde-se a favor do 
Estado.   

Artigo 12.º (Competências fiscalizadoras)

1 - Ao Ministério encarregue de Saúde compete fiscalizar as actividades autorizadas de cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio 
grossista, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, entrega e detenção de plantas, substâncias e preparados 
constantes da tabela I a VI.
2 - No âmbito das fiscalizações das actividades discriminadas no número anterior, pode-se realizar em qualquer altura, inspecção 
às empresas, unidades, estabelecimentos ou locais, bem como solicitar a apresentação dos respectivos documentos ou registos.
3 - No exercício da competência fiscalizadora, o Ministério encarregue de Saúde pode pedir a colaboração do Gabinete de Luta contra 
a Droga e dos Órgãos Policiais.
4 - As infracções que forem detectadas devem ser comunicadas às autoridades competentes para os devidos efeitos legais. 
5 - Por despacho conjunto dos Ministros encarregues da Justiça, da Saúde e da Agricultura é proibido o cultivo de plantas e arbustos 
de que sejam possível extrair substâncias estupefacientes, sempre que tal medida se mostre a mais adequada para impedir o tráfico 
ilícito de drogas.
6 - Idêntica medida é adoptada pelos Ministérios referidos no número anterior, bem como o Ministério encarregue do Comércio, em 
relação ao fabrico, preparação ou comercialização de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

Artigo 13.º (Importação e exportação de substâncias)

1 - As operações de importação e de colocação no mercado de substâncias compreendidas nas tabelas V e VI, quando destinadas 
a actividades farmacêuticas, ficam sujeitas ao regime em vigor. 
2 - Sempre que se verificar indícios de que a importação e exportação de substâncias compreendidas nas tabelas referidas no 
número anterior se destinam à produção ou ao fabrico ilícito de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, as entidades 
responsáveis pela vigilância e pelo licenciamento devem informar, de imediato à autoridade policial competente para proceder a 
respectiva investigação.
3 - Aos fabricantes, importadores, exportadores grossistas e retalhistas, licenciados ou autorizados a fabricar ou a comercializar 
substâncias ou preparados enumerados na tabela V e VI que tomarem conhecimento de encomendas ou operações suspeitas, e 
podendo fazê-lo, não informarem às autoridades fiscalizadoras do país, pode ser retirada a licença, ou revogada a autorização, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções que se encontrem previstas na lei. 
4 - Por despacho conjunto dos Ministérios referidos nos números 5 e 6 do artigo anterior, poderá ser imposta a proibição do fabri-
co, o emprego, a comercialização, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte e a detenção por qualquer 
título assim como o uso das substâncias incluídas nas tabelas V e VI, quando tal medida se mostrar mais apropriada para garantir 
a protecção da saúde pública e para impedir o tráfico ilícito de estupefacientes, de substâncias psicotrópicas e precursores.
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Artigo 14.º (Competência para fiscalizar a indústria farmacêutica)

1 - Ao Ministério encarregue de Saúde compete exercer a actividade fiscalizadora sobre a indústria farmacêutica.
2 - A actividade fiscalizadora referida no número anterior rege pelos princípios e regras estabelecidos na presente Lei.

Artigo 15.º (Competência fiscalizadora do Ministério encarregue de Comércio e da Direcção-Geral das Alfândegas)

1 - Com o objectivo de evitar desvios para fins ilícitos, ao Ministério encarregue de Comércio compete fiscalizar, entre outras, 
actividades de comércio grossista, distribuição, aquisição, venda, transporte, entrega e detenção das substâncias descritas nas 
tabelas V e VI, e à Direcção-Geral das Alfândegas cabe controlar as actividades de importação, exportação e trânsito, indepen-
dentemente das competências próprias das autoridades policiais e outras autoridades administrativas.
2 - No âmbito da fiscalização das actividades indicadas no número anterior, pode a todo momento, efectuar-se inspecções às 
entidades, empresas, fábricas, estabelecimentos ou locais e solicitar-se apresentação da respectiva documentação.
3 - As infracções que vierem a ser detectadas, são comunicadas às autoridades competentes para os devidos efeitos legais.
4 - A Direcção-Geral das Alfandegas tem a obrigação de dar o conhecimento ao Ministério encarregue de Comércio e ao Gabi-
nete de Luta contra a Droga, das operações de desalfandegamento que respeitem às substâncias indicadas nas tabelas V e VI, 
precisando sempre o importador, o exportador e o destinatário, quando forem conhecidos.
5 - Da apreensão de qualquer substância compreendida nas tabelas V e VI dar-se-á conhecimento ao Gabinete de Luta contra a 
Droga. 

Artigo 16.º (Circulação internacional de pessoas)

1 - As pessoas que atravessem as fronteiras são-tomenses podem transportar, para uso próprio, substâncias e preparados 
compreendidos nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, em quantidade não excedente à necessária para 30 dias de tratamento, desde 
que apresentem documento médico justificativo da necessidade do seu uso. 
2 - A Direcção-Geral das Alfândegas poderá solicitar, quando o julgar conveniente, a confirmação médica da necessidade des-
crita no número anterior, devendo a resposta ser dada no mesmo dia.
3 - Para os efeitos do número anterior, a Direcção-Geral das Alfândegas deve apreender temporariamente os produtos em 
causa, convertendo a apreensão em definitiva nos casos de resposta negativa das autoridades médicas, sem prejuízo das outras 
medidas previstas na lei. 

Artigo 17.º (Provisões para meio de transporte)

1 - É permitido o transporte em navios, aeronaves ou outros meios de transportes públicos, de reduzidas quantidades de subs-
tâncias e preparados incluídos nas tabelas I-A, II-B, II-C, III e IV, que se mostrem necessárias para os primeiros socorros durante 
a viagem.
2- As substâncias e preparados devem ser transportados em condições de segurança de forma a evitar que possam ser subtraí-
dos ou desencaminhados. 
3- As substâncias e os preparados objecto de transporte, nos termos do n.º 1, ficam sujeitos às leis, regulamentos e licenças do 
país da matrícula, sem prejuízo de que as autoridades são-tomenses competentes possam proceder as verificações, inspecções 
ou quaisquer outras operações de controlo que se mostrem necessárias a bordo dos meios de transporte.

Artigo 18.º (Prescrição médica)

1 - As substâncias e os preparados compreendidos nas tabelas I a III só são fornecidos ao público, para tratamento, mediante 
apresentação de receita médica nos termos dos números seguintes.
2 - As receitas devem conter o nome, morada, sexo, idade, número de bilhete de identidade ou qualquer outro documento de 
identificação do doente ou do proprietário de animal a que se destinar, bem como o nome genérico ou comercial do medicamen-
to, a dosagem, a quantidade global, a posologia e o tempo de tratamento, a data e a assinatura por extenso do médico. 
3 - Sem prejuízo do que a seguir se dispõe, as demais substâncias e preparados incluídos na tabela IV estão sujeitos a receitas 
médicas nos termos estabelecidos na lei geral.
4 - Por despacho conjunto dos Ministérios encarregues da Justiça e da Saúde, as substâncias e preparados compreendidos na 
tabela IV podem estar sujeitos a receituário especial, assim como às outras medidas de controlo previstas nos diplomas regula-
mentares das substâncias e preparados incluídos na tabela I a III sempre que tal se mostrar apropriado para garantir a protecção 
da saúde pública.

Artigo 19.º (Obrigações dos farmacêuticos)

1 - Só o farmacêutico, ou quem o substitua na sua ausência ou impedimento, pode aviar receitas respeitantes a substâncias ou 
preparados compreendidos nas tabelas I e II, devendo verificar a identidade do adquirente e anotar na receita respectiva o nome, 
número e a data de emissão do bilhete de identidade, podendo servir-se de outros elementos seguros de identificação, tais como 
a carta de condução, ou no caso de estrangeiros, o passaporte, anotando a data de entrega de substâncias e assinando.
2 - O farmacêutico deve recusar aviar receitas que não obedeçam às condições impostas no artigo anterior.
3 - Não podem ser aviadas as receitas, quando tiver decorrido dez dias sobre a data da sua emissão, nem podem ser fornecidos 
mais de uma vez, com base na mesma receita, substâncias ou preparados incluídos nas tabelas anexas.
4 -  As farmácias estão obrigadas a manter existências regulares das substâncias ou preparados referidos no n.º1 e conservar 
em arquivo as receitas durante cinco anos.
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Artigo 20.º (Casos de urgência)

Em caso de urgência e para uso imediato, pode o farmacêutico, sob a sua responsabilidade, fornecer sem receita médica subs-
tâncias e preparados compreendidos nas tabelas I e II, desde que o total dos fármacos não exceda a dose máxima para ser 
tomada de uma só vez.

Artigo 21.º (Controlo de receituário)

1 - O Ministério encarregue da Saúde procede, mediante recursos a meios apropriados, ao controlo permanente do receituário 
aviado, ficando sujeitos ao segredo profissional todos os que lidarem com esta informação.
2 - Os serviços públicos e privados da saúde devem enviar trimestralmente ao Ministério encarregue da Saúde, a relação de 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas utilizadas em tratamento médico.

Artigo 22.º (Proibição de entrega a menores e dementes)

1 - É proibida a entrega a menores ou indivíduos que padeçam de doença mental manifesta, de substâncias e preparados com-
preendidos nas tabelas I a IV.
2 - Se o menor não tiver quem o represente, a entrega pode ser feita à pessoa que o tenha a seu cargo ou esteja incumbida da 
sua educação ou vigilância. 

Artigo 23.º (Publicações farmacêuticas)

As publicações relativas aos produtos farmacêuticos devem referenciar com a letra E (estupefacientes) todas as substâncias ou 
preparados constantes das tabelas I-A e III e com a letra P (psicotrópicos) os compreendidos nas tabelas II-B, II-C e IV.

Artigo 24.º (Publicidade)

É proibido fazer publicidade, para qualquer fim, de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e preparados constantes das ta-
belas anexas à presente Lei, sendo a violação punida como crime de desobediência qualificada nos termos do nº 2 do artigo 32º.

Artigo 25.º (Participação urgente)

1 - A subtracção ou extravio de substâncias e preparados compreendidos nas tabelas I a IV é participada, imediatamente, à 
autoridade policial local e ao Gabinete de Luta contra a Droga, pela entidade responsável pela sua guarda, narrando circuns-
tanciadamente os factos, indicando com rigor as quantidades e características das substâncias e preparados desaparecidos e 
fornecendo as provas de que dispuser.
2 - Idêntico procedimento deve ser adoptado no caso de subtracção, inutilização ou extravio de registos exigidos pelo presente 
Diploma e respectivos regulamentos e de impressos para receitas médicas. 

CAPÍTULO III Tráfico de Estupefacientes e Outras Actividades Ilícitas Graves

Artigo 26.º (Tráfico de estupefacientes)

1 - Quem, sem para tal se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, 
distribuir, comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar 
ou ilicitamente detiver, fora dos casos previstos no artigo 47.º, plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I 
a III é punido com pena de prisão de dois a doze anos.
2 - Quem, agindo em contrário de autorização concedida nos termos do capítulo II, ilicitamente ceder, introduzir ou diligenciar 
para que outrem introduza no comércio plantas, substâncias ou preparados referidos no número anterior é punido com pena de 
prisão de quatro a quinze anos.
3 - Incorre na pena prevista no número anterior aquele que cultivar plantas, produzir ou fabricar substâncias ou preparados 
diversos das que constam do título de autorização.
4 - Quando se tratar de substâncias ou preparados constantes da tabela IV, a pena é de um a cinco anos.

Artigo 27.º (Cultivo de «Cannabis Sativa»)

Quem, sem estar autorizado, cultivar a planta «Cannabis Sativa» vulgarmente conhecida por marijuana, é punido com pena de 
um mês a um ano de prisão. 

Artigo 28.º (Utilização indevida de equipamento, material e precursores)

1 - Quem, sem se encontrar autorizado, fabricar, importar, exportar, transportar ou distribuir equipamento, materiais ou subs-
tâncias inscritas nas tabelas V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacien-
tes ou substâncias psicotrópicas preparados ou substâncias de efeitos similares, é punido com pena de dois a dez anos de prisão.
2 - Quem, sem se encontrar autorizado, detiver, a qualquer título, equipamento, materiais ou substâncias inscritas nas tabelas V 
e VI, destinados a ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é punido 
com pena de prisão de um a cinco anos.
3 - Quando o agente seja titular de autorização nos termos do capítulo II, é punido:
a) No caso do n.º 1, com pena de prisão de três a doze anos. 
b) No caso do n.º 2, com pena de prisão de dois a oito anos. 



508

Artigo 29.º (Tráfico de menor gravidade)

1- Se nos casos dos artigos 26.º e 28.º, a ilicitude do facto se mostrar consideravelmente diminuída, tendo em conta nomeada-
mente os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da acção, a qualidade ou a quantidade das plantas, substâncias ou 
preparados, corresponde à seguinte moldura penal:
a) Prisão de um a cinco anos, se tratar de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III, V e VI;
b) Prisão até dois anos ou multa até duzentos dias, no caso de substâncias ou preparados compreendidos na tabela. 

Artigo 30.º (Consumidor-traficante)

1 - Quando, pela prática de algum dos factos referidos no artigo 26.º, o agente tiver por finalidade exclusiva conseguir plantas, 
substâncias ou preparados para o uso pessoal, a pena é de até três anos de prisão ou multa não superior a cento e oitenta dias, 
se tratar de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III, ou até um ano de prisão ou multa até cem dias, 
no caso de substâncias ou preparados compreendidas na tabela IV.
1 - A tentativa é punível.
2 - Não é aplicável o disposto no n.º 1 quando o agente detiver plantas, substâncias ou preparados em quantidade que exceda a 
necessária para o consumo médio individual durante o período de cinco dias.

Artigo 31.º (Tráfico e consumo em lugares públicos e de reunião)

1 - Aquele que sendo proprietário, agente director, ou a qualquer título, explorar hotel, restaurante, cervejaria, café, pastelaria, 
casa de pasto, discoteca, clube, casa ou recinto de reunião, de espectáculo ou de diversão ou similares, consentir que esse lugar 
seja utilizado para tráfico ou uso ilícito de plantas, substâncias ou preparados incluídos nas tabelas I a IV, é punido com a pena 
de dois a doze anos de prisão. 
2 - Aquele que tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado, veículo, embarcação ou aeronaves, consentir que seja utilizado para 
tráfico de plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas I a IV, é punido com pena de dois a doze anos.
3 - Aquele que, nas condições descritas nos números anteriores, não tomar as medidas apropriadas para evitar que esses lu-
gares sirvam de ponto de encontro de pessoas que se entregam ao tráfico ou uso ilícito de substâncias ou preparados indicados 
nas tabelas I a IV, é punido com a pena de dois a oito anos de prisão. 
4 - A condenação pela infracção prevista no número 1 determina o encerramento do respectivo estabelecimento.

Artigo 32.º (Abuso do exercício de profissão)

1- As penas previstas nos números 2 e 4 dos artigos 26.º, e no artigo 28.º são aplicadas ao médico que passe receitas, ministre 
ou entregue substâncias ou preparados aí indicados com fim não terapêutico.
2 - As mesmas penas são aplicadas ao farmacêutico ou a quem o substitua na sua ausência ou impedimento que vender ou 
entregar aquelas substâncias ou preparados para fim não terapêutico.
3 - A entrega de substâncias ou preparados a doente mental manifesto ou a menor, com violação do estabelecido no artigo 22.º, 
é punida com pena de prisão de dois a doze anos.
4 - A condenação pelos factos descritos no número anterior determinará a suspensão do exercício da profissão por período até 
um ano e impedimento definitivo no caso de reincidência.
5 - A tentativa é punível.

Artigo 33.º (Agravação)

As penas previstas nos artigos 26.º, 28.º e 34.º são agravadas de um quarto no seu limite mínimo e máximo, quando: 
a) As substâncias ou preparados forem entregues ou se destinarem a menores ou pessoas com capacidade mental reduzida;
b) As substâncias ou preparados forem distribuídos a duas ou mais pessoas;
c) O agente obtiver ou procurar obter avultada compensação;
d) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão dessas infracções;
e) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário dos serviços prisionais e de reinserção 
social, ou de trabalhador de serviços ou instituições de acção social, e tiver praticado a infracção no exercício da sua função; 
f) O agente participar ou colaborar, por qualquer forma, em outras actividades criminosas organizadas;
g) A infracção tiver sido cometida em instalações dos serviços da saúde, de tratamento de consumidores de droga, de reinserção 
social, de serviços ou instituições de acção social, em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, 
ou em outros locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de actividades educativas, desportivas ou sociais, ou 
nas suas imediações;
h) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou pessoas com capacidade mental reduzida;
i) O agente actuar como membro de um grupo destinado à prática habitual dos crimes previstos nos artigos 26º e 28º;
j) As substâncias ou preparados forem corrompidos, alterados ou adulterados, por manipulação ou mistura, aumentando o pe-
rigo para a vida ou para a integridade física ou mental de outrem.

Artigo 34.º (Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos)

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de infracção 
prevista nos artigos 26.º, 28.º, 29.º e 33.º:
a) Converter, transferir, encobrir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, 
no todo ou em parte, directa ou indirectamente, com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa 
implicada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se das consequências jurídicas dos seus actos, é punido com pena 
de prisão de quatro a doze anos;
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b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade desses bens ou 
produtos ou os direitos relativos a eles, é punido com a pena de prisão de dois a dez anos;
c) Os adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter, conservar ou guardar, é punido com a pena de um a cinco anos de 
prisão. 
2. A punição pelos crimes previstos no número anterior não excede a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 26.º, 
28.º, 29.º e 33.º.
3. A punição pelos crimes previstos no n.º 1 tem lugar ainda que os factos referidos nos artigos 26.º, 28.º,29.º e 33.º tenham sido 
praticados fora do território nacional.

Artigo 35.º (Associações criminosas)

1. Quem promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando concertada-
mente, vise praticar alguns dos crimes previstos nos artigos 26.º e 28.º é punido com pena de prisão de dez a vinte anos.
2. Quem prestar colaboração directa ou indirecta, aderir ou apoiar o grupo, organização ou associação referidos no número an-
terior é punido com pena de prisão de cinco a quinze anos.
3. Incorre na pena de doze a vinte anos de prisão quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação referidos no n.º 1.
4. Se o grupo, organização ou associação tiver como finalidade ou actividade a conversão, transferência, dissimulação ou recep-
tação de bens ou produtos dos crimes previstos nos artigos 26.º e 28.º, o agente é punido:
a) Nos casos dos nºs 1 e 3, com pena de prisão de dois a dez anos;
b) No caso do n.º 2, com pena de prisão de um a oito anos.

Artigo 36.º (Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas)

1. Quem induzir, incitar ou instigar outra pessoa, em público ou em privado, ou por qualquer modo facilitar o uso ilícito de 
plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III é punido com pena de prisão até três anos ou multa até 
trezentos dias.
2. Se se tratar de substâncias ou preparados compreendidos na tabela IV, a pena de prisão é de até um ano ou de multa até cem 
dias.
3. Os limites mínimo e máximo das penas são aumentados em um terço se:
a) Os factos forem praticados em prejuízo de menor, pessoa com capacidade mental reduzida ou de pessoa que se encontrava ao 
cuidado do agente do crime para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda; 
b) Ocorreu alguma das circunstâncias previstas nas alíneas d) ou e) do artigo 33.º.

Artigo 37.º (Abandono de seringas)

Quem, em lugar público ou aberto ao público, em lugar privado mas de uso comum, abandonar seringa ou outro instrumento 
usado no consumo ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, criando deste modo perigo para a vida ou a integrida-
de física de outra pessoa, é punido com pena de prisão até um a seis anos ou com pena de multa de até cem dias, se pena mais 
grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

Artigo 38.º (Atenuação ou isenção de pena)

Se, nos casos previstos nos artigos 26.º, 28.º, 34.º e 35.º, o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer 
diminuir por forma considerável o perigo produzido pela conduta, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado 
que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente às autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação 
ou a captura de outros responsáveis, particularmente tratando-se de grupos, organizações ou associações, pode a pena ser-lhe 
especialmente atenuada ou ter lugar a dispensa de pena.

Artigo 39.º (Tratamento espontâneo)

1. Quem utilize ilicitamente, para consumo pessoal, plantas, substâncias ou preparados compreendidas nas tabelas I a IV e soli-
cite a assistência de serviços de saúde do Estado ou particulares tem a garantia de anonimato, sem prejuízo da responsabilidade 
em que incorra o terceiro que eventualmente lhas tenha facilitado.
2. Se se tratar de menor, interdito ou inabilitado, a assistência solicitada pelos seus representantes legais é prestada nas mes-
mas condições.
3. Os médicos, técnicos e restante pessoal do estabelecimento que assistam o paciente estão sujeitos ao dever de segredo pro-
fissional, não sendo obrigados a depor em tribunal ou a prestar informações às entidades policiais sobre a natureza e evolução 
do processo terapêutico.
4. Ressalvado o disposto no número anterior, qualquer médico pode assinalar aos serviços de saúde do Estado os casos de 
abuso de plantas, substâncias psicotrópicas ou estupefacientes que constate no exercício da sua actividade profissional, quando 
entenda que se justificam medidas de tratamento ou assistência no interesse do paciente, dos seus familiares ou da comunidade, 
para as quais não disponha de meios.
5. O disposto nos números 1, 2 e 3 não se aplica aos pacientes reincidentes.

Artigo 40.º (Desobediência qualificada)

1. Quem se opuser a actos de fiscalização ou se negar a exibir os documentos exigidos pelo presente Diploma, depois de adver-
tido das consequências penais da sua conduta, é punido com a pena de seis meses a dois anos de prisão ou a cem dias.
2. Incorre em igual pena quem não cumprir em tempo as obrigações impostas pelo artigo 25.º. 
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Artigo 41.º (Actos preparatórios e tentativas frustradas)

1. Os actos preparatórios e as tentativas de práticas das infracções previstas nos artigos 28.º, 32.º, 36.º são punidos com um 
terço da pena correspondente nos casos de actos consumados e dois terços nos casos de tentativa.
2. São punidas como crimes consumados, a tentativa e a frustração das infracções previstas nos artigos 26.º, 34.º e 35.º. 

Artigo 42.º (Expulsão de estrangeiros e encerramento de estabelecimento)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 56.º, em caso de condenação por crime previsto no presente Diploma, se o arguido for 
estrangeiro, o tribunal pode ordenar a sua expulsão do país, por período não superior a cinco anos.
2. Na sentença condenatória pela prática de crime previsto no artigo 31.º, e independentemente da interdição de profissão ou 
actividade, pode ser decretado o encerramento do estabelecimento ou lugar público onde os factos tenham ocorrido, pelo perío-
do de um a cinco anos.
3. Tendo havido prévio encerramento, ordenado judicial ou administrativamente, o período decorrido é tido em conta na sentença.
4. Se o réu for absolvido, cessa imediatamente o encerramento ordenado previamente. 

Artigo 43.º (Perda de objectos e de coisas ou objectos relacionados com o facto)

1. São declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tiverem servido ou que estivessem destinados a servir para a 
prática de uma infracção prevista no presente Diploma ou que por esta tiverem sido produzidos, quando, pela sua natureza ou 
pelas circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, ou oferecerem sério risco de ser 
utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos.
2. As plantas, substâncias e preparados incluídos nas tabelas I a IV são sempre declarados perdidos a favor do Estado.
3.O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.
4. Toda a recompensa dada ou prometida aos agentes de uma infracção prevista no presente Diploma, para eles ou para outrem, 
é perdida a favor do Estado.
5. São também perdidos a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos de terceiro de boa fé, os objectos, direitos e vantagens que, 
através da infracção, tiverem sido directamente adquiridos pelos agentes, para si ou para outrem.
6.O disposto nos números anteriores aplica-se aos direitos, objectos ou vantagens obtidos mediante transacção ou troca com os 
direitos, objectos ou vantagens directamente conseguidos por meio da infracção.
7. Se a recompensa, os direitos, objectos ou vantagens referidos nos números anteriores não puderem ser apropriados em es-
pécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respectivo valor.
8. Estão compreendidos neste artigo, nomeadamente, os móveis, imóveis, aeronaves, barcos, veículos, depósitos bancários ou 
de valores ou quaisquer outros bens de fortuna.
9. Os veículos automóveis apreendidos revertem para o património do Estado ou são vendidos, conforme indicação do Ministério 
encarregue das Finanças, o qual deve, para esse efeito, ser notificado pelo tribunal, com cópia do respectivo auto de exame do 
veículo e no prazo de quinze dias, após o trânsito em julgado da decisão.
10. As substâncias ou objectos com interesse criminalística, científico ou didáctico, podem ser entregues à Polícia de Investiga-
ção Criminal desde que tal seja requerido pelo seu Director durante o processo.
11. Na falta de convenção internacional ou de acordo bilateral, os bens ou produtos apreendidos a solicitação de autoridades de 
Estado estrangeiro ou os fundos provenientes da sua venda são repartidos entre o Estado requerente e o Estado são-tomense, 
na proporção de metade.

Artigo 44.º (Bens transformados, convertidos ou misturados)

1. Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior tiverem sido transformados ou converti-
dos em outros bens, são estes perdidos a favor do Estado em substituição daqueles.
2. Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior tiverem sido misturados com bens licita-
mente adquiridos, são estes perdidos a favor do Estado até o valor estimado daqueles que foram misturados.

Artigo 45.º (Lucros e outros benefícios)

O disposto nos artigos 43.º e 44.º é também aplicável aos juros, lucros e outros benefícios obtidos com os bens neles referidos.

Artigo 46.º (Destino dos bens declarados perdidos a favor do Estado)

1. As recompensas, objectos, direitos ou vantagens declarados perdidos a favor do Estado nos termos dos artigos 43.º e 44.º, se 
revertem:
a) Em 30% para a entidade coordenadora do Programa Nacional de Luta contra a Droga, destinando-se ao apoio de acções, me-
didas e programa de prevenção do consumo de droga; 
b) Em 50% para o Ministério encarregue da Saúde, visando implementação de estruturas de consulta, tratamento e reinserção 
de toxicodependentes;
c) Em 20% para os organismos do Ministério encarregue da Justiça nos termos de disposições legais aplicáveis ao destino de 
produto da venda de objectos apreendidos em processo penal, visando o tratamento e reinserção do toxicodependentes em cum-
primento de medidas penais ou tutelares.
2. Alienação de veículos automóveis fica sujeita à anuência prévia da Direcção do Tesouro e Património. 
3. Não são alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado que, pela sua natureza ou caracte-
rísticas, possam vir a ser utilizados na prática de outras infracções, devendo ser destruídos no caso de não oferecerem interesse 
criminalístico, científico ou didáctico.
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CAPÍTULO IV Consumo e Tratamento

Artigo 47.º (Consumo)

1. Aquele que consumir ou, para o seu consumo, cultivar, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparados compreendidos 
nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão até dois anos e multa correspondente. 
2. Se a quantidade de plantas, substâncias ou preparados cultivados, detidos ou adquiridos pelo agente exceder a necessária 
para o consumo médio individual durante o período de três dias, a pena é de prisão não inferior a um ano, sem prejuízo da multa 
correspondente a cento e vinte dias.
3. Aquele que para seu consumo, cultivar plantas incluídas na tabela I a IV é punido com pena de prisão até um ano ou multa 
correspondente. 
4. Quando, nos casos um e três, o agente for consumidor ocasional pode ser dispensado da pena. 
5. Em caso de condenação de consumidor toxicodependente comprovado, o tribunal ordena a suspensão da autorização para 
conduzir veículos automóveis, pilotar aeronaves e embarcações pelo período que durar a toxicodependência.
6. Pode ser isento de pena o agente que cumulativamente preencher os seguintes requisitos:
a) Não tiver atingido a maioridade; 
b) Não for reincidente;
c) Comprometer-se solenemente mediante declaração perante o magistrado a não recomeçar;
d) Aceitar voluntariamente submeter-se ao tratamento médico, se for toxicodependente.

Artigo 48.º (Atendimento e tratamento dos consumidores)

1 - Ao Ministério encarregue da Saúde cabe desenvolver, através dos serviços respectivos, as acções necessárias à prestação de 
atendimento a toxicodependentes ou outros consumidores que se apresentem espontaneamente. 
2 - O Ministro encarregue da Saúde estabelece mediante Despacho, as condições em que as entidades privadas podem atender 
e tratar toxicodependentes, bem como o tipo de regras de fiscalização a que ficam sujeitas. 
Artigo 49.º (Exame médico a consumidores habituais)
1 - Sempre que houver indícios de que uma pessoa é consumidora habitual de plantas, substâncias ou preparados referidos nas 
tabelas I a IV, pondo em grave risco a sua saúde ou revelando perigosidade social, o Ministério Público pode ordenar a realização 
do devido exame médico.
2- A iniciativa do exame é do Ministério Público, podendo ser-lhe requerido por qualquer pessoa, devendo o Ministério Público, 
em qualquer caso, proceder às diligências necessárias ao apuramento dos indícios a que se refere o número anterior.
3 - O exame é efectuado pelo médico ou serviço especializado de saúde, público ou privado, e realizar-se-á no prazo não superior 
a trinta dias, observando-se, com as necessárias adaptações, o regime do processo penal, nomeadamente quanto à obrigação 
de comparência, prestação de compromisso e relatório pericial.
4 - O examinando pode ser sujeito à análise de sangue ou de urina ou outra que se mostre necessária.
5 - Se no exame se concluir pela toxicodependência da pessoa a ele sujeita, o Ministério Público deve propor-lhe a sujeição 
voluntária ao tratamento, o qual, ao ser aceite, se efectuará sob a responsabilidade do serviço especializado de saúde, público 
ou privado.
6 - Quando se verificar a interrupção injustificada do tratamento ou de recusa de sujeição ao mesmo, o magistrado comunica 
os factos ao Instituto de Reinserção Social e, se for caso disso, aos serviços de saúde, para adopção das medidas de apoio ade-
quadas.
7 - Ao exame pericial se atribui valor probatório que se encontra consagrado na lei processual penal.

Artigo 50.º (Suspensão da pena e obrigação de tratamento)

1 - Se o arguido tiver sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 47.º, ou de outro que com ele se encontre numa 
relação directa de conexão e tiver sido considerado toxicodependente nos termos do artigo 60.º pode o tribunal suspender a 
execução da pena de acordo com a lei geral, sob condição, de para além de outros deveres ou regras de conduta, se sujeitar 
voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento apropriado, pela forma e tempo determinados pela auto-
ridade judicial.
2 - Se durante o período da suspensão da execução da pena, o toxicodependente culposamente não se sujeitar ao tratamento 
ou ao internamento ou deixar de cumprir qualquer dos outros deveres ou regras de conduta impostos pelo tribunal, aplica-se o 
disposto na lei penal para a falta de cumprimento desses deveres ou regras de conduta.
3 - Revogada a suspensão, o cumprimento da pena tem lugar em zona apropriada do estabelecimento prisional.
4 - O toxicodependente é assistido pelos serviços médicos próprios do estabelecimento prisional ou, se necessário, pelos servi-
ços do Ministério encarregue da Saúde, em condições a acordar com o Ministério encarregue da Justiça.
5 - O regime de assistência do recluso através de entidades privadas ou do recurso a modalidades de tratamento que tenham 
implicações no regime prisional é estabelecido por diploma próprio do Ministro encarregue da Justiça. 

Artigo 51.º (Suspensão com regime de prova)

1 - O tribunal, no caso a que se refere o artigo anterior, pode determinar, nos termos da lei geral, que a suspensão seja acom-
panhada de regime de prova, se o considerar conveniente e adequado a facilitar a recuperação do toxicodependente e a sua 
reinserção na sociedade.
2 - O plano individual de recuperação e reinserção é preparado e acompanhado na sua execução pelos serviços de saúde, articu-
ladamente com a entidade responsável pela Reinserção Social, sob a responsabilidade de uns ou de outros, conforme o tribunal 
considerar mais adequado à situação, obtendo-se, sempre que possível, o acordo do visado.
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3- A decisão do tribunal pode ser tomada antes da apresentação do plano individual, fixando-se, nesse caso, um prazo razoável 
para apresentação do mesmo.
Artigo 52.º (Toxicodependente em prisão preventiva ou no cumprimento de pena de prisão)
Se o estado de toxicodependência for detectado quando a pessoa se encontrar detida, em prisão preventiva ou em cumprimento 
de pena, os serviços policiais ou prisionais devem comunicar o facto ao Ministério Público a fim de promover as medidas ade-
quadas, sem prejuízo das que a urgência da situação justificar. 

Artigo 53.º (Tratamento no âmbito de processo pendente)

1- Sempre que o tratamento, em qualquer das modalidades seguidas, decorra no âmbito de um processo pendente no tribunal, 
o médico ou o estabelecimento deve enviar, trimestralmente, se outro período não for fixado, uma informação circunstanciada 
sobre a evolução da pessoa a ele sujeita, com respeito pela confidencialidade da relação terapêutica, podendo sugerir as medi-
das que entendam convenientes.
2- A entidade responsável pela Reinserção Social procede de modo idêntico na esfera das suas atribuições.
3- Após a recepção da informação referida nos números anteriores, o tribunal pronuncia-se, se o entender necessário, sobre a 
situação processual do visado.
4- As normas do presente Diploma prevalecem sobre as relativas ao internamento em regime fechado previstas nos diplomas 
de saúde mental.

CAPÍTULO V Procedimento
Secção I Legislação subsidiária

Artigo 54.º (Legislação penal)

Na falta da disposição específica da presente Lei são aplicáveis, subsidiariamente, as disposições do Código Penal e a respectiva 
legislação complementar.

Artigo 55.º (Aplicação da lei nacional)

1- Para o efeito do presente Diploma, a lei penal são-tomense aplica-se ainda aos factos cometidos fora do território nacional: 
a) Quando tiverem sido praticados por cidadãos estrangeiros, desde que o agente se encontre em São Tomé e Príncipe e não seja 
extraditado.
b) Quando tiverem sido praticados a bordo do navio e aeronave contra o qual São Tomé e Príncipe tenha sido autorizado a tomar 
as medidas previstas no artigo 17.º da Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas de 1988. 

Artigo 56.º (Medidas respeitantes a menores)

Compete aos tribunais com jurisdição na área de menores a aplicação das medidas previstas neste Diploma, com as devidas 
adaptações, quando a pessoa a elas sujeita for menor, nos termos da legislação específica, e sem prejuízo da aplicação pelos 
tribunais comuns da legislação respeitante a jovens dos 16 aos 21 anos. 

Artigo 57.º (Legislação processual penal)

O procedimento contra os crimes definidos nesta Lei reger-se-á pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as 
normas do Código do Processo Penal e legislação complementar. 

Artigo 58.º (Cooperação internacional)

As disposições da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 1988, no 
tocante à extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão de processos criminais, 
aplicam-se subsidiariamente. 

Secção II Diligências Processuais

Artigo 59.º (Buscas e apreensões)

1 - As visitas, buscas e apreensões aos locais onde sejam fabricados, transformados ou armazenados, ilicitamente, estupefa-
cientes, substâncias psicotrópicas, preparados ou outras substâncias de efeitos similares, equipamentos ou materiais destina-
dos à cultura, produção ou fabrico ilícito das mesmas, são permitidas a qualquer hora. 
2 - As diligências a efectuar em casa de habitação são precedidas de autorização escrita da autoridade judiciária competente, 
nos termos da lei processual penal.
3 - Pode prescindir-se da autorização referida no número anterior, caso o legal ocupante da casa de habitação não se oponha à 
medida, lavrando-se acta que deve por ele ser assinada.
4 - Em caso de infracção prevista no presente Diploma são imediatamente apreendidos:
a) Estupefacientes ou substâncias previstas nesta Lei.
b) Instalações, materiais, equipamentos e outros bens móveis sujeitos de terem sido utilizados ou de se destinarem a ser utili-
zados a prática do crime;
c) Somas e valores mobiliários suspeitos de proveniência directa ou indirecta da infracção;
d) Todos os documentos que facilitem a prova das somas e valores mobiliários referidos na alínea anterior ou a culpabilidade dos 
seus autores, sem que o segredo bancário possa ser invocado.



513

Artigo 60.º (Perícia médico-legal)

1- Logo que, no decurso do inquérito ou da instrução, haja notícia de que o arguido era toxicodependente à data dos factos que 
lhe são imputados, é ordenada a realização urgente de perícia adequada à determinação do seu estado.
2- Na medida do possível, o perito deve pronunciar-se sobre a natureza dos produtos consumidos pelo arguido, o seu estado no 
momento da realização da perícia e os eventuais reflexos do consumo na capacidade de avaliar a ilicitude dos seus actos ou de 
se determinar de acordo com a avaliação feita.
3- Pode ser ordenada, quando tal se revele necessário, a realização das análises a que se refere o n.º 4 do artigo 50.º.

Artigo 61.º (Revista e perícia)

1- Quando houver indícios sérios de alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefaciente ou substâncias psicotrópicas, 
preparados ou outros de efeitos similares é ordenada a revista e, se necessário procede-se à perícia. 
2- O visado pode ser conduzido à unidade hospitalar ou outro estabelecimento adequado e ai permanecer pelo tempo estrita-
mente necessário à realização de perícia.
3- A revista é efectuada pelo funcionário habilitado a constatar a informação, quem relata por escrito à autoridade judiciária 
competente, no prazo máximo de quarenta e oito horas, o resultado da diligência.
4- Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido à revista ou perí-
cia, é punido com pena de prisão prevista no artigo 40.º da presente Lei.

Artigo 62.º (Escuta telefónica)

1- A autoridade judicial competente nos termos do Código do Processo Penal pode ordenar a interceptação e gravação de con-
versas e comunicações telefónicas e interceptações telemáticas, por período determinado, efectuadas por pessoas contra as 
quais existem indícios sérios de participação numa das infracções previstas nos artigos 26.º, 28.º, 34.º, 35.º que seja de grande 
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2- Da interceptação e gravação é lavrada auto, no qual se sumarizam os elementos relevantes da escuta, decidindo a autoridade 
judiciária sobre a matéria considerada pertinente a juntar ao processo, e ordenando a destruição dos elementos sem interesse, 
nomeadamente dos suportes das gravações.
3- Pode a autoridade judicial abster da junção dos elementos ao processo se tiver razões crer que o conhecimento do auto pela 
parte pode prejudicar as finalidades da investigação.

Artigo 63.º (Remessa do auto)

1- Ocorrendo detenção em flagrante delito a autoridade policial dela dá conhecimento imediato ao Ministério Público, remeten-
do-lhe cópia do auto devidamente lavrado.
2- Nas procuradorias onde houver mais do que uma secção competente, a remessa far-se-á na forma prevista na lei processual 
penal. 

Artigo 64.º (Liberdade provisória e prisão preventiva)

1 - A prática de qualquer das infracções previstas na presente Lei a que corresponde penas superiores a dois anos de prisão, não 
admite liberdade provisória. 
2 - Nos restantes casos, na fixação de medida de liberdade provisória, o juiz deve ter especialmente em conta os recursos 
económicos que o arguido detenha e que possa utilizar para pagar a caução, bem como o perigo de continuação da actividade 
criminosa, tanto ao nível do território nacional, como estrangeiro. 
3 - Para efeitos de decisão sobre a existência dos pressupostos da prisão preventiva, o juiz deve colher junto da Polícia de Inves-
tigação Criminal, informação actualizada que interesse para o reexame dos referidos requisitos. 

Artigo 65.º (Tratamento compulsivo)

1- Se a infracção corresponder à pena de prisão superior a dois anos e o arguido tiver sido considerado toxicodependente, nos 
termos do artigo 60.º pode lhe ser imposta a obrigação de tratamento em estabelecimento apropriado, onde tem de se apresen-
tar no prazo que lhe vier a ser fixado.
2 - A obrigação de tratamento é comunicada pelo tribunal ao respectivo estabelecimento, podendo o juiz solicitar o apoio da 
entidade responsável pela reinserção social a fim de acompanhar o toxicodependente.
3 - O cumprimento da obrigação imposta no número um deve ser comprovado pelo arguido junto do tribunal, pela forma e no 
prazo que lhe for fixado.
4 - Ao arguido que se tenha sujeitado a tratamento de toxicodependência, e enquanto ele estiver a decorrer, não se lhe pode 
impor qualquer medida de prisão preventiva, excepto quando necessidades cautelares especiais o imponham.
5 - Quando se tenha de ordenar a prisão preventiva, esta deve ser cumprida em área apropriada do respectivo estabelecimento 
prisional, aplicando-se o regime estabelecido no n.º 5 artigo 50.º.

Artigo 66.º (Suspensão provisória do processo)

1 - No caso das infracções previstas no artigo 47.º pode o Ministério Público suspender o processo de instrução, desde que se 
mostrem verificadas as regras de boa conduta do arguido, demonstre que este está curado.
2 - As substâncias e preparados que tenham servido ou estivessem destinados à prática das referidas infracções são apreendi-
dos e declarados perdidos a favor do Estado.
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Artigo 67.º (Investigação criminal)

A investigação do tráfico ilícito de plantas, substâncias e preparados compreendidos nas tabelas anexas ao presente Diploma é 
da competência exclusiva da Polícia de Investigação Criminal. 

Artigo 68.º (Actos não puníveis)

1 - Não é passível de punição a conduta do agente da Polícia de Investigação Criminal que, para fins de investigação e sem re-
velação da sua qualidade e identidade, aceitar directamente ou por intermédio de um terceiro a entrega de estupefacientes ou 
substâncias psicotrópicas ou precursoras.
2 - Os actos relativos à conduta no número anterior têm que estar devidamente autorizados pelos responsáveis da entidade 
policial e devem constar de relatório a ser produzido no prazo de 24 horas e juntado ao respectivo processo. 

Artigo 69.º (Prestação de informações e apresentação de documentos)

1 - Podem ser pedidas informações e solicitar-se a apresentação de documentos respeitantes a bens, depósitos ou quaisquer 
outros valores pertencentes a pessoas suspeitas ou a arguidos de crimes previstos nos artigos 26.º, 28.º, 34.º, e 35.º com vista a 
sua apreensão e perda a favor do Estado.
2 - A prestação das referidas informações ou apreensão de documentos quer se encontre em registo manual ou informático, 
não poderão ser recusadas por nenhuma entidade pública ou privada, designadamente instituições bancárias, financeiras ou 
equiparadas, sociedades civis e comerciais, bem como ainda por quaisquer repartições de registo ou fiscais, desde que o pedido 
esteja claramente individualizado e devidamente precisado.
3 - A solicitação indicada nos números anteriores só pode ser feita por autoridade judicial.

Artigo 70.º (Sistema financeiro e bancário)

1- Sempre que haja indício de que um indivíduo, suficientemente identificado, utiliza ou utilizou o sistema financeiro, bancário 
ou instituições similares para efectuar operações relacionadas com as práticas das infracções previstas nos artigos 26.º, 28.º, 
34.º e 35.º a autoridade judiciária competente pode, autorizar sem que o segredo bancário ou profissional lhe possa ser oposto: 
a) A colocação sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
b) O acesso, por período determinado, aos sistemas informáticos usados naquelas operações; 
c) A exibição ou fornecimento de quaisquer informações ou documentos financeiros, bancários, fiscais ou comerciais.
2 - O estabelecimento bancário, financeiro ou instituições similares, públicas ou privadas, devem por sua iniciativa alertar as au-
toridades judiciais competentes sobre as operações de que suspeitam relacionadas com a prática das infracções referidas no n.º 
1, não constituindo tal procedimento, uma violação de segredo profissional ou bancário, nem implicando responsabilidade civil. 

Artigo 71.º (Entregas controladas)

1 - Pode ser autorizada, caso a caso, pelo Ministério Público, a não actuação da Polícia de Investigação Criminal sobre os porta-
dores de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas em trânsito por São Tomé e Príncipe, com a finalidade de proporcionar, 
em colaboração com o país ou países destinatários e outros eventuais países de trânsito, a identificação e arguição do maior 
número de participantes nas diversas operações de tráfico e distribuição, mas sem prejuízo do exercício da acção penal pelos 
factos aos quais a lei penal são-tomense é aplicável.
2 - A autorização só é concedida a pedido de País de trânsito ou destinatário, desde que: 
a) Seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos portadores e a identificação suficiente destes; 
b) Seja garantida pelas autoridades competentes dos países de destino e dos países de trânsito a segurança das substâncias 
contra riscos de fuga ou extravio; 
c) Seja assegurado pelas autoridades competentes dos países de destino ou trânsito que a sua legislação prevê as sanções pe-
nais adequadas contra os arguidos e que a acção penal é exercida; 
d) As autoridades judiciárias competentes dos países de destino ou de trânsito se comprometem a comunicar, com urgência, 
informação pormenorizada sobre os resultados da operação e os pormenores da acção desenvolvida por cada um dos agentes 
da prática dos crimes, especialmente dos que agiram em São Tomé e Príncipe. 
3 - Apesar de concedida a autorização mencionada nos números 1 e 2, a Polícia de Investigação Criminal intervém se as margens 
de segurança tiverem diminuído sensivelmente, se verificar alteração imprevista do itinerário ou qualquer outra circunstância 
que dificulte a futura apreensão das substâncias e a captura dos agentes. 
4 - A intervenção deve ser comunicada no momento ao Ministério Público e dela, se produz um relatório no mesmo dia. 

Artigo 72.º (Exame e destruição das substâncias)

1 - As plantas, substâncias e preparados apreendidos são examinados, por ordem da autoridade judicial competente, no mais 
curto prazo de tempo possível.
2 - Realizado o exame laboratorial, o perito procede à recolha, identificação, pesagem bruta e líquida, acondicionamento e sela-
gem de uma amostra, caso a quantidade o permita, bem como do remanescente, se o houver.
3 - A amostra fica guardada em cofre do serviço que procede à investigação, até a decisão final.
4 - A destruição das plantas, substâncias e preparados previstos no n.º 1, efectuar-se-á por incineração, na presença de um 
magistrado do Ministério Público, de um funcionário do Ministério encarregue da Saúde, das Alfândegas e do Gabinete de Luta 
contra a Droga designado para o efeito, de um técnico de laboratório, lavrando-se a acta respectiva. 
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5 - Proferida decisão com trânsito em julgado, o tribunal ordenará a destruição da amostra guardada em cofre, o que se faz com 
observância do disposto no número anterior, sendo remetida cópia do auto respectivo.
6 - Por intermédio do Gabinete de Luta contra a Droga do Ministério encarregue da Justiça pode ser solicitada ao magistrado que 
superintenda o processo a cedência de substâncias apreendidas, para fins didácticos, de formação ou de investigação criminal, 
nomeadamente para adestramento de cães.
7 - Pode ser fixado prazo para a devolução da droga cedida, ou autorizado que o organismo cessionário proceda à sua destruição, 
logo que desnecessária ou inútil, com informação para o processo. 

Artigo 73.º (Amostras pedidas por entidades estrangeiras)

1 - Podem ser enviados a pedido de entidades estrangeiras, amostras de substâncias e preparados que tenham sido apreendi-
dos, à solicitação de serviços públicos estrangeiros, para fins científicos ou de investigação, mesmo na pendência do processo.
2 - Para o efeito, o pedido é transmitido à autoridade judiciária competente, que decide sobre a sua satisfação.
3 - O pedido e o seu cumprimento são apresentados através do Gabinete de Luta contra a Droga do Ministério encarregue da 
Justiça ou da Polícia de Investigação Criminal.

Artigo 74.º (Comunicação de decisões)

1 - Ao Gabinete de Luta contra a Droga deve comunicar-se toda a apreensão de plantas, substâncias e preparados constantes 
das tabelas I a IV.
2 - Os tribunais devem remeter ao Gabinete de Luta contra a Droga do Ministério encarregue da Justiça cópia das decisões ou 
sentenças proferidas no conhecimento de infracções previstas na presente Lei. 

CAPÍTULO VII Contravenções

Artigo 75.º (Regra geral)

O simples acto praticado em violação dos condicionamentos e das obrigações impostas na presente Lei constitui contravenção 
punida com multa, se não lhe couber pena mais grave. 

Artigo 76.º (Multas)

1 - As transgressões às disposições da presente Lei, para as quais não se fixe sanção especial, são punidas com a multa de até 
cinquenta dias.
2 - Quando o acto que lhe der causa tiver sido praticado, por negligência, a multa não pode exceder metade do limite máximo 
previsto no número anterior.
3 - Quando o respectivo agente for pessoa colectiva ou equiparada, a multa é elevada até ao dobro do limite máximo. 
4 - Para os efeitos do previsto na presente Lei, cada dia de multa corresponde a uma cifra entre um terço (1/3) e um salário 
mínimo da Função Pública e o tribunal fixa em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos 
pessoais.

Artigo 77.º (Apreensões e medidas acessórias)

1 - Nos processos de transgressão pode ser ordenada a apreensão dos objectos que tiverem servido para prática da contraven-
ção e, acessoriamente, podem ser aplicadas as seguintes sanções: 
a) Revogação ou suspensão da autorização concedida para o exercício da respectiva actividade.
b) Interdição do exercício da profissão ou actividade por período não superior a três anos.
2 - Se alguns dos factos praticados integram também algum dos crimes previstos na presente Lei, o seu agente é por ele punido, 
sem prejuízo de aplicação das sanções acessórias estabelecidas para respectiva contravenção.

Artigo 78.º (Cadastro)

Ao Ministério encarregue da Saúde incumbe organizar o registo das pessoas singulares e colectivas autorizadas a exercer acti-
vidades referidas no n.º 3 do artigo 4.º, no qual são averbadas as sanções que lhes tiverem sido aplicadas, sem prejuízo do que 
se encontra estabelecido quanto ao registo criminal.

Artigo 79. º (Disposições finais)

1- Ao Governo em articulação com a Procuradoria-Geral da República, compete executar, planear e avaliar acções, medidas e 
programas específicos de prevenção do uso e consumo de droga.
2 - Ao Governo, de modo particular, compete:
a) Integrar nos currículos escolares programas básicos de educação para a saúde, que incluam a prevenção do consumo de 
droga;
b) Providenciar pela formação inicial e contínua dos professores habilitando-os para acompanhar e desenvolver as acções refe-
ridas na alínea anterior; 
c) Desenvolver programas específicos de prevenção primária da toxicodependência no meio escolar.
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Artigo 80.º (Alterações de tabelas)

As tabelas anexas à presente Lei podem ser alteradas mediante despacho conjunto dos Ministérios encarregue da Saúde e da 
Justiça ouvida a Procuradoria-Geral da República.

Artigo 81.º (Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 18 de Outubro de 2011.- O Presidente da Assembleia Nacional, Evaristo do Espírito 
Santo Carvalho.
Promulgado em 02 de Outubro de 2012. 
Publique-se.
O Presidente da República, Manuel do Espírito Santo Pinto da Costa

Consultar no Legis-PALOP+TL Anexos no Texto Integral – Imagem
Tabelas das plantas, substâncias e preparados sujeitas ao controlo
Tabela I-A
Tabela I-B
Tabela I-C
Tabela II-A
Tabela II-B
Tabela III-C
Tabela III
Tabela IV
Tabela V
Tabela VI
 

Decreto n.º 44/2009 (Plano Nacional de Luta Contra o Branqueamento
de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo)

Tipo de Documento Decreto
N.º Documento 44/2009 (Plano Nacional de Luta Contra o Branqueamento de Capitais e Combate
 ao Financiamento do Terrorismo)

Data de Publicação 17/12/2009  
Data de Entrada em Vigor  22/12/2009

Entidade Emitente Conselho de Ministros
Fonte Diário da República, Número 87

Decreto n.º 44/2009, de 17 de Dezembro

Considerando que a prevenção do crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo implica um vasto e in-
tegrado conjunto de medidas, que passam pela implementação dum regime abrangente de luta contra o branqueamento de 
capitais e combate ao financiamento do terrorismo, baseado na recomendação do Grupo de Acção Financeira (GAFI) com vista a 
resolver os problemas apontados, que fizeram com que São Tomé e Príncipe constasse da lista de vigilância.
Tendo em conta que, o país foi identificado como sendo vulnerável a estes crimes e outros crimes graves.
Considerando necessário que o País faça parte da lista de vigilância, não obstante a Lei n° 15/2008258 está sendo alvo de uma 
revisão e reforço de forma a dotar o país de uma legislação mais eficaz ao combate de crime de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo.
Nestes termos, no uso das faculdades conferidas pela alínea c), do artigo 111º, da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo 
o seguinte:

Artigo 1.º

É aprovado o Plano Nacional de Luta Contra o Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo, qual é 
parte integrante do presente diploma.

Artigo 2.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 03 de Setembro de 2009.
O Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Joaquim Rafael Branco;
O Ministro da Justiça, da Reforma do Estado, da Administração Pública e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Justino Veiga;
A Ministra do Plano e Finanças, Dra. Ângela Maria da Graça Viegas Santiago.
Promulgado em 30 de Outubro de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, Fradique Bandeira Melo de Menezes.

258 A Lei n.º 15/2008 foi revogada pela Lei n.º 8/2013 (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do terrorismo) .
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PLANO NACIONAL DE LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A prevenção do crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo implica um vasto e integrado conjunto de 
medidas que passam pela implementação dum regime abrangente de luta contra o branqueamento de capitais e combate ao 
financiamento do terrorismo, baseado na recomendação do Grupo de Acção Financeira (GAFI) com vista a resolver os problemas 
apontados, que fizeram com que São Tomé e Príncipe constasse da lista de vigilância.
Considerando que, é necessário eliminar as possíveis deficiências existentes no dispositivo legal que regulamenta esta matéria, 
a Lei nº 15/2008, de 14 de Novembro, está sendo alvo de uma revisão e reforço de forma a dotar o país de uma legislação mais 
eficaz ao combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Tendo em conta que o país foi identificado como sendo vulnerável a estes crimes e outros crimes graves, é proeminente que se 
reforce a capacidade de controlo do sistema financeiro de modo a impedir os criminosos de utilizar o sector financeiro para o 
branqueamento de capitais, reforce esse que culminará com a criação de uma Unidade de Informação Financeira.

1. Acções Requeridas
- Revisão e reforço da lei tendo em conta todos os lapsos observados no seu cumprimento das normas internacionais;
- Passagem da lei e aprovação pelo executivo.
Entidades Decisivas
Ministério de Justiça e Assembleia Nacional
Entidades de Apoio
Comité Inter-ministerial CBC/CFT
Parceiros
FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento
Data Limite
Outubro de 2010
Período de Relatório
Dezembro de 2010

2. Ambiente Regulatório
- Estabelecimento de um mecanismo no Banco Central de seguimento ao cumprimento à CBC/CFT;
- Formação de pessoal do Banco Central responsável pelo seguimento do cumprimento;
- Elaboração de um quadro CBC/CFT, e notas de orientação às entidades responsáveis pelos relatórios e para a emissão de 
disposições de sanções adequadas e apropriadas;
- Advocacia/sensibilização de entidades responsáveis pelos relatórios e o estabelecimento público de sistemas CBC/CFT pelas 
instituições financeiras e a DNFBP;
- Estabelecimento de um sistema fiável de gestão de dados sobre CBC/CFT.
Entidades Decisivas
Ministério do Plano e Finanças
Entidades de Apoio
Tesouro Banco Central
Parceiros
FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento
Data Limite
Outubro de 2010
Período de Relatório
Maio de 2010 (progresso inicial) Dezembro de 2010

3. Ambiente de Cumprimento
- Designação de entidades responsáveis pelo cumprimento da lei CBC/CFT;
- Estabelecimento de unidade (s) de investigação dentro das entidades responsáveis pelo cumprimento e trato de casos CBC/
CFT;
- Selecção e provisão de formação apropriada para o pessoal de repressão;
- Plena implementação de medidas CBC/CFT em todas as fronteiras nacionais;
- Provisão de formação pertinente para os promotores públicos;
- Provisão de formação pertinente para os juízes;
- Estabelecimento de um sistema fiável de gestão de dados sobre CBC/CFT.
Entidades Decisivas
Ministério de Justiça e Poder Judiciário
Entidades de Apoio
Polícia Alfândegas Segurança Interna Banco Central
Parceiros
FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento
Data Limite
Outubro de 2010
Período de Relatório
Dezembro de 2010
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4. Estratégia Nacional CBC/CFT
- Identificação de ameaças e prioridades CBC/CFT (nacionais, regionais, internacionais);
- Identificação de requerimentos legais nacionais, regionais e internacionais sobre os regimes CBC/CFT;
- Desenvolvimento de um quadro estratégico a médio prazo (3-5 anos) para a partilha de responsabilidades entre todas as enti-
dades para a prevenção de ameaças/ prioridades CBC/CFT identificadas;
- Elaboração de um mecanismo/quadro efectivo de colaboração entre as entidades decisivas.
Entidade Decisiva
Comité Inter-Ministerial CBC/CFT
Entidades Apoio
Assembleia Nacional Entidades profissionais Organizações de sociedade civil Parceiros FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, 
UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento.
Data Limite
Outubro de 2010
Período de Relatório
Dezembro de 2010

5. Estabelecimento de uma Unidade de Inteligência Financeira (UIF) funcional
- Desenvolvimento de orientações operacionais para assegurar um degrau de autonomia da UIF;
- Selecção de pessoal de Direcção e outros;
- Identificação/provisão de um local para o gabinete da UIF;
- Provisão da infra-estrutura operacional de apoio necessária;
- Formação do pessoal da Direcção e outros;
- Sensibilização do, e cumprimento pelas, entidades responsáveis pelos relatórios;
- Elaboração de mecanismos e sanções de cumprimento e seguimento.
Entidade Decisiva
Ministério do Plano e Finanças e Banco Central
Entidades de Apoio
Ministério de Justiça Banco Central Tesouro Polícia Alfândegas Segurança Interna
Parceiros
FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento
Data Limite
Outubro de 2010
Período de Relatório
Dezembro de 2010

6. Avaliação mútua
- Preparação para, e concordância com, uma avaliação mútua;
- Organização de um atelier nacional de sensibilização sobre a avaliação mútua;
- Formação pré avaliação;
- Sujeitar o país à avaliação mútua.
Entidade Decisiva
Ministério do Plano e Finanças e Banco Central
Entidades de Apoio
Todos os Ministérios, agências e departamentos governamentais e as instituições do sector privado, como indicado na metodo-
logia do FATF
Parceiros
FMI, BM, FATF, GIABA, Portugal, EUA, UE, UNODC, e outras agências internacionais de desenvolvimento
Data Limite
Junho de 2011
Período de Relatório
Novembro de 2011
FATF – Grupo de Acção Financeira
GIABA - Grupo Inter-Governamental Contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental
UNODC – Escritório das Nações Unidas de Controle de Drogas e Crimes
DNFBP –
O Ministro da Justiça, da Reforma do Estado, da Administração Pública e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Justino Veiga.
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Lei n.º 12/99 (Lei de Extradição)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 12/99 (Lei de Extradição)

Data de Publicação 31/12/1999  
Data de Entrada em Vigor  05/01/2000

Entidade Emitente Assembleia Nacional
Fonte Diário da República, Número 15

Lei n.º 12/99, de 31 de Dezembro

Considerando os graves prejuízos que o consumo ilícito da droga causa ao bem estar social e as inevitáveis consequências para 
os indivíduos, as famílias, bem como para o tecido económico e político;
Considerando ser de extrema importância a adopção de uma lei específica que regule o processo de extradição dos cidadãos 
estrangeiros envolvidos nas actividades ilícitas de droga, como forma de reprimir o tráfico ilícito e de facilitar as acções das 
autoridades judiciais ;
A Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 86.º da Constituição, o seguinte:

TÍTULO I Disposições Gerais

Artigo 1.º (Âmbito de aplicação)

Na ausência de tratado, a extradição e auxílio judiciário em matéria de tráfico ilícito de estupefacientes de substâncias psicotró-
picas regem-se pelas disposições do presente diploma 

Artigo 2.º (Ilícitos abrangidos)

As disposições do presente diploma, quer se trate de pedido, quer de concessão de extradição ou de auxílio judiciário, aplicam-se 
aos actos ilícitos enumerados no artigo 3.º, desde que digam respeito a plantas e substâncias específicas no artigo 4.º .

Artigo 3.º (Enumerações dos actos ilícitos possíveis de serem abrangidos)

São os seguintes os actos ilícitos visados pelo presente diploma :
a) A produção, fabrico, extracção, preparação, oferta, colocação à venda, distribuição, venda à qualquer título, corretagem, envio, 
expedição em trânsito, transporte, importação ou exportação ilícitas de qualquer estupefaciente ou substância psicotrópica .
b) A cultura, detenção ou compra de qualquer estupefaciente ou substância psicotrópicas para uma das actividades atrás enu-
meradas .
c) O fabrico, transporte, distribuição ou detenção de equipamentos, materiais ou de substâncias sabendo o seu autor que se 
destinam a ser utilizadas na ou para a cultura, produção ou fabrico ilícitos de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas .
d) A organização, direcção ou financiamento de um dos actos ilícito enumerados nas alíneas a),b) e c) .
e) A conversão, transferência, aquisição detenção ou utilização sabendo o seu autor que provém de um dos actos visados nas 
alínea a), b), c) e d), ou da participação na realização desses actos, com a finalidade de dissimular qualquer ou ocultar a origem 
dos ditos bens ou de ajudar qualquer pessoa implicada na realização de tal acto eximir-se às consequências jurídicas do mesmo .
f) A dissimulação ou a ocultação da real natureza, origem, localização, disposição, movimento ou propriedade de bens ou direitos 
a eles relativos, sabendo o seu autor que são proveniente de um dos actos ilícitos referidos nas alíneas a), b), c) e d) ou de parti-
cipação em um desses actos .
g) A incitação ou o comportamento público de alguém, por qualquer meio, a entregar-se a uma das actividades ilícitas visadas 
nas alíneas a), b), c), d), e) e f) ou a fazer uso ilícito de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas .
h) A participação em das actividades ilícitas enumeradas nas alíneas a), b), c), d), e),f) e g) ou em associação, acordo, tentativa, 
cumplicidade ou acto preparatório com vista à realização da dita actividade.

Artigo 4.º (Casos de extradição ou auxílio judiciário)

Os actos ilícitos enumerados no artigo precedente podem dar lugar à extradição ou ao auxílio judiciário quando incidam sobre 
plantas ou substâncias constantes :
- do quadro I ou II da Convenção única sobre os estupefaciente de 1961;
- do quadro I, II, III, ou IV da Convenção de 1971 sobre substâncias psicotrópicas ;
- do quadro I ou II da Convenção contra o contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas de 1988;
- ou sobre plantas ou substâncias que, apesar não inscritas no mencionados quadros de Convenções, são classificadas pelo 
Estado requerente como estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou denominadas precursores, frequentemente usadas no 
fabrico ilícito de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas .
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Artigo 5.º (Recusa de extradição ou de auxílio judiciário)

O governo pode considerar as infracções previstas nos artigos 3.º e 4.º como infracções fiscais, políticas ou de móbil político, 
para recusar a extradição dos seus autores ou auxílio judiciário para os inquéritos, procedimentos penais e processos judiciários 
respeitantes às ditas infracções.

TÍTULO II

Artigo 6.º (Extradição)

As condições, o processo e os efeitos da extradição pelas infracções especificadas nos artigos 3.º e 4.º são regidas pelas dispo-
sições legais relativas à extradição, quando sejam compatíveis com as do presente título.

Artigo 7.º (Documentos a fornecer)

Qualquer pedido de extradição, por uma das infracções especificadas nos artigos 3.º e 4.º deve ser acompanhado de uma cópia 
dos textos legislativos ou regulamentos justificativos de que o facto visado constitui uma infracção no estado requerente .

Artigo 8.º (Infracção grave)

A extradição por uma das infracções visadas nos artigos 3.º e 4.º, não pode ser pedida ou concedida senão quando a autoridade 
judiciária competente considera a infracção suficientemente grave .

Artigo 9.º (Motivos de recusa)

O governo recusará a concessão da extradição quando as suas autoridades judiciárias tiverem sérias razões para pensar que 
a extradição facilitaria o exercício de procedimentos judiciais ou aplicação de uma sanção penal contra uma pessoa por motivo 
de sua raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas provocaria danos por qualquer destas razões a uma pessoa abrangida 
pelo pedido.

Artigo 10.º (Procedimento judicial obrigatório)

Sem prejuízo de acordos ou outros arranjos com o Estado requerente, cada Estado submeterá o caso às suas autoridades judi-
ciais competentes Para o exercício da acção penal, quando recusar a extradição por algum dos seguintes motivos :
a) Ter a infracção sido cometida no seu território ou a bordo do navio arvorando o seu pavilhão ou de aeronave matriculada de 
acordo com a sua legislação, no momento do cometimento da infracção ;
b) Ter a infracção sido cometida por cidadão dos Estado requerido ;
c) Encontra-se o arguido no seu território.

Artigo 11.º (Execução de penas)

1. se for recusado o pedido de execução de uma pena pelo facto de o condenado ser seu nacional e se o estado requerente lhe 
pedir para ele próprio fazer executar a pena ou o que resta da mesma, o Governo requerido transmitirá o pedido ao Ministro da 
Justiça o qual se assegurará da regularidade do mesmo e da sua conformidade com as prescrições do direito interno e lhe dará 
o seguimento devido .
2. Se a pena infligida é, pela sua natureza ou duração, mais rigorosa que a pena prevista pelo direito interno para os mesmos fac-
tos, o tribunal do lugar da residência ou da detenção do condenado, a requerimento deste ou do Ministério Público, substituirá a 
pena pela que melhor corresponder à do direito do Estado requerido ou reduzi-la-á ao máximo possível previsto pela lei interna.

Artigo 12.º (Detenção provisória)

1. Se as circunstâncias o justificarem ou em caso de urgência, a autoridade judiciária competente do estado requerido poderá 
ordenar a detenção provisória de um estrangeiro mediante simples aviso do Estado requerente, feito directamente, por qualquer 
meio de transmissão, que deixe rasto escrito ou materialmente equivalente, da existência no Estado requerente de acção judi-
ciária ordenando a prisão ou proferindo a condenação do infractor por uma das infracções especificadas nos artigos 3.º e 4.º.
2. A autoridade judiciária comunicará a detenção ao Ministério da Justiça.
3. A pessoa detida provisoriamente nas condições previstas no n.º 1 do presente artigo poderá ser posta em liberdade se, no 
prazo de vinte dias a contar da sua detenção, o Governo do Estado requerido não tiver recebido um pedido de extradição.

Artigo 13.º (Processo simplificado de extradição)

O Governo requerido poderá conceder a extradição de cidadão estrangeiro com base no simples pedido detenção provisória se a 
pessoa reclamada consentir expressamente, perante a autoridade judiciária competente, na sua extradição imediata.

TÍTULO III Auxílio Judiciário

CAPÍTULO I

Artigo 14.º (Campo de aplicação)

Os actos que poder dar lugar ao auxílio judiciário, que se trate de pedido quer de concessão, são os seguintes :
a) A recolha de depoimento ou declarações;
b) A notificação de actos judiciários;
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c) As buscas e apreensões;
d) O exame de objectos e a visita aos locais;
e) O fornecimento de informações e meios de prova;
f) O fornecimento de originais ou de cópias certificadas conforme documentos e processos pertinentes, compreendendo os ex-
tractos bancários, documentos contabilísticos, arquivos de sociedades e documentos comerciais;
g) A prestação ou colocação á disposição de testemunhas, peritos ou outras pessoas, incluindo detidos que aceitem colaborar no 
inquérito ou participar no processo;
h) A transferência de processos penais no caso de se mostrar necessário para um boa administração da justiça;
i) A identificação ou detenção de produtos, bens, equipamentos matérias e substâncias a fim de recolher bens de prova;
j) A apreensão, congelamento e a confiscação de produtos e bens provenientes das infracções previstas no presente diploma, 
bem como de equipamentos e materiais utilizados ou que se destinavam a ser utilizados por qualquer forma na ditas infracções;
k) A notificação e o interrogatório de acusados;
l) A assistência aos actos especificados nas alíneas a), b), c), d), i), e k) dos magistrados incumbidos de procedimento penal, ou 
funcionários da polícia especialmente delegados por estes magistrados .

CAPÍTULO II  Pedido de auxílio judiciário

Artigo 15.º (Conteúdo)

1. Qualquer pedido de auxílio judiciário, dirigido ou recebido pelo Governo deve incluir as menções seguintes :
a) A designação da autoridade de onde emana o pedido;
b) O objecto e a natureza do inquérito, do procedimento penal ou processo judiciário aos quais se refere o pedido, bem como o 
nome da pessoa que o tem a seu cargo ;
c) Salvo no caso de entrega ou notificação de um acto judiciário, um resumo dos factos pertinentes e uma cópia dos textos le-
gislativos ou regulamentares onde se estabelece que tais factos constituem uma das infracções revistas nos artigos 3.º e 4.º ;
d) Uma descrição da assistência requerida e a pormenorização de qualquer procedimento particular que o requerente deseja 
ver aplicar ;
e) Se possível, a identidade, endereço e nacionalidade da pessoa visada ;
f) A finalidade a que se destinam o testemunho, as informações ou as outras medidas pedidas;
g) Qualquer outra informação necessária à boa execução do pedido;
2. O Estado requerido pode solicitar as informações complementares que lhe pareçam necessárias para executar ou facilitar a 
execução do pedido em conformidade com a sua lei .

Artigo 16.º (Tradução)

O pedido assim como os documentos juntos devem ser acompanhados de tradução em língua aceite pelo Estado requerido.

Artigo 17.º (Transmissão)

1. O pedido e as comunicações respectivas são transmitidas por escrito pela via diplomática .
2. Em caso de urgência, o pedido pode ser feito oralmente, mas devem ser confirmado sem demora por escrito .
3. Em caso de urgência, o pedido pode ser transmitido por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC) 
ou ser objecto de comunicação directa entre as autoridades judiciária dos dois Estados por qualquer modo de transmissão que 
deixe rasto escrito ou materialmente equivalente .
4. Nos casos previstos nos n.º 2 e 3, os pedidos não terão seguimento se o Estado requerente não der notícia ao Estado requerido, 
pela via diplomática, no prazo de 30 dias.

CAPÍTULO III Recusa ou adiamento do Auxílio judiciário

Artigo 18.º (Recusa)

1. O governo requerido poderá recusar o auxílio judiciário :
a) Se considerar que a execução do pedido implica um risco de atentado a sua soberania, à sua segurança, à sua ordem pública 
ou a outros interesses essenciais ;
b) Se a sua legislação proíbe às suas autoridades a tomada das medidas pedidas, no caso da infracção visada ;
c) Se a aceitação do pedido for contrária á sua ordem jurídica ;
d) Se o pedido não estiver em conformidade com as disposições deste título .
2. O Governo do estado requerido está vedada a invocação de segredo bancário para recusar o auxílio judiciário .

Artigo 19.º (Adiamento)

1. Será diferida execução do pedido se se afigurar que poderia perturbar um inquérito, um procedimento penal ou um processo 
judiciário em curso no território do Estado requerido .
2. Neste caso, O Governo do Estado requerido consultará o Governo do Estado requerente a fim de esclarecer se o auxílio judi-
ciário pode ainda ser prestado nas condições que entenda necessárias. 

Artigo 20.º (Fundamentação)

Sempre que o Governo requerido recusar ou diferir o auxílio fará conhecer os fundamentos da sua decisão. 
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CAPÍTULO IV

Artigo 21.º (Execução dos pedidos)

1. Os pedidos de auxílio judiciário dirigido ao estado requerido são transmitido por intermédio do Ministro da Justiça, após veri-
ficação da regularidade, à autoridade Judiciária competente .
2. Os pedidos são executados em conformidade com a lei interna do Estado requerido e com as formalidades processuais naque-
la especificada a a medida da sua compatibilidade com a lei.

CAPÍTULO V Disposições Especiais

Artigo 22.º (Utilização especial)

As informações e testemunho obtidos no estrangeiro no quadro do auxílio judiciário não serão comunicados, nem utilizados pelo 
Estado requerente sem o consentimento do Estado requerido, para inquéritos, procedimentos judiciais ou processuais penais, 
diferentes dos visados no auxílio judiciário .

Artigo 23.º (Protecção do segredo)

Sempre que o Governo estrangeiro exigir que o pedido de auxílio judiciário e o seu conteúdo permaneçam secretos, salvo na 
medida necessária para lhe dar execução, o Governo requerido, se não poder satisfazer tal exigência, informará sem demora o 
Estado requerente .

Artigo 24.º (Protecção das pessoas)

1. A testemunha, o perito ou qualquer outra pessoa, livre ou detida, que consinta deslocar-se ao território do Estado requerente 
para depor ou colaborar num processo ou inquérito, de natureza penal ou outra, não será perseguido, detido, punido ou subme-
tido a qualquer restrição da sua liberdade pessoal neste território, por actos, omissões ou condenações anteriores à sua saída 
desse território .
2. Essa imunidade cessará logo que o interessado permaneça ou regresse voluntariamente ao território do Estado requerente, 
expirado o prazo de quinze dias consecutivos, depois de ter sido informado oficialmente que a sua presença não é mais requerida 
pelas autoridades deste.
3. Se o interessado se encontrava-se detido no estrangeiro, continuará sob a detenção no Estado requerente, e é reconduzido sob 
escolta ao Estado requerido, logo que a sua presença no território se torna desnecessária.

Artigo 25.º (Comunicação de peças processuais e documentos)

Quando o âmbito de um processo penal instruído no estrangeiro o estado requerente considerar necessária a comunicação de 
peças processuais ou documentos que se encontrem na posse das autoridades do Estado requerido dar-se-á seguimento ao 
pedido, a menos que se lhe oponham razões processuais, com a obrigação de devolução das peças ou documentos no mais 
curto prazo .

Artigo 26.º (Transferência de processo)

Se um cidadão estrangeiro, perseguido em S. Tomé e Príncipe por uma das infracções especificadas nos artigos 3.º e 4.º, for 
detido no estrangeiro por uma dessa infracções, o Governo santomense poderá, no interesse da boa administração da justiça e 
sob decisão das autoridades competentes, autorizar a transferência do processo para o Governo estrangeiro, se este lhe pedir .

CAPÍTULO VI Medidas de Apreensão e de Confiscação

Artigo 27.º (Disposições comuns)

1. Deve ser transmitido por via diplomática qualquer pedido dirigido ao Governo relativo a medidas de apreensão ou de confisca-
ção, ou de execução de uma decisão de confiscação incidindo :
a) Sobre produtos resultantes de uma infracção especificada nos artigos 3.º e 4.º ou sobre bens cujo valor corresponda ao da-
queles produtos .
b) Sobre estupefacientes ou substâncias psicotrópicas ; ou
c) Sobre materiais, equipamentos, instrumentos ou outros objectos utilizados ou destinados a serem utilizados, por qualquer 
forma, para uma das infracções especificadas nos artigos 3.º e 4.º, situados no território do Estado requerido.
2. Para além das sanções constantes do artigo 15.° do pedido deve constar uma exposição dos factos sobre quais o Estado reque-
rente fundamente o pedido, a indicação precisa das medidas requeridas a descrição dos bens móveis ou imóveis visados e, se se 
tratar de pedido de execução de uma decisão confiscação, tomada pelo Estado requerente, uma cópia legalmente admissível da 
decisão, bem como os limites em que é pedida a sua execução.

Artigo 28.º (Comunicação ao ministro da justiça)

Quando o Governo receber um pedido para um dos fins previstos no artigo 27.º, deverá transmiti-lo ao Ministro da Justiça que se 
assegura da legalidade da pretensão antes de remeter o processo ao Ministério Público.
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Artigo 29.º (Medidas de apreensão)

1. O representante do Ministério Público a quem transmitido o pedido de medidas de apreensão introduz o pedido junto do tribu-
nal competente, que ordenará as expensas do Tesouro Público e segundo os procedimento previstos na lei interna, as medidas 
de apreensão solicitadas em conformidade com a lei.
2. Se a medida solicitada não estiver prevista na lei interna, o tribunal poderá decretar medidas previstas por esta lei cujos efeitos 
estejam mais próximos dos das medida solicitada.
3. Uma decisão de desistência, de liberdade ou absolvição, proferida pelas autoridades judiciais do Estado requerente ou a extin-
ção da instância nesse Estado, acarretará de pleno direito o levantamento das medidas ordenadas.
4. A notificação ao Governo de uma condenação definitiva acarretará a validade das medidas conservatórias e permitirá, se o 
Estado requerente o pedir, a inscrição definitiva das garantias previstas na lei interna deste estado.

Artigo 30.º (Execução de decisão de confiscação proferida no estrangeiro)

1. O representante do Ministério Público a quem tenha sido transmitido um pedido de execução de uma decisão e confiscação 
proferida no estrangeiro, introduz o pedido junto do tribunal competente o qual observadas as formalidades da lei interna, confir-
mará as disposições da decisão que estejam em conformidade com esta lei e de novo sobre as que não tenham correspondência 
no direito interno.
2. A decisão será executada a requerimento do Ministério Público.

Artigo 31.º (Decisão de confiscação)

O representante do Ministério Público a quem é transmitido um pedido de decisão de confiscação, introduz o pedido junto do tri-
bunal competente, que poderá ordenar a confiscação, em conformidade com a legislação santomense. A decisão será executada 
a requerimento do Ministério Público.

Artigo 32.º (Bens objecto de confiscação)

O Estado requerido dispõe, em conformidade com a sua lei, dos produtos e bens visados no número um do artigo 27.º que tenha 
confiscado em aplicação das disposições dos artigos 30.º e 31.º, salvo disposições em contrário previstas em acordos bilaterais.

CAPÍTULO VII Disposições finais

Artigo 33.º (Encargos)

1. O estado requerido assume os encargos com a execução dos pedidos de auxílio judiciário.
2. Se os encargos se revelarem particularmente importantes, o Estado requerente consultar-se-ão a fim de fixar as condições 
em que o pedido será executado bem como a maneira como os encargos serão suportados.

Artigo 34.º (Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor nos termos legais.
Assembleia Nacional em S. Tomé, aos 29 de Dezembro de 1998. – O Presidente da Assembleia Nacional, Francisco Fortunato 
Pires.
Promulgado em 15 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, Miguel Anjos da Cunha Lisboa Trovoada 
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Nascido em 1985 em São Tomé, Paulo de Ceita é licenciado em Direito Público, pela Universidade Abdelmalek Essaâdi, Facul-
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Paulo II – IDF.
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mento da informação jurídica de São Tomé e Príncipe para a Base de Dados Jurídica Legis-PALOP.

O CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
O REGIME JURÍDICO VIGENTE EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE259

Julho de 2015
Paulo de Araújo Ribeiro de Ceita

INTRODUÇÃO 
Para a maioria dos países o BC/FT colocam questões importantes relativas à prevenção, à detecção e ao procedimento penal. As 
sofisticadas técnicas utilizadas para branquear capitais e para financiar o terrorismo contribuem para aumentar a complexidade 
destas questões. Assim, é nesse cenário de métodos cada vez mais sofisticados que suscitam as seguintes preocupações:
 É o BC um conceito simples?  
1.  São as fronteiras terrestres, barreiras/”insecticidas” para impedirem o florescimento deste tipo de crime?  
2. Que bens jurídicos/económicos são lesados com a actividade de BC?
3. Responde o regime jurídico vigente em STP, aos desafios de prevenção e CBC/FT?
4. Considerando o BC um crime transfronteiriço, será o advogado capaz de “quebrar” as barreiras impostas pelos princípios 
deontológicos para a realização de uma justiça que tanto aclamam serem defensores?  
5. Que impacto tem a UIF no CBC/FT

CONCEITOS 
Branqueamento de Capitais – trata-se do processo pelo qual os produtos de uma actividade criminosa são dissimulados para 
ocultar a sua origem ilícita, com o objectivo de legitimar os proventos resultantes da actividade criminosa. Financiamento do 
terrorismo – é o apoio financeiro, por qualquer meio, ao terrorismo ou àqueles que incentivam, planeiam ou cometem actos de 
terrorismo.

AUTOR DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
Comete o crime de Branqueamento de capitais aquele que:  
1º Converter, transferir, auxiliar ou facilitar€ alguma operação de conversão ou transferência de vantagens obtidas, por si ou 
por terceiro;  
2º Ocultar ou dissimular a verdadeira€ natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade sabendo ou 
suspeitando que os bens são produto de um ilícito criminal grave;
Em especial trata-se de um dolo específico, de dissimulação da relação das vantagens com o ilícito subjacente ou de auxílio ao 
autor do crime subjacente ;  Trata-se, além disso, de um crime de natureza€ acessória, porque o seu objecto material são fundos 
ou bens, que têm de provir da prática de um crime subjacente ou principal, praticado pelo próprio branqueador ou por terceiro, 
que sabendo, auxilia o primeiro. 
Daqui conclui-se que, apenas existe branqueamento de capitais quando, estamos perante um crime subjacente, da qual derivam 
fundos ou vantagens, directa ou indirectamente.

CRIMES SUBJACENTES AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  
Consideram-se crimes subjacentes ao de branqueamento todos aqueles ilícitos criminais cujo limite mínimo seja superior a um 
ano de prisão. 
Ex:,, abuso sexual de crianças ou menores dependentes, extorsão, trafico de droga, tráfico de armas, tráfico de órgãos ou tecidos 
humanos, fraude fiscal, tráfico de espécies protegidas, tráfico de influência.

A[EXTRA] TERRITORIALIDADE DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo podem ocorrer e ocorrem em qualquer pais do mundo, sobretudo 
nos Estados onde os sistemas financeiros são mais frágeis e vulneráveis.
A punição pelo crime de branqueamento ocorrerá mesmo que os factos que caracterizam o crime subjacente tenham ocorrido 
fora do País, desde que as vantagens sejam aqui manipuladas.

259 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2934 
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FASES TÍPICAS NA ACTIVIDADE DE BRANQUEAMENTO 
1ª Fase de colocação: caracterizada pela aplicação dos fundos, em regra em entidades financeiras ou no mercado de capitais, 
derivados da prática de um crime subjacente;
2ª Fase de transformação: conjunto de operações destinadas a dissimular a relação causal entre os fundos e o crime subjacente;
3ª Fase de integração: Aplicação dos fundos em actividades económicas legítimas. 

EFEITO DA ACTIVIDADE DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
Lesa diversos bens jurídicos;
Lesa diversos bens económicos 

O REGIME JURÍDICO VIGENTE EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
A lei n.º 8/2013, publicada no Diário da Republica n.º 138 de 15 de Outubro de 2013, introduziu no ordenamento jurídico nacional 
o novo regime jurídico de prevenção e repressão de vantagens de prevenção ilícita e do financiamento do terrorismo, transpondo 
para a ordem jurídica interna instrumento internacionais de CBC/FT.

ALGUMAS INOVAÇÕES DA LEI 8/2013
Obrigação das IFs e EPNFD efectuarem uma declaração de operações suspeitas à UIF (art.º. 21);
O âmbito da responsabilidade penal alarga-se as pessoas colectivas(art.º. 7);
Enumeração de um conjunto de medidas reforçadas em matéria de controlo da clientela (art.10);
Melhoramento de medidas provisorias, por exemplo: apreensão e congelamento, perda e destino dos bens perdidos a favor do 
Estado (art.º. 30,31 e 32);
Declaração de divisas ou de títulos ao portador a entrada ou saída do território nacional (art.º 23);
Exigência de maior cooperação entre autoridades nacionais e internacionais (art.º 50 ss)

RELEVÂNCIA DA UIF NO CBC/FT
Sendo a UIF é um órgão técnico, cuja missão é recolher, explorar, processar e difundir para as autoridades competentes infor-
mações financeiras que lhe forem apresentadas, respeitantes aos produtos e operações suspeitas de proveniência criminosa, 
prevista e punível por lei.

COMPETÊNCIA DA UIF NO CBC/FT
Compete à UIF:
a) Assegurar a implementação do Plano Nacional de Luta contra o BC/FT;
b) Elaborar um relatório anual, sobre a actividade desenvolvida pela UIF respeitante a cada ano civil e submeter à apreciação da 
entidade de tutela; 
c) Proceder a estudos periódicos sobre a evolução das técnicas e tendências utilizadas para o BC/FT; 
d) Emitir pareceres sobre a política do Estado nesta matéria;
e) Auxiliar as autoridades responsáveis pela investigação e persecução criminal em casos respeitantes ao crime de BC/FT.

CONCLUSÃO
O novo regime jurídico vem, assim, introduzir uma maior densidade normativa no quadro nacional de CBC/FT, introduzindo novos 
e importantes deveres de conduta a cargo das entidades destinatárias e desenvolvendo em larga medida os deveres de conduta 
já anteriormente existentes.

 

Avelino do Espírito Santo Quaresma
Nascido em 1958 em São Tomé e Príncipe, Avelino Quaresma é actualmente sub inspector da 1ªclasse e chefe de Brigada da 
Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe.

TÉCNICA DE DETENÇÃO DE DROGA260

Julho de 2015
Avelino do Espírito Santo Quaresma

INTRODUÇÃO
A cada minuto que passa, as comunidades vivem o horror silencioso da verdadeira guerra que não conhece fronteiras, gerado 
pelo comércio ilegal de Drogas, que indesmentivelmente expande-se como uma ameaça global, enquanto gera violência, cor-
rupção, instabilidade social, ilegalidade, insegurança, promoção de deterioração da saúde física e mental, lavagem de dinheiro, 
entre outros males. 
O cultivo, fabrico, importação, comercialização, consumo e abuso das substâncias psicotrópicas, juntamente com uma ampla 
gama de crimes, causam danos que corrompem as bases sociais, económicas e políticas dos Países afectados.
O Programa das Nações Unidas para o controle internacional de drogas, (UNDCP) afirma que mais de 50% dos crimes violentos 
e mortes que ocorrem no mundo, são causados pelo consumo e tráfico de drogas.

260 Disponível em https://www.legis-palop.org/results.jsp?d&load=2935 
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São Tomé e Príncipe tem demonstrado uma vontade invariável no combate ao tráfico e consumo de drogas, por ser um fenómeno 
global que só pode ser resolvido com o envolvimento de toda a nação e cidadãos de todo o país, (Todos os Santomenses), como 
uma responsabilidade comum e compartilhada prosseguindo os objectivos e princípios da carta da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e do Direito internacional.
É nessa ordem de ideias que o governo de São Tomé e Príncipe, através da nossa lei da República nº 15/93 e coadjuvado com 
os preceitos do artigo nº.482 do nosso Código Penal e a Lei especifica 3/2013 da Droga, promovida pelo Gabinete de Luta contra 
Droga do Ministério da Justiça do nosso País, abre portas para promoção de medidas tendentes ao combate deste flagelo, no 
domínio da: plantação, fabrico, trafico e comercio, consumo, bem como o uso e abuso das mesmas (DROGA).

DROGA
Tipo e diferentes formas que pode ser encontrado: Droga Licitas, Drogas Ilicitas, Drogas ilicitas – leve e dura.

1- Modos operandi - Via marítima
• Navio Procedente de porto sensível
• Mudança de rota do navio
• Mudança da mercadoria para outro contentor
• Contentor carregado em porto de trânsito sensível
• Contentor em regime de trânsito introduzindo mercadorias 
no consumo sem declarar ás Alfandegas
• Falsificação do nº de contentor
• Falsificação de fecho da porta do contentor
• Contentores Frigoríficos – Temperatura

Métodos de dissimulação contentores
• A partir da 3ª fileira de mercadoria
• A partir de meio contentor
• Dissimulada através do rótulo e/ou embalagem
• Escondido na estrutura do contentor 

Via Marítima - Pequenas embarcações
• Desembarques na costa
• Deixando em bóias sinalizadas.
• Transbordado de grandes para pequenas embarcações.
• Transportado em barcos de recreio por pseudo-turistas 

2 - Métodos de dissimulação Via aérea 
• Bagagem de mão e porão.
• Objectos pessoais.
• Fundos falsos de malas
• Sapatos.
• Produtos alimentares.
• Dissolvido.
• Impregnados 
• Passageiros
• Sobre o corpo
• No interior do corpo
• Bagagens Lost and found
• Passageiros
• Bagagem de mão
• Bagagem de porão
•  Carga aérea
• Aviação ligeira 

3 - Métodos de dissimulação Via Postal - Encomendas postais 
• Impregnado na encomenda
• Dissimulado no invóluco
• Misturado com objectos
• Dissolvidos e diluído
• Misturado com outro pó
• Métodos de dissimulação Via aérea - Aviação Ligeira
• Na estrutura da aeronave
• Na carga ou bagagem transportada
• No corpo dos tripulantes ou passageiros
• Deixado cair no mar ou em terra 
• Carga aérea
• Misturado com outra carga
• Camuflado na estrutura do volume
• Impregnado no revestimento do volume
• Falsa declaração de peso

• No interior dos objectos declarados
• Utilizada para confecção do próprio objecto (ex. Obras de 
arte) 

4 - Método de dissimulação via dos Alimentos dos frutos  
• Dentro dos frutos como 
• Melão
• Melancia 
• Coco
• Ananás
• Laranja e outros 

5 - Método de dissimulação via roupa sapato 
• Sacas 
• Sapatos 
• Roupas, Outros 
 



527

TIMOR-LESTE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



528

I. NOTA INTRODUTÓRIA
E ENTIDADES COMPETENTES

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O quadro Jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao Tráfico de Droga em Timor-Leste é constituído 
pelo Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, aprovado 
pela Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 4/2013, de 11 de Setembro.
Dada a interligação entre os três temas objecto da presente publicação, optou-se por organizar a legislação por ordem cronoló-
gica dentro de cada tema.

Em matéria de combate à corrupção inclui-se a Lei n.º 7/2020, de 26 de Agosto, que aprova as Medidas de Prevenção e Com-
bate à Corrupção, alguns excertos com medidas de combate à corrupção dos Procedimentos Relativos à Atribuição do Estatu-
to de Utilidade Pública Desportiva e Regras Estatutárias das Federações Desportivas, aprovados pelo Diploma Ministerial n.º 
40/2020, de 2 de Dezembro, e ainda a Resolução do Governo n.º 15/2019, que aprova a Política de Reforma Judiciária, que elen-
ca a prevenção e repressão da corrupção com um dos objectivos gerais da política do Governo visando a melhoria da qualidade 
da intervenção legislativa do Governo.

No que respeita ao Combate ao Tráfico de Droga destaca-se a Lei de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas, aprovada pela n.º Lei 
n.º 2/2017, de 25 de Janeiro.

Incluem-se ainda em excerto: as disposições relativas aos crimes de branqueamento de capitais e de corrupção da Versão Conso-
lidada do Código Penal (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril, e alterado pelas Lei n.º 6/2009, de 15 de Julho, Lei 
n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, Lei n.º 4/2013, de 11 de Setembro, Lei n.º 3/2017, de 25 de Janeiro, Lei n.º 5/2017, de 19 de Abril, 
e Lei n.º 7/2020 referida acima); referência a condutas que integram crimes de tráfico de estupefacientes, corrupção, branquea-
mento de capitais, quando praticados de forma organizada, constantes dos Regimes Especiais no Âmbito Processo Penal para 
Casos de Terrorismo, Criminalidade de Violenta ou Altamente Organizada, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 4/2006, de 1 de Março.

Optou-se por incluir a legislação relativa a instituições competente num quadro resumo, recomendando-se a consulta dos res-
pectivos instrumentos jurídicos no Legis-PALOP+TL. Assim, o Quadro de entidades competentes da presente Publicação remete 
para os seguintes diplomas: Lei n.º 12/2017, de 24 de Maio, que aprova a Lei da Organização e Funcionamento da Administração 
Parlamentar, referindo o Gabinete de Apoio ao Capítulo de Timor-Leste junto da Organização Global dos Parlamentares contra 
a Corrupção; Resolução do Governo n.º 10/2014, de 9 de Abril, alterada pela Resolução do Governo n.º 18/2016, de 29 de Junho, 
que constitui a Comissão Nacional para a Implementação das Medidas Destinadas ao Combate ao Branqueamento de Capitais 
e ao Financiamento do Terrorismo (CNCBC); Decreto-Lei n.º 23/2015, de 29 de Julho, e Lei n.º 8/2009, de 15 de Julho, que, res-
pectivamente, aprova a Estrutura Orgânica e cria a Comissão Anti-Corrupção (CAC); e Decreto-Lei n.º 16/2014, de 18 de Junho, 
que cria a Unidade de Informação Financeira (UIF).

Apresenta-se em Apêndice um Quadro de Convenções e Acordos Internacionais com indicação daquelas de que Timor-Leste 
é Parte recomendando-se a consulta dos respectivos diplomas de ratificação/adesão no Legis-PALOP+TL, a saber: Resolução 
do Parlamento Nacional n.º 25/2008, de 10 de Dezembro, que ratifica, para adesão, a Convenção das Nações Unidas Contra a 
Corrupção; e Resolução do Parlamento Nacional n.º 2/2014, de 29 de Janeiro, que ratifica, para adesão, a Convenção das Nações 
Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

Luanda, 26 de Fevereiro de 2021
Director Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação do Ministério da Justiça de Timor-Leste
Dr. Nelinho Vital
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1.2 ENTIDADES COMPETENTES EM TIMOR-LESTE

País Entidades/Diploma/Competências específicas

 Departamento de Fármaco-vigilância da Direcção-Geral da Saúde
 Diploma Ministerial n.º 41/2020, de 02/12/2020
 Art. 40.º n.º 1 e 2 alínea f)

O Departamento de Fármaco-vigilância é o serviço da Direção Nacional de Farmácias e Medicamentos (DNFM) responsável 
pela garantia, pela segurança, pela eficácia e pela qualidade dos medicamentos, e pela adequação e precisão das informações 
sobre os produtos médicos utilizados em todo o território nacional.  É dirigido por um Chefe de Departamento, nomeado nos 
termos do regime geral de cargos de direção e chefia da Administração Pública e hierárquica e imediatamente subordinado 
ao Diretor Nacional da DNFM. A distribuição interna das suas tarefas bem como a planificação das suas atividades carece da 
aprovação do Diretor Nacional da DNFM.
Competências:
Cabe ao Departamento de Fármaco-vigilância: Estabelecer mecanismos de controlo do uso lícito de estupefacientes e subs-
tâncias psicotrópicas, bem como colaborar com as entidades nacionais e internacionais de controlo.
 

Gabinete de Apoio ao Capítulo de Timor-Leste junto da Organização Global
dos Parlamentares contra a Corrupção 
Lei n.º 12/2017 de 24/05/2017 (Lei da Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar)
Art. 74.º
Composição: Deputados e ex-Deputados do Parlamento Nacional.
Os encargos inerentes ao funcionamento deste Gabinete são prioritariamente cobertos por contribuições de parceiros de de-
senvolvimento, sendo o remanescente inscrito em dotação orçamental própria do Parlamento. Compete ao Secretário-Geral 
a gestão orçamental e financeira para o funcionamento deste Gabinete. O Parlamento Nacional disponibiliza as instalações 
necessárias ao funcionamento do Gabinete de Apoio.
Competência: recrutamento dos respectivos dirigentes e demais recursos humanos, aos quais se aplica, na qualidade de 
agentes da Administração Pública, o regime geral da Função Pública.
 

Comissão Nacional para a Implementação de Medidas Destinadas ao Combate
ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (CNCBC)
Resolução do Governo n.º 10/2014 de 09/04/2014 alterada por Resolução do Governo n.º 18/2016 de 29/06/2016
Arts. 1, 2, 3, 6,7 e 8
Missão: coordenar a implementação das recomendações e standards do Grupo de Acção Financeira Internacional (FATF/GAFI).
Co-presidida pelos Ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros, que coordenam os trabalhos, ou por quem por eles seja 
designado para o efeito.
O presidente da CNCBC apresenta ao Conselho de Ministros um relatório anual, relativo à actividades da comissão e as reco-
mendações que tenha por convenientes com vista a um eficaz combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao 
terrorismo.
A CNCBC reúne trimestralmente ou sempre que necessário, quando convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a 
solicitação de um dos seus membros.
Composição:
a) Ministro da Justiça;
b) Ministro das Finanças;
c) Ministro dos Negócios Estrangeiros;
d) Secretário de Estado da Segurança;
e) Procurador-Geral da República;
f) Governador do Banco Central;
g) Comissário Anti-Corrupção;
h) Presidente da Comissão da Função Pública;
i) Comandante Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste;
j) Director Geral de Receitas e Alfândegas (Ministério das Finanças);
k) Director Geral das Finanças do Estado (Ministério das Finanças).
Atribuições:
a) Elaborar um Plano Nacional para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo;
b) Propor a adopção de medidas para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo;
c) Coordenar a articulação das políticas nacionais com as iniciativas regionais e internacionais no domínio do combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo;
d) Assegurar o cumprimento dos requisitos impostos aos membros do APG e, designadamente, colaborar na elaboração do 
relatório de avaliação mútua (MER);
e) Colaborar no âmbito do processo de Avaliação Nacional do Risco (National Risk Assessment);
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f) Coordenar a implementação das Convenções, Resoluções, Declarações e Planos de Acção das Nações Unidas relevantes em 
matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
g) Coordenar a implementação das medidas contra o branqueamento em conformidade com as Recomendações do Grupo de 
Acção Financeira
Internacional (FATF/GAFI) e os standards internacionais;
h) Assegurar uma eficiente e efectiva coordenação operacional entre as instituições envolvidas ou com responsabilidades no 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, designadamente através da partilha de informação;
i) Garantir uma eficiente e efectiva coordenação no âmbito da assistência e formação técnicas;
j) Acompanhar e monitorizar a eficácia das medidas implementadas;
k) Aprovar o seu Plano Anual de Actividades;
l) Aprovar o seu regulamento de funcionamento.
 

Comissão Anti-Corrupção (CAC)
Decreto-Lei n.º 23/2015 de 29/07/2015
Art. 3.º
Lei n.º 8/2009 de 15/07/2009
Art. 3.º, Art. 4.º, Art. 5º e Art. 6.º
A CAC é um órgão de polícia especializada e tecnicamente independente. Exerce as suas funções por iniciativa própria relati-
vamente a acções de prevenção, de investigação e de sensibilização do público, sem prejuízo da subordinação às autoridades 
judiciárias no âmbito do inquérito e da obtenção da prova nos termos da lei processual penal.
Missão: proceder a acções de prevenção e investigação criminal dos crimes de corrupção em qualquer das suas formas, 
peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio, tal como definidos na legislação penal.
Composição: Comissário, Comissários Adjuntos e pessoal de apoio.
Competências:
1. Em matéria de prevenção criminal:
a) Recolher e analisar informações relativas às causas, e prevenção da corrupção;
b) Realizar acções de sensibilização destinadas a limitar a prática dos actos de corrupção, motivando as pessoas a adoptar 
precauções ou reduzir os actos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas;
c) Aconselhar qualquer instituição ou entidade pública sobre formas de prevenir e combater condutas de corrupção.
2. Em matéria de investigação criminal:
a) Realizar o inquérito ou praticar os actos de inquérito delegados pelo Ministério Público;
b) Colher a notícia do crime;
c) Descobrir os agentes responsáveis pela prática do crime;
d) Averiguar indícios ou notícias de factos que possam constituir crime;
e) Proceder à identificação e detenção de pessoas;
f) Proceder às notificações necessárias, por si ou com recurso a outra autoridade policial;
g) Realizar interrogatórios no âmbito da investigação e demais actos instrutórios necessários para o desempenho das suas 
atribuições;
h) Realizar buscas e revistas;
i) Apreender objectos e documentos;
j) Realizar vigilâncias;
k) Proceder à intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, mediante autorização judicial;
l) Proceder a exames de livros, documentos, registos, arquivos e outros elementos pertinentes em poder de entidades objecto 
de investigação, bem como de quaisquer vestígios de infracções;
m) Proceder a perícias, medições e colheitas de amostras para exames laboratoriais;
n) Promover a selagem de quaisquer instalações.
3. Em matéria de investigação criminal a Comissão pode ainda propor ao Ministério Público que solicite a adopção de medidas 
cautelares, nos termos da legislação processual penal, nomeadamente:
a) Que seja ordenado o congelamento de contas bancárias quando existam fortes indícios de que contêm proveitos provenien-
tes dos crimes previstos no artigo 4.°;
b) Que seja ordenado o não uso de quaisquer activos na posse, custódia ou controlo de qualquer pessoa.
 

Unidade de Informação Financeira (UIF)
Decreto-Lei n.º 16/2014 de 18/06/2014
Art. 1.º, Art.º 2.º, b), d), e), g), k), l) e m)
A UIF é uma entidade administrativa criada junto do Banco Central de Timor-Leste, responsável por receber, solicitar e ana-
lisar informação relacionada com relatórios de transacções suspeitas e outras informações respeitantes aos crimes de bran-
queamento de capitais e financiamento do terrorismo, e disseminar essa informação às entidades competentes, nos termos 
da Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro261.
É dirigida por um Director-executivo, nomeado pelo Governador do Banco Central.
Composição: pessoal que o Banco Central considere necessário à realização dos seus objectivos.
Competências:
b) Recolher e aceder a informações que considere relevantes para a prevenção e combate dos crimes de branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo.

261 A Lei n.º 17/2011 aprova o Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
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d) Colaborar, quando fundadamente solicitado, com as autoridades judiciárias e outras entidades com competência para a 
prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, designadamente através 
da cedência de dados e da prestação de apoio técnico-pericial;
e) Dar o retorno oportuno de informação às entidades sujeitas e às autoridades de supervisão e fiscalização sobre o enca-
minhamento e o resultado das comunicações suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
g) Facultar e receber informações de outras entidades sobre os crimes de branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo;
k) Levar a cabo programas de pesquisa sobre os desenvolvimentos na área de branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo e melhorar as formas de detectar, prevenir e impedir as actividades de branqueamento de capitais e finan-
ciamento terrorismo;
l) Coordenar com outras entidades acções de divulgação e informação do público em geral sobre temáticas relacionadas 
com o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo;
m) Garantir a manutenção de um sistema de banco de dados apropriado e seguro para facilitar a compilação de dados e re-
gistos e a disseminação, nos termos da lei, de tais informações às autoridades com competência na prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
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II. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Lei n.º 4/2013 (Alteração e republicação do Regime Jurídico da Prevenção e do Combate

ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e alteração do Código Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 4/2013 (Alteração e republicação do Regime Jurídico da Prevenção e do Combate
 ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e alteração do Código Penal)

Data de Publicação 11/09/2013  
Data de Entrada em Vigor  12/09/2013

Entidade Emitente Parlamento Nacional
Fonte Jornal da República, I Série, Número Extraordinário Número  32 A

Republicação

Primeira Alteração à Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Prevenção
e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e Terceira Alteração

ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril

O combate ao branqueamento de capitais e aos crimes conexos, entre os quais o narcotráfico, a corrupção, o sequestro e o 
terrorismo, é um objectivo assumido pela República Democrática de Timor-Leste e pelos seus parceiros internacionais, face ao 
crescente reconhecimento da necessidade de criar ou reforçar os meios de prevenção e repressão desses fenómenos, adoptando 
estratégias articuladas que permitam combatê-los eficazmente e com impacto à escala global.
A Lei nº 17/2011, de 28 de Dezembro, que aprovou o regime jurídico da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo, veio estabelecer o quadro jurídico adequado à prevenção e repressão integrada desse tipo de 
criminalidade, representando o reconhecimento da necessidade de adopção de um conjunto de medidas em conformidade com 
as obrigações internacionais do Estado e procurando soluções adequadas e já testadas que, no entanto, se afigura relevante 
reforçar, com vista a permitir responder cabalmente aos desafios que se colocam neste domínio.
Com a presente lei, pretende-se dotar a ordem jurídica de meios tidos por adequados e necessários a um combate eficaz ao 
branqueamento de capitais e criminalidade conexa, em consonância com o previsto nas convenções internacionais sobre a ma-
téria, e simultaneamente proceder a aperfeiçoamentos de natureza técnica e sistemática ao diploma legislativo alterado.
Assim, o Parlamento Nacional decreta, nos termos do nº 1 e da alínea e) do nº 2 do artigo 95º da Constituição da República, para 
valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º Objecto

A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Prevenção e 
do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e à terceira alteração ao Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril.

Artigo 2.º Alteração à Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro

Os artigos 6.º, 10.º, 14.º, 23.º, 24.º, 33.º e 42.º da Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção:
“Artigo 6.º
Competências A UIF tem as competências que lhe são atribuídas nos termos da presente lei e demais legislação aplicável, 
nomeadamente as de receber, analisar e difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo.
Artigo 10.°
[…]
1. [...]:
a) Estabeleçam relações de negócio;
b) (anterior alínea a);
c) (anterior alínea b)
d) (anterior alínea c)
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. As entidades referidas no artigo 3° tomam as medidas adequadas a determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo são 
pessoas politicamente expostas.
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7. As instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras devem diligenciar regularmente no que diz respeito à 
relação com o cliente e examinar de perto as transacções efectuadas para assegurar que se mantém consistente o seu conheci-
mento do cliente, das suas actividades comerciais e do perfil de risco e, sempre que seja necessário, da origem dos seus fundos.
8. [...]
9. [...]
10. Com base na avaliação do risco representado pelo tipo de cliente, relação negocial ou transacções, a autoridade de super-
visão competente pode determinar as circunstâncias sobre as quais as obrigações estabelecidas no presente artigo podem ser 
reduzidas ou simplificadas no que respeita à identificação e verificação da identidade do cliente ou do beneficiário efectivo.
11. (anterior n.º 10)
Artigo 14.º
[…]
1. [...]
2. [...]
3. São sempre aplicáveis medidas acrescidas de diligência às operações efectuadas com pessoas politicamente expostas.
4. As entidades referidas no artigo 3º devem manter registos da informação específica no que respeita às transacções referidas 
nos n.ºs 1, 2 e 3 e a identidade de todas as partes envolvidas, sendo o relatório mantido como especificado no artigo 15º, que deve 
ser comunicado à UIF sempre que solicitado ou a outra entidade de supervisão competente, nos termos da lei.
Artigo 23.º
[…]
1. [...]
2. Nas situações previstas na alínea b) do nº 2 do artigo 3º, os advogados não ficam obrigados ao dever de comunicação quando 
as informações forem obtidas no contexto da avaliação da situação jurídica do cliente, no âmbito da consulta jurídica, no exercício 
da sua missão de defesa ou representação do cliente num processo judicial ou a respeito de um processo judicial, incluindo o 
aconselhamento relativo à maneira de propor ou evitar um processo, bem como as informações que sejam obtidas antes, du-
rante ou depois do processo.
3. [...]
4. [...]
Artigo 24.º
[…]
1. [...]
2. A UIF pode solicitar ao Ministério Público a suspensão da transacção sempre que tal se justifique nos termos da lei, podendo, 
todavia, realizar-se a transacção se a decisão de suspensão não for confirmada pelo juiz no prazo de três dias úteis a contar da 
comunicação efectuada pela entidade sujeita.
3. Confirmada judicialmente, a suspensão da transacção tem a duração máxima de 30 dias úteis contados da comunicação 
prevista no n.º 1.
4. (anterior nº 3).
5. A suspensão das transacções tidas por suspeitas, pelo período referido no n.º 2, efectuada de boa-fé, não implica responsabi-
lidade de qualquer natureza para as entidades referidas no artigo 3º, ainda que a suspeita se não confirme.
Artigo 33.º Intercepções e registos
1. Quando necessário para a investigação dos crimes indicados no artigo 32º-A, e mediante despacho judicial, é admissível, por 
um período determinado:
a) O acesso a sistemas de computadores, redes informáticas, servidores e correio electrónico;
b) A colocação de comunicação sob vigilância, a sua intercepção e o registo e a transcrição de voz e imagem, por qualquer meio, 
sem o conhecimento e o consentimento do visado;
c) O controlo dos serviços postais e a abertura de encomenda ou correspondência.
2. É aplicável o disposto nos artigos 177º a 180º do Código de Processo Penal.
Artigo 42.º
[…]
1. Qualquer pessoa colectiva por conta de quem ou para quem o benefício do branqueamento de capitais ou através de quem o 
financiamento do terrorismo foi cometido, por intermédio de pessoa singular, actuando individualmente ou como membro de 
um órgão da pessoa colectiva, que aí tenha uma posição principal, baseada no poder de representação dessa pessoa colectiva, 
ou autoridade para tomar decisões em nome da pessoa colectiva, ou que exerça controlo no âmbito da pessoa colectiva, no exer-
cício de tais poderes, é punida com multa no mínimo do valor da quantia branqueada e no máximo dez vezes o valor da mesma, 
independentemente da condenação destes indivíduos como agentes ou cúmplices na prática do crime.
2. [...]
3. [...]”

Artigo 3.º Aditamento à Lei nº 17/2011, de 28 de Dezembro

São aditados à Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, os artigos 1.º-A, 23.º-A, 32º-A, 33.º-A, 33º-B, 35.º-A, 35º-B e 35.º-C, com a 
seguinte redacção:
“Artigo 1.º-A Definições Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a)“Ações ao portador” instrumentos negociáveis que atribuem a propriedade de uma pessoa colectiva a uma pessoa que detenha 
um certificado não nominativo das mesmas;
b) “Banco de fachada” um banco constituído num país ou território onde não tem qualquer presença física que envolva adminis-
tração ou gestão e que não se encontra integrado num grupo financeiro regulado;
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c) “Beneficiário efectivo” pessoa singular que é a proprietária última ou detém o controlo final de um cliente, a pessoa no interes-
se da qual é efectuada uma operação ou a pessoa que controla efectivamente uma pessoa colectiva ou um centro de interesses 
colectivos sem personalidade jurídica;
d) “Bens” activos de qualquer natureza, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e todos os docu-
mentos ou instrumentos jurídicos, incluindo electrónicos ou digitais, que atestem a propriedade ou outros direitos sobre esses 
activos;
e) “Entidades sujeitas” as entidades referidas no artigo 3.º da presente lei;
f) “Pessoas politicamente expostas”, as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam até há um ano, altos cargos 
de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com 
elas estreitas relações de natureza societária ou comercial, considerando-se, para os efeitos previstos na presente alínea:
f1) “Altos cargos de natureza política ou pública”:
i) Chefes de Estado, chefes de Governo e membros do Governo;
ii) Deputados;
iii) Membros de tribunais superiores e de outros órgãos judiciais de alto nível, cujas decisões não possam ser objecto de recurso, 
salvo em circunstâncias excepcionais;
iv) Membros de órgãos de administração e fiscalização de bancos centrais;
v) Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares;
vi) Oficiais de alta patente das Forças Armadas e forças policiais;
vii) Membros de órgãos de administração e de fiscalização de empresas públicas e de sociedades anónimas de capitais exclusiva 
ou maioritariamente públicos, institutos públicos, fundações públicas e estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo 
da sua designação;
viii) Membros de órgãos executivos de organizações de direito internacional;
f2) “Membros próximos da família”:
i) O cônjuge ou unido de facto;
ii) Os pais, os filhos e os respectivos cônjuges ou unidos de facto;
iii) Os irmãos;
g)“Relação de negócio” a relação de natureza comercial ou profissional entre as entidades sujeitas e os seus clientes que, no 
momento em que se estabelece, se prevê venha a ser ou seja duradoura;
h)“Títulos ao portador negociáveis” aqueles endossados sem restrição e em que a titularidade seja transferível com a entrega;
i)“Transacção ocasional” qualquer transacção efectuada pelas entidades sujeitas fora do âmbito de uma relação de negócio já 
estabelecida.
Artigo 23.º-A Isenção de responsabilidade
A prestação de informações de boa-fé sobre qualquer transacção tida por suspeita, pelas entidades referidas no artigo 3º, no 
cumprimento dos deveres enumerados nos artigos 21º, 23º e 24º, não implica, para quem as preste, responsabilidade de qual-
quer natureza, ainda que a suspeita se não confirme.
“Artigo 32º-A Âmbito de aplicação
1. O presente capítulo estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a favor 
do Estado relativo aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes;
b) Organizações terroristas, terrorismo e financiamento do terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
e) Branqueamento de capitais;
f) Associação criminosa;
g) Contrabando;
h) Exploração sexual de terceiro e pornografia envolvendo menores;
i) Falsificação de moeda.
2. O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas g) a i) do número anterior se o crime for praticado 
de forma organizada.
“Artigo 33.º-A Buscas e apreensões
1. Mediante despacho da autoridade judiciária, são permitidas as visitas e as buscas, a qualquer hora, aos locais onde recaiam 
suspeitas de existirem bens a serem branqueados ou a serem utilizados no financiamento do terrorismo, bem como a apreensão 
dos mesmos.
2. As buscas domiciliárias regem-se pelo disposto no Código de Processo Penal.
“Artigo 33.º-B Agentes infiltrados
1. Na persecução criminal dos crimes referidos no artigo 32º- A, são permitidos, sem prejuízo dos já previstos no Código de 
Processo Penal, os seguintes procedimentos de investigação dependentes de autorização expressa e discriminada da autoridade 
judiciária:
a) A infiltração de agentes policiais no circuito, com vista a obter provas, a localizar os bens e a desmantelar as estruturas cri-
minosas dedicadas ao cometimento daqueles crimes, sendo que a conduta destes agentes não é punível desde que autorizada e 
compreendida dentro dos limites da autorização;
b) A não actuação sobre portadores de bens destinados aos crimes referidos no artigo 32º-A, que se encontrem em território 
nacional, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de agentes integrados nas operações e impedir as 
mesmas, sendo que a autorização para não actuação só é possível desde que conhecidos o itinerário provável dos bens e a iden-
tificação do agente e mantidos a observação e acompanhamento policial.
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2. A autorização do Ministério Público para a actuação de agente infiltrado é obrigatoriamente comunicada ao juiz, consideran-
do-se a mesma validada se não for proferido despacho de recusa nas setenta e duas horas seguintes.
3. O órgão de polícia criminal fará o relato de cada intervenção do agente infiltrado ao Ministério Público no prazo máximo de 
quarenta e oito horas após o termo daquela.
4. A autoridade judiciária só ordenará a junção ao processo do relato a que se refere o número anterior se a reputar absoluta-
mente indispensável em termos probatórios.
5. A apreciação da indispensabilidade pode ser remetida para o fim do inquérito.
6. Os procedimentos referidos nos números anteriores são regulamentados por decreto-lei.
“Artigo 35.º-A Apreensões
1. Os bens apreendidos no âmbito de processo-crime pela prática dos crimes previstos na presente lei podem ser afectos a uti-
lização operacional dos órgãos de polícia criminal mediante despacho da autoridade judiciária competente a declarar a utilidade 
operacional.
2. Os bens referidos no n.º 1 podem ser utilizados provisoriamente pelos órgãos de polícia criminal, através de declaração de 
utilidade operacional, desde a sua apreensão até à declaração de perda ou restituição, quando sejam susceptíveis de, findo o 
processo, virem a ser declarados perdidos a favor do Estado.
3. Para efeitos do previsto no número anterior são notificados os interessados.
4. Efectuada a apreensão e constatada a utilidade operacional do bem será o mesmo registado, examinado e avaliado.
5. O valor da avaliação determina a quantia a pagar ao proprietário a título de indemnização, caso o bem não venha, a final, a ser 
declarado perdido a favor do Estado.
6. A avaliação do bem é efectuada por peritos nomeados pela autoridade judiciária a quem prestam compromisso de cumpri-
mento da função que lhes é cometida.
7. A declaração de cessação de utilidade operacional cessa com a declaração de perda a favor do Estado ou restituição ao dono 
ou legítimo titular.
“Artigo 35.º-B
Quebra de segredo profissional Nas fases de inquérito e julgamento dos processos relativos aos crimes previstos no artigo 32º-A, 
as entidades referidas no n.º 1 do artigo 3.º ficam obrigadas a prestar todas as informações e documentos que lhes forem soli-
citados pela autoridade judiciária, por despacho fundamentado, relativos à situação patrimonial dos suspeitos, com relevância 
para a descoberta da verdade.
“Artigo 35.º-C Controlo de contas
1. Nas fases de inquérito e julgamento dos processos relativos a crimes previstos no artigo 32.º-A, por despacho fundamentado 
da autoridade judiciária, podem ser postas sob controlo as contas bancárias e de pagamento de que sejam titulares arguidos e 
suspeitos ou aquelas de que, não sendo aqueles titulares, são por eles utilizadas na prática de crimes.
2. A instituição de crédito ou instituição de pagamento é obrigada a comunicar à autoridade judiciária quaisquer movimentos nas 
contas referidas no número anterior dentro das 24 horas subsequentes.
3. Ficam vinculados ao segredo de justiça as instituições e os seus funcionários.”

Artigo 4.º Alteração sistemática à Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro

1. O Capítulo IV da Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, passa a ter a epígrafe “Regime especial de recolha de prova, quebra do 
segredo profissional e perda de bens.”
2. É eliminada a secção I do Capítulo IV da Lei nº 17/2011, de 28 de Dezembro, mantendo-se os seus artigos.
3. O Capítulo III da Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, com a epígrafe “ Supervisão e regime sancionatório”, passa a Capítulo IV, 
renumerando-se sucessivamente os capítulos subsequentes.

Artigo 5.º Alteração ao Código Penal

Os artigos 133.º e 313.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril, e alterado pelas Leis nºs 6/2009, 
de 15 de Julho, e 17/2011, de 28 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção:
“Artigo 133.º
[…]
Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, fornecer, recolher ou detiver fundos ou bens de qualquer tipo, bem como 
produtos ou direitos susceptíveis de ser transformados em fundos, com a intenção de serem utilizados, total ou parcialmente, no 
planeamento, na preparação ou para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 131º, bem como os do n.º 1 do artigo 132º, 
é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos.
“Artigo 313.º
[…]
1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos crimes de 
terrorismo, de tráfico de armas ou de produtos nucleares, de tráfico ou venda de pessoas, de pornografia envolvendo menores, 
de corrupção, de burla ou de extorsão, de fraude fiscal, de exploração ilícita de jogo, de tráfico de espécies protegidas e de tráfico 
de órgãos ou tecidos humanos ou de outros crimes graves cujo limite mínimo da pena seja superior a 2 anos de prisão:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
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6. (revogado)
7. [...]
8. [...]”

Artigo 6.º Aditamento ao Código Penal

São aditados ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril, e alterado pelas Leis nºs 6/2009, de 15 de 
Julho, e 17/2011, de 28 de Dezembro, os artigos 133.º-A, 133.º- B, 313.º-A e 313.º-B, com a seguinte redacção:
“Artigo 133.º-A Circunstâncias agravantes do financiamento do terrorismo
1. As penas previstas no artigo 133.º podem ser aumentadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo, nos termos da lei 
penal:
a) Se o crime for cometido no exercício de actividade comercial ou económica;
b) Se o crime for cometido no âmbito das actividades de um grupo criminoso organizado.
2. Da aplicação do disposto no número anterior não pode resultar condenação em pena superior a 25 anos.
“Artigo 133.º-B
Circunstâncias atenuantes do financiamento do terrorismo
1. As disposições constantes da lei penal em relação a circunstâncias atenuantes aplicam-se aos crimes previstos no artigo 
133.º.
2. As penas previstas no artigo 133.º podem ser especialmente atenuadas nos termos do artigo 57.º se o autor do crime prestar 
às autoridades judiciais informações que permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) Identificar, perseguir ou acusar outros agentes do crime;
c) Obter provas;
d) Impedir a prática de outros crimes de branqueamento
de capitais ou de financiamento do terrorismo;
e) Privar grupos criminosos organizados dos seus recursos
ou dos proventos do crime.
“Artigo 313.º-A
Circunstâncias agravantes do crime de branqueamento de
capitais
1. As penas previstas no artigo 313º podem ser aumentadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo:
a) Se ao crime subjacente for aplicável pena de prisão que exceda o limite máximo previsto nos artigos anteriores;
b) Se o crime for cometido no exercício de actividade comercial ou económica;
c) Se o crime for cometido no âmbito das actividades de um grupo criminoso organizado;
d) Se a quantia objecto de branqueamento for superior a 500.000,00 dólares norte-americanos;
e) Se a intenção for a de promover a continuação da actividade criminal.
2. Da aplicação do disposto no número anterior não pode
resultar condenação em pena superior a 25 anos.
“Artigo 313.º-BCircunstâncias atenuantes do crime de branqueamento de capitais
1. As disposições constantes da lei penal em relação a circunstâncias atenuantes aplicam-se aos crimes previstos no artigo 
313.º.
2. As penas previstas no artigo 313.º podem ser especialmente atenuadas nos termos do artigo 57.º se o autor do crime prestar 
às autoridades judiciais informações que permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) Identificar, perseguir ou acusar outros agentes do crime;
c) Obter provas;
d) Impedir a prática de outros crimes de branqueamento
de capitais ou de financiamento do terrorismo;
e) Privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos proventos do crime.”
Artigo 7.º Revogação
São revogados os artigos 39.º, 40.º, 41.º e 48.º da Lei n.º 17/ 2011, de 28 de Dezembro.
Artigo 8.º Republicação
É republicada em anexo, como parte integrante da presente lei, a Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, com a redacção actual.
Artigo 9.º Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 12 de Julho de 2013.
O Presidente do Parlamento Nacional,
Vicente da Silva Guterres
Promulgada em 06 de Agosto de 2013.
O Presidente da República, Taur Matan Ruak
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ANEXO (a que se refere o artigo 8º) 
Republicação da Lei nº 17/2011, de 28 de Dezembro

Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

Nas duas últimas décadas, o branqueamento de capitais e os crimes conexos, entre os quais, o narcotráfico, a corrupção, o se-
questro e o terrorismo, tornaram-se crimes cujo impacto não pode mais ser medido apenas à escala local. Se no passado esta 
prática estava limitada a determinadas regiões, os seus efeitos perniciosos extravasam hoje as fronteiras nacionais, promovendo 
a instabilidade nos sistemas financeiros e comprometendo as actividades económicas.
Não restam dúvidas de que o branqueamento de capitais é uma ameaça global crescente e de que as medidas para controlar 
este problema se tornaram alvo de um intenso esforço internacional. Durante os últimos dez anos, inúmeros Estados e organi-
zações internacionais envolveram-se na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, promovendo 
a cooperação interna e internacional para assegurar que as instituições financeiras e algumas actividades e profissões não 
financeiras tomem as providências necessárias a minimizar os efeitos danosos desta prática delituosa.
A República Democrática de Timor-Leste não poderia ficar alheia a este amplo esforço internacional, já que o branqueamento 
de capitais e o financiamento do terrorismo permitem que, entre outros, traficantes, contrabandistas de armas, terroristas ou 
funcionários corruptos continuem com as suas actividades criminosas, facilitando o seu acesso a lucros ilícitos, que podem 
manchar a reputação das instituições financeiras nacionais e, se não controladas, minar a confiança pública na integridade do 
sistema financeiro nacional, pondo em risco o próprio Estado de Direito democrático.
Neste quadro, é preocupação da República Democrática de Timor-Leste dotar-se dos instrumentos normativos capazes de 
garantir uma vigilância constante por parte das entidades reguladoras, bancos, centros financeiros e outras instituições vul-
neráveis, no sentido de evitar que o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo possam vir a comprometer a 
estabilidade e a integridade do sistema financeiro ou a confiança nas instituições timorenses.

CAPÍTULO I Disposições gerais
SECÇÃO I Objecto e definições

Artigo 1.º Objecto

A presente lei aprova o regime jurídico da prevenção e do combate ao branqueamento de capitais provenientes de actividades 
ilícitas e ao financiamento do terrorismo.

Artigo 1.º-A Definições

Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) “Ações ao portador” instrumentos negociáveis que atribuem a propriedade de uma pessoa colectiva a uma pessoa que dete-
nha um certificado não nominativo das mesmas;
b) “Banco de fachada” um banco constituído num país ou território onde não tem qualquer presença física que envolva adminis-
tração ou gestão e que não se encontra integrado num grupo financeiro regulado;
c)“Beneficiário efectivo” pessoa singular que é a proprietária última ou detém o controlo final de um cliente, a pessoa no interes-
se da qual é efectuada uma operação ou a pessoa que controla efectivamente uma pessoa colectiva ou um centro de interesses 
colectivos sem personalidade jurídica;
d) “Bens” activos de qualquer natureza, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e todos os docu-
mentos ou instrumentos jurídicos, incluindo electrónicos ou digitais, que atestem a propriedade ou outros direitos sobre esses 
activos;
e) “Entidades sujeitas” as entidades referidas no artigo 3.º da presente lei;
f) “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam até há um ano, altos cargos 
de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com 
elas estreitas relações de natureza societária ou comercial, considerando-se, para os efeitos previstos na presente alínea:
f1) “Altos cargos de natureza política ou pública”:
i) Chefes de Estado, chefes de Governo e membros do Governo;
ii) Deputados;
iii) Membros de tribunais superiores e de outros órgãos judiciais de alto nível, cujas decisões não possam ser objecto de recurso, 
salvo em circunstâncias excepcionais;
iv) Membros de órgãos de administração e fiscalização de bancos centrais;
v) Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares;
vi) Oficiais de alta patente das Forças Armadas e forças policiais;
vii) Membros de órgãos de administração e de fiscalização de empresas públicas e de sociedades anónimas de capitais exclusiva 
ou maioritariamente públicos, institutos públicos, fundações públicas e estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo 
da sua designação;
viii) Membros de órgãos executivos de organizações de direito internacional;
f2) “Membros próximos da família”:
i) O cônjuge ou unido de facto;
ii) Os pais, os filhos e os respectivos cônjuges ou unidos de facto;
iii) Os irmãos;
g) “Relação de negócio” a relação de natureza comercial ou profissional entre as entidades sujeitas e os seus clientes que, no 
momento em que se estabelece, se prevê venha a ser ou seja duradoura;
h) “Títulos ao portador negociáveis” aqueles endossados sem restrição e em que a titularidade seja transferível com a entrega;
i) “Transacção ocasional” qualquer transacção efectuada pelas entidades sujeitas fora do âmbito de uma relação de negócio já 
estabelecida.
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Artigo 2.º Âmbito de aplicação

1. Estão sujeitas às disposições da presente lei as entidades referidas no artigo 3.º.
2. Os crimes de branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são os previstos e punidos nos termos da legislação 
penal aplicável.

Artigo 3.º Entidades financeiras e não financeiras

1. São entidades financeiras abrangidas pela presente lei as seguintes:
a) Quaisquer instituições de crédito, incluindo as instituições de micro-finanças;
b) Sociedades seguradoras, incluindo as de investimento e corretagem com elas relacionadas;
c) Sociedades financeiras e de locação financeira;
d) Entidades emissoras e ou gestoras de cartões de crédito ou débito;
e) Qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça profissionalmente a actividade de compra e venda ou câmbio de moeda;
f) Qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça profissionalmente a actividade de transferência de fundos;
g) Qualquer pessoa que exerça outras actividades e operações a indicar pela autoridade de supervisão competente.
2. São entidades não financeiras abrangidas pela presente lei as seguintes:
a) Casinos, incluindo casinos operados através da Internet;
b) Quaisquer pessoas cuja actividade consista na prestação de serviços financeiros ou que intervenham ou assistam em opera-
ções financeiras ou imobiliárias, em representação do cliente, sem prejuízo do sigilo profissional;
c) Contabilistas, auditores independentes e consultores fiscais;
d) Quaisquer outras actividades e profissões que venham a ser designadas por lei.

SECÇÃO II Unidade de Informação Financeira

Artigo 4.º Criação

É criada, junto do Banco Central de Timor-Leste, a Unidade de Informação Financeira, adiante abreviadamente designada por UIF.

Artigo 5.º Natureza, organização e funcionamento

A natureza, organização e funcionamento da UIF são estabelecidos por decreto-lei. Artigo 6.º Competências da UIF A UIF tem as 
competências que lhe são atribuídas nos termos da presente lei e demais legislação aplicável, nomeadamente as de receber, 
analisar e difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.

Artigo 6.º Competências da UIF

A UIF tem as competências que lhe são atribuídas nos termos da presente lei e demais legislação aplicável, nomeadamente as 
de receber, analisar e difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.

CAPÍTULO II Prevenção
SECÇÃO I Deveres gerais

Artigo 7.º Obrigação de declarar o transporte de moeda ou títulos ao portador negociáveis

1. Qualquer pessoa singular que, ao entrar ou sair do território de Timor-Leste, transporte dinheiro ou títulos ao portador nego-
ciáveis de montante igual ou superior a 10.000,00 dólares norte-americanos deve declarar o montante transportado às autori-
dades alfandegárias.
2. As cópias das declarações apresentadas são imediatamente transmitidas pelas autoridades alfandegárias à UIF.
3. A autoridade alfandegária apreende o montante da moeda ou dos títulos ao portador negociáveis não declarados, no todo ou 
em parte, sempre que existam fundadas suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou quando 
for apresentada uma declaração falsa.
4. A autoridade judicial competente aprecia, no prazo máximo de três dias úteis, a apreensão de valores feita nos termos do 
número anterior.
5. Da decisão da autoridade judicial competente que confirme a apreensão constam de forma clara as características dos valores 
apreendidos e das circunstâncias da apreensão.

SECÇÃO II Deveres das instituições financeiras

Artigo 8.º Transparência das transacções financeiras

1. Só podem estabelecer-se no território nacional as entidades bancárias que nele mantenham presença física ou integrem um 
grupo financeiro registado em país ou território sujeito a supervisão eficaz e consolidada.
2. As entidades financeiras devem recusar estabelecer ou continuar relações comerciais com entidades bancárias registadas em 
jurisdições onde não se encontrem fisicamente presentes ou que não sejam parte de um grupo financeiro registado em país ou 
território sujeito a supervisão eficaz e consolidada.
3. Em caso algum é permitida a abertura ou manutenção de contas anónimas, de contas sob nomes manifestamente fictícios ou 
de cadernetas anónimas.
4. As entidades financeiras não podem iniciar ou manter relações comerciais ou realizar transacções com entidades financeiras 
num país estrangeiro se este permitir que as contas sejam utilizadas por bancos de fachada.
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Artigo 9.º Transparência de pessoas colectivas e dos centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica

1. Sem prejuízo dos deveres de registo, declaração e publicidade previstos na Lei das Sociedades Comerciais, no Código de Re-
gisto Comercial e na demais legislação aplicável, as pessoas colectivas registadas em território nacional devem prestar, sempre 
que lhes for solicitado pela autoridade competente, a informação adequada e necessária para identificar os beneficiários efecti-
vos e a sua estrutura de controlo.
2. Nos casos em que sejam emitidas acções ao portador, nos termos da lei, os titulares de tais acções estão obrigados a deposi-
tá-las junto da pessoa colectiva que as tenha emitido ou, quando exista, num registo de acções.
3. A lei determina a forma de registo da informação relativa aos beneficiários efectivos e ao controlo dos centros de interesses 
colectivos sem personalidade jurídica.

Artigo 10° Identificação de clientes por entidades financeiras e não financeiras

1. As entidades referidos no artigo 3° devem identificar os seus clientes e beneficiários efectivos e verificar a respectiva identi-
dade através de documentos provenientes de fontes independentes, dados ou informação, quando:
a) Estabeleçam relações de negócio;
b) Efectuem transacções ocasionais, em montante igual ou superior a 10.000,00 dólares norte-americanos, executadas numa 
única ou em várias transacções, que pareçam estar ligadas;
c) Existam dúvidas sobre a veracidade ou adequação dos dados de identificação do cliente;
d) Existam fundadas suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
2. As entidades referidas no artigo 3° procedem à recolha de informação no que diz respeito aos fins e à intenção da relação 
negocial.
3 . As entidades referidas no artigo 3° procedem à identificação e verificação da identidade dos seus clientes da seguinte forma:
a) A identificação de pessoas singulares e a verificação da sua identidade incluem o nome completo e o número de identificação 
nacional;
b) A identificação de pessoas colectivas inclui a verificação da firma ou denominação social, sede, identificação dos titulares dos 
órgãos sociais, registos da sociedade ou prova semelhante do seu estatuto jurídico, tipo social e estrutura societária;
c) A identificação de instrumentos jurídicos relevantes;
d) As entidades referidas no artigo 3° identificam o beneficiário efectivo e adoptam todas as medidas necessárias para verificar 
a sua identidade, incluindo a identificação das pessoas singulares que tenham poderes de controlo, bem como a identificação da 
pessoa singular que seja responsável pela direcção da pessoa colectiva.
4. Nos casos em que existam dúvidas sobre se o cliente referido no n.º 1 age por conta própria, as entidades referidas no artigo 
3° verificam a identidade da pessoa ou pessoas em nome ou por conta de quem o cliente actua.
5. Quando estabeleçam relações negociais ou realizem transacções com um cliente que não se encontre fisicamente presente, 
as entidades referidas no artigo 3° devem tomar medidas específicas adequadas a fazer face ao risco acrescido de branquea-
mento de capitais e de financiamento do terrorismo.
6. As entidades referidas no artigo 3° tomam as medidas adequadas a determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo são 
pessoas politicamente expostas.
7. As instituições financeiras e actividades e profissões não financeiras devem diligenciar regularmente no que diz respeito à 
relação com o cliente e examinar de perto as transacções efectuadas para assegurar que se mantém consistente o seu conheci-
mento do cliente, das suas actividades comerciais e do perfil de risco e, sempre que seja necessário, da origem dos seus fundos.
8. No que respeita a relações bancárias internacionais, as entidades financeiras devem:
a) Verificar a identidade das instituições correspondentes com as quais têm relações de correspondência bancária;
b) Recolher informação sobre a natureza das actividades da instituição correspondente;
c) Com base na informação disponível, avaliar a reputação da instituição correspondente e a natureza da supervisão a que está 
sujeita;
d) Avaliar os controlos aplicados pela instituição correspondente no que se refere ao combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo;
e) No caso de um pagamento através de uma conta, assegurar que a instituição correspondente verificou a identidade do cliente, 
aplicou mecanismos para o controlo contínuo destes clientes e tem a capacidade para recolher a identificação relevante sobre 
um pedido;
f) Cumprir as instruções emitidas pela autoridade competente.
9. As entidades não financeiras referidas no artigo 3° só devem manter uma relação negocial quando possam cumprir os deveres 
de diligência referidos nos números anteriores.
10. Com base na avaliação do risco representado pelo tipo de cliente, relação negocial ou transacções, a autoridade de super-
visão competente pode determinar as circunstâncias sobre as quais as obrigações estabelecidas no presente artigo podem ser 
reduzidas ou simplificadas no que respeita à identificação e verificação da identidade do cliente ou do beneficiário efectivo.
11. As disposições do presente artigo são aplicáveis a todos os clientes de entidades financeiras já existentes antes da aprovação 
da presente lei.

Artigo 11.º Deveres especiais de identificação

1. As companhias de seguros, agentes e correctores que exerçam actividades na área de seguro devem identificar os seus 
clientes e verificar a sua identidade, nos termos estabelecidos no artigo anterior, sempre que o montante do prémio anual a ser 
pago ultrapasse 1.000,00 dólares norte-americanos, se o pagamento for realizado num só pagamento anual superior a 2.500,00 
dólares norte-americanos ou, no caso de contractos de seguro de reforma celebrados em relação a um contrato de trabalho ou 
uma actividade profissional do segurado, quando tais contractos contenham uma cláusula de resgate e possam ser utilizados 
como garantia para um empréstimo.
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2. Os casinos devem verificar a identidade dos clientes que efectuem transacções de valor igual ou superior a 1.000,00 dólares 
norte-americanos, nos termos estabelecidos no artigo anterior.
3. Os negociantes em metais preciosos e em pedras preciosas devem identificar os seus clientes, nos termos estabelecidos no 
artigo anterior, sempre que recebam pagamentos em dinheiro em montante igual ou superior a 5.000,00 dólares norte-ameri-
canos.
4. Os agentes imobiliários e os correctores imobiliários devem identificar as partes, nos termos estabelecidos no artigo anterior, 
quando envolvidos em transacções que respeitem à compra e venda e à compra para revenda de imobiliário.
5. As entidades referidas nos números anteriores devem sempre identificar os seus clientes e verificar a sua identidade quando 
existam fundadas suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

Artigo 12.º Programas internos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

1. As entidades referidas no artigo 3.º devem promover e implementar programas destinados à prevenção e ao branqueamento 
de capitais e ao financiamento do terrorismo no âmbito da política de contratação, da formação profissional contínua e da audi-
toria interna.
2. As entidades referidas no artigo 3.º designam um funcionário responsável por assegurar internamente o cumprimento das 
regras e procedimentos previstos na presente lei.
3. A autoridade de supervisão competente pode, através de regulamento, determinar a adopção pelas entidades referidas no 
artigo 3.º de medidas específicas adequadas ao risco de branqueamento de capitais considerando o volume de negócios, nos 
termos da lei.

Artigo 13.º Deveres relativos a transferências electrónicas

1. As instituições financeiras, cuja actividade inclua transferências electrónicas, devem obter e verificar o nome completo, o 
número da conta, ou quando não exista, o número de referência que acompanha a transferência, e o domicílio, ou no caso de 
ausência do domicílio, o número nacional de identificação ou data e local de nascimento, incluindo, quando necessário, o nome 
da instituição financeira, do ordenante de tais transferências, sendo a informação incluída na mensagem ou formulário de pa-
gamento que acompanha a transferência.
2. As instituições a que se refere o número anterior devem recolher toda a informação e transmiti-la, quando actuarem como 
intermediários numa cadeia de pagamentos.
3. O Banco Central pode emitir instruções no que diz respeito a transferências transfronteiriças, integradas num ficheiro único 
de transferências.
4. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam às transferências efectuadas através de cartão de débito ou de crédito sempre que o número do 
cartão de débito ou de crédito acompanhe a transferência, nem são aplicáveis a transferências entre instituições financeiras 
onde quer o ordenante quer o beneficiário sejam instituições financeiras actuando por conta própria.
5. Se as instituições a que se refere o n.º 1 receberem dinheiro ou transferências de valores que não contenham informação 
completa do ordenante, devem tomar as medidas necessárias para obter e verificar essas informações junto da instituição que 
emitiu a ordem ou do beneficiário e, se estes não facultarem as mesmas, devem recusar a aceitação da transferência e enviar 
um relatório à UIF.

Artigo 14.º Controlo especial de certas transacções

1. As entidades referidas no artigo 3.º estão obrigadas a um dever especial de controlo das transacções que envolvam montantes 
anormalmente elevados, não habituais ou sem origem económica e lícita aparente.
2. As entidades referidas no artigo 3.º estão obrigadas a um dever especial de controlo das relações negociais e transacções 
com pessoas singulares e colectivas ou centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica, com origem ou destino em 
países ou territórios provenientes de ou para países não sujeitos a supervisão eficaz e consolidada.
3. São sempre aplicáveis medidas acrescidas de diligência às operações efectuadas com pessoas politicamente expostas.
4. As entidades referidas no artigo 3º devem manter registos da informação específica no que respeita às transacções referidas 
nos n.ºs 1, 2 e 3 e a identidade de todas as partes envolvidas, sendo o relatório mantido como especificado no artigo 15º, que deve 
ser comunicado à UIF ou a outra entidade de supervisão competente, sempre que solicitado, nos termos da lei.

Artigo 15.º Arquivo de registos

1. As entidades referidas no artigo 3.º mantêm arquivos que contenham, num sistema adequado de registo, disponível para con-
sulta pela UIF ou outra entidade competente, as seguintes informações:
a) Cópias dos documentos de identificação dos clientes, proprietários ou representantes dos beneficiários efectivos, obtidas nos 
termos das disposições do presente capítulo, fichas das contas e correspondência pelo período de, pelo menos, cinco anos após 
a relação negocial terminar;
b) Informação obtida nos termos das disposições do presente capítulo, que possibilite a reconstrução das transacções efectua-
das pelos clientes e os relatórios escritos elaborados nos termos do artigo anterior, pelo período de pelo menos cinco anos após 
a realização da transacção;
c) Arquivos de todos os relatórios enviados à UIF, pelo período de pelo menos cinco anos contados da data do envio do relatório;
d) Uma cópia do retorno de informação fornecido pela UIF em resposta aos relatórios sobre transacções suspeitas durante cinco 
anos a contar do recebimento dessa informação.
2. A autoridade de supervisão competente pode, através de regulamentos ou ordens internas, determinar o tipo e extensão das 
medidas a ser tomadas para cumprimento das obrigações estabelecidas no presente artigo pelas instituições financeiras, tendo 
em consideração o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e o volume de negócios.
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Artigo 16.º Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo nas entidades financeiras e não financeiras

1. As entidades referidas no artigo 3.º desenvolvem programas destinados à prevenção do branqueamento de capitais e do fi-
nanciamento do terrorismo que incluam:
a) Directrizes, procedimentos e controlos internos, incluindo dispositivos apropriados para verificar o seu cumprimento e proce-
dimentos adequados para assegurar critérios exigentes de contratação de empregados;
b) Formação contínua para chefias e empregados de forma a melhorar a identificação de transacções e acções que possam estar 
ligadas ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo e a instruí-los quanto aos procedimentos a adoptar 
em tais casos;
c) Regulamentos de auditoria interna para verificar a conformidade e adequação dos programas internos com as medidas esta-
belecidas na lei.
2. A autoridade de supervisão competente pode emitir orientações relativas ao tipo e extensão das medidas adequadas ao cum-
primento das disposições do presente artigo, tendo em consideração o risco de branqueamento de capitais e de financiamento 
do terrorismo.

Artigo 17.º Cumprimento das obrigações por subsidiárias e filiais

1. As instituições financeiras devem requerer que as suas subsidiárias e filiais no estrangeiro cumpram o disposto nos artigos 
10.º a 16.º, na medida em que as leis e regulamentos locais o permitam.
2. Se as leis e os regulamentos locais não permitirem o cumprimento do previsto no número anterior, as entidades financeiras 
devem informar as autoridades de supervisão competentes.

Artigo 18.º Casinos

Os casinos apenas podem operar depois de devidamente licenciados pela autoridade competente, nos termos da lei.

Artigo 19.º Organizações sem fins lucrativos

Qualquer organização sem fins lucrativos que recolha, receba, conceda ou transfira fundos como parte da sua actividade fica su-
jeita à supervisão do Ministério das Finanças, que pode aprovar regulamentos para assegurar que estas organizações não sejam 
de qualquer forma utilizadas para fins de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.

CAPÍTULO III Detecção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
SECÇÃO I Funções e deveres da UIF

Artigo 20.º Confidencialidade

1. Todos os funcionários e agentes da UIF estão sujeitos a um especial dever de confidencialidade em relação a qualquer infor-
mação obtida no âmbito ou por causa das suas funções, mesmo depois da cessação dessas funções, só podendo tal informação 
ser usada para os fins previstos na presente lei.
2. A violação do disposto no número anterior gera responsabilidade disciplinar e criminal, nos termos da lei.

Artigo 21.º Acesso à informação

1. A UIF pode solicitar a qualquer entidade ou pessoa sujeita à obrigação de informar, nos termos do artigo 22.º, qualquer infor-
mação adicional que julgue necessária à realização das suas funções.
2. A UIF pode aceder a informação em local que pertença ou esteja sob a custódia das entidades referidas no artigo 3.º, que 
seja necessária para a realização das suas funções, mediante prévia autorização judicial, nos termos previstos na legislação 
processual penal.
3. A aplicação dos nºs 1 e 2 encontra-se sujeita às restrições constantes do n.º 2 do artigo 23.º.
4. A UIF pode ainda solicitar qualquer informação adicional que julgue útil para a realização das suas funções,
a) Às autoridades policiais;
b) Às autoridades de supervisão;
c) A outros serviços do Estado;
d) Nos termos das disposições aplicáveis, às autoridades judiciárias.

Artigo 22.º Violação da obrigação de informar

As autoridades de supervisão competentes são informadas pela UIF do não cumprimento pelas entidades referidas no artigo 3.º 
das obrigações previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 21.º.

SECÇÃO II Transacções suspeitas

Artigo 23.º Dever de comunicação

1. Existindo fundadas suspeitas de que certos fundos ou bens são produto de actividades criminosas, ou estão relacionados ou 
que vão ser utilizados para o financiamento do terrorismo, ou tenham conhecimento de um facto ou de uma actividade que possa 
indiciar a prática do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, as entidades referidas no artigo 3.º 
devem comunicá-lo de imediato à UIF, mediante relatório, nos termos do artigo 25º, ainda que se trate de tentativa de realização 
de uma transacção.
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2. Nas situações previstas na alínea b) do nº 2 do artigo 3º, os advogados não ficam obrigados ao dever de comunicação quando 
as informações forem obtidas no contexto da avaliação da situação jurídica do cliente, no âmbito da consulta jurídica, no exercício 
da sua missão de defesa ou representação do cliente num processo judicial ou a respeito de um processo judicial, incluindo o 
aconselhamento relativo à maneira de propor ou evitar um processo, bem como as informações que sejam obtidas antes, du-
rante ou depois do processo.
3. Os comerciantes de pedras e metais preciosos devem informar a UIF sobre transacções suspeitas de valor igual ou superior 
a 10.000,00 dólares norte-americanos.
4. As agências imobiliárias e os correctores imobiliários devem informar a UIF de operações suspeitas quando envolvidos em 
transacções de compra e venda e à compra para revenda em nome de um cliente.

Artigo 23.º-A Isenção de responsabilidade

A prestação de informações de boa-fé sobre qualquer transacção tida por suspeita pelas entidades referidas no artigo 3º, no 
cumprimento dos deveres enumerados nos artigos 21º, 23º e 24º, não implica, para quem as preste, responsabilidade de qual-
quer natureza, ainda que a suspeita se não confirme.

Artigo 24.º Suspensão de transacções

1. As entidades referidas no artigo 3º devem abster-se de realizar transacções que suspeitem estar relacionadas com o bran-
queamento de capitais ou o financiamento do terrorismo, comunicando as suas suspeitas à UIF.
2. A UIF pode solicitar ao Ministério Público a suspensão da transacção sempre que tal se justifique nos termos da lei, podendo, 
todavia, realizar-se a transacção se a decisão de suspensão não for confirmada pelo juiz no prazo de dois dias úteis a contar da 
comunicação efectuada pela entidade sujeita.
3. Confirmada judicialmente, a suspensão da transacção tem a duração máxima de 30 dias úteis contados da comunicação 
prevista no n.º 1.
4. Nos casos em que não seja possível evitar a realização da transacção referida no n.º 1, as instituições financeiras comunicam 
à UIF aquela transacção, bem como todas as informações sobre os ordenantes e beneficiários efectivos.
5. A suspensão das transacções tidas por suspeitas, pelo período referido no n.º 2, efectuada de boa-fé, não implica responsabi-
lidade de qualquer natureza para as entidades referidas no artigo 3º, ainda que a suspeita se não confirme.

Artigo 25.º Proibição de divulgação de informação confidencial

As entidades referidas no artigo 3.º, bem como os seus funcionários e agentes, não podem divulgar ou de qualquer forma fa-
cultar informação que tenham prestado ou se preparem para prestar à UIF, bem como informações sobre a investigação pela 
prática dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Artigo 26.º Denúncia obrigatória

A UIF comunica à Procuradoria-Geral da República toda a informação relevante sempre que disponha de indícios da prática de 
crime, a fim de ser instaurado o procedimento adequado.

CAPÍTULO IV Supervisão e regime sancionatório
SECÇÃO I Autoridades de supervisão

Artigo 27.º Funções e competências

1. As autoridades de supervisão competentes asseguram o cumprimento pelas instituições financeiras e actividades e profissões 
não financeiras dos requisitos estabelecidos no Capítulo II da presente lei.
2. Nos termos da presente lei, as autoridades de supervisão podem:
a) Adoptar as medidas necessárias para estabelecer critérios adequados de idoneidade e reputação para a posse, controlo, ou 
participação, directa ou indirecta, na administração, gestão ou actividades de uma instituição financeira ou de um casino;
b) Regular e supervisionar as instituições financeiras e casinos no cumprimento das obrigações referidas nos Capítulos II e III, 
podendo proceder a realização de auditorias no local;
c) Emitir instruções, directrizes ou recomendações que garantam o cumprimento pelas instituições financeiras e actividades e 
profissões não financeiras das obrigações constantes dos Capítulos II e III;
d) Cooperar e partilhar informação com outras autoridades competentes, e facultar assistência em investigações e procedimen-
tos ou processos judiciais relativos aos casos de branqueamento de capitais, crimes subjacentes e financiamento do terrorismo;
e) Assegurar que as instituições financeiras, as suas filiais e sucursais, que sejam detidas maioritariamente por estrangeiros, 
adotam e aplicam medidas adequadas ao cumprimento da presente lei;
f) Informar de imediato a UIF de quaisquer transacções suspeitas ou factos que possam estar relacionados com o branqueamen-
to de capitais ou o financiamento do terrorismo;
g) Promover a cooperação com as autoridades homólogas estrangeiras, nos termos da lei;
h) Manter estatísticas relativas às medidas adoptadas e sanções impostas no âmbito do presente capítulo.

Artigo 28.º Disposições especiais sobre remessas de dinheiro ou serviços de transferência de valores

Qualquer pessoa ou entidade que pretenda ocupar-se, a título profissional, de serviços de remessa ou transferência de dinheiro 
ou valores deve solicitar a respectiva inscrição junto do Banco Central de Timor-Leste, que deve estabelecer as condições míni-
mas do exercício desta actividade.
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Artigo 29.º Registo de outras actividades e profissões não financeiras

O exercício de actividade ou profissão não financeiras está sujeito a registo, nos termos da lei.

SECÇÃO II Regime sancionatório

Artigo 30.º Contra-ordenações

O incumprimento das obrigações ou deveres ou a inobservância dos procedimentos estabelecidos nos Capítulos II e III da pre-
sente lei constitui contra-ordenação.

Artigo 31.º Sanções administrativas

1. As contra-ordenações previstas no artigo anterior são punidas com coima entre 5.000,00 e 500.000,00 dólares norte-ameri-
canos.
2. A lei define a competência para a instauração e instrução do processo contra-ordenacional, bem como para a aplicação de 
coimas, às entidades referidas no artigo 3.º.
3. A  infracção das obrigações estabelecidas nos Capítulos II e III da presente lei pelas entidades referidas no artigo 3.º pode dar 
lugar à aplicação pela autoridade competente de uma ou várias das seguintes sanções acessórias:
a) Advertência escrita;
b) Ordenar o cumprimento de instruções específicas;
c) Ordenar a apresentação de relatórios regulares sobre as medidas que estão a ser aplicadas;
d) Proibir o exercício de funções profissionais por um período de 6 meses a 3 anos;
e) Substituir ou restringir os poderes de gerentes, directores ou proprietários em controlo, incluindo a nomeação de um admi-
nistrador ad hoc, por um período de 6 meses a 3 anos;
f) Suspender, restringir ou retirar a licença e proibir a continuação da actividade ou profissão por um período de 6 meses a 3 anos.
4. As sanções que proíbam, total ou parcialmente, os gerentes ou administradores de uma pessoa colectiva de realizarem negó-
cios nos termos do n.º 3, bem como o levantamento de tais proibições, são comunicadas pela autoridade competente à Direcção 
Nacional de Registos e Notariado para efeitos de inscrição no registo comercial.

Artigo 32.º Violação dos deveres por parte das entidades financeiras e não financeiras

1. Comete uma infracção, punível com coima entre 250,00 e 150.000,00 dólares norte-americanos, no caso de pessoas singu-
lares, e entre 1.250,00 e 750.000,00 dólares norte-americanos, no caso das pessoas colectivas, quem com dolo ou negligência:
a) Não declarar moeda corrente ou instrumentos negociáveis ao portador em montante igual ou superior a 10.000,00 dólares 
norte-americanos ou o equivalente em moeda com curso legal ou que apresente uma declaração falsa;
b) Iniciar ou manter relações comerciais com entidades bancárias ou financeiras que se encontrem sedeadas ou sejam filiais de 
entidades sedeadas em país ou território não sujeito a supervisão eficaz e consolidada;
c) Iniciar ou manter relações comerciais com entidade financeira correspondente num país estrangeiro onde seja permitida a 
utilização das suas contas através de bancos de fachada;
d) Estabelecer em Timor-Leste um banco sem que no território nacional mantenha presença física e que não seja filial de um 
grupo financeiro regulado;
e) Não mantiver informação adequada, precisa e atual sobre o beneficiário efectivo e a estrutura de controlo das pessoas colec-
tivas e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica nos termos da presente lei;
f) Não exigir a identificação dos clientes e não aplicar medidas adequadas de gestão de risco tal como estabelecido nos termos 
da presente lei;
g) Não adoptar as medidas de controlo e não mantiver os registos previstos na presente lei;
h) Não facultar o acesso à informação ou aos registos de forma oportuna quando o mesmo seja solicitado pela autoridade com-
petente, nos termos da lei;
i) Não submeter relatórios à UIF nos termos do previsto no artigo 23.º;
j) Não recusar a realização de uma transacção quando tal seja exigido nos termos do artigo 24.º;
k) Divulgar a um cliente ou a terceira pessoa a informação referida no artigo 25.º.
2. Às pessoas singulares que violem um dos deveres descritos no número anterior pode ainda ser aplicada a sanção acessória 
de proibição do exercício da actividade ou profissão por um período de 6 meses a 3 anos.
3. As sanções impostas pela violação dos nºs 1 e 2 não prejudicam a aplicação de outras sanções e de medidas previstas na lei.
4. A aplicação de qualquer das sanções previstas no n.º 1 depende de prévio processo de averiguações, garantindo-se o direito 
ao contraditório e à defesa.

CAPÍTULO V Regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens

Artigo 32º-A Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a favor 
do Estado relativo aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes;
b) Organizações terroristas, terrorismo e financiamento do terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
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e) Branqueamento de capitais;
f) Associação criminosa;
g) Contrabando;
h) Exploração sexual de terceiro e pornografia envolvendo menores;
i) Falsificação de moeda.
2. O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas g) a i) do número anterior se o crime for praticado 
de forma organizada.

Artigo 33.º Intercepções e registos

1. Quando necessário para a investigação dos crimes indicados no artigo 32º-A, e mediante despacho judicial, é admissível, por 
um período determinado:
a) O acesso a sistemas de computadores, redes informáticas, servidores e correio electrónico;
b) A colocação de comunicação sob vigilância, a sua intercepção e o registo e a transcrição de voz e imagem, por qualquer meio, 
sem o conhecimento e o consentimento do visado;
c) O controlo dos serviços postais e a abertura de encomenda ou correspondência.
2. É aplicável o disposto nos artigos 177º a 180º do Código de Processo Penal.

Artigo 33º-A Buscas e apreensões

1. Mediante despacho da autoridade judiciária, são permitidas as visitas e as buscas, a qualquer hora, aos locais onde recaiam 
suspeitas de existirem bens a serem branqueados ou a serem utilizados no financiamento do terrorismo, bem como a apreensão 
dos mesmos.
2. As buscas domiciliárias regem-se pelo disposto no Código de Processo Penal.

Artigo 33.º-B Agentes infiltrados

1. Na persecução criminal dos crimes referidos no artigo 32º- A, são permitidos, sem prejuízo dos já previstos no Código de 
Processo Penal, os seguintes procedimentos de investigação dependentes de autorização expressa e discriminada da autoridade 
judiciária:
a) A infiltração de agentes policiais no circuito, com vista a obter provas, a localizar os bens e a desmantelar as estruturas cri-
minosas dedicadas ao cometimento daqueles crimes, sendo que a conduta destes agentes não é punível desde que autorizada e 
compreendida dentro dos limites da autorização;
b) A não actuação sobre portadores de bens destinados aos crimes referidos no artigo 32º-A, que se encontrem em território 
nacional, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de agentes integrados nas operações e impedir as 
mesmas, sendo que a autorização para não actuação só é possível desde que conhecidos o itinerário provável dos bens e a iden-
tificação do agente e mantidos a observação e acompanhamento policial.
2. A autorização do Ministério Público para a actuação de agente infiltrado é obrigatoriamente comunicada ao juiz, consideran-
do-se a mesma validada se não for proferido despacho de recusa nas setenta e duas horas seguintes.
3. O órgão de polícia criminal fará o relato de cada intervenção do agente infiltrado ao Ministério Público no prazo máximo de 
quarenta e oito horas após o termo daquela.
4. A autoridade judiciária só ordenará a junção ao processo do relato a que se refere o número anterior se a reputar absoluta-
mente indispensável em termos probatórios.
5. A apreciação da indispensabilidade pode ser remetida para o fim do inquérito.
6. Os procedimentos referidos nos números anteriores são regulamentados por decreto-lei.

Artigo 34.º Ocultação da identidade e protecção da testemunha

1. O Juiz pode, por sua própria iniciativa ou a pedido do Ministério Público ou da própria testemunha, determinar que:
a) A identidade não seja incluída no auto de declarações se houver fundados receios de que a testemunha pode sofrer graves 
danos se for revelada a sua identidade;
b) A identidade de uma testemunha seja mantida em segredo se se concluir que a testemunha, um seu familiar ou um dos seus 
associados podem correr riscos por causa do seu testemunho.
2. A identidade da testemunha só será ocultada se a investigação do crime assim o requerer e os outros métodos de investigação 
se revelem inadequados para a descoberta da verdade.
3. No caso previsto no n.º 1, as declarações são prestadas nos termos do artigo 230.º do Código de Processo Penal ou por video-
conferência, com ocultação da fisionomia da testemunha.
4. As declarações referidas no número anterior são sempre prestadas na ausência do arguido, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º 
do Código de Processo Penal.
5. O disposto no presente artigo não prejudica o previsto no Código de Processo Penal e na Lei n.º 2/2009, de 6 de Maio, sobre 
protecção de testemunhas.

CAPÍTULO VI Medidas
SECÇÃO I Medidas provisórias e definitivas

Artigo 35.º Medidas provisórias

1. O tribunal pode, por sua própria iniciativa ou a pedido do Ministério Público, impor medidas provisórias, incluindo o congela-
mento ou a apreensão, com a intenção de preservar a disponibilidade de fundos ou bens que possam vir a estar sujeitos a perda 
nos termos do artigo 43.º.
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2. O disposto no número anterior aplica-se sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé.
3. A aplicação destas medidas pode terminar a qualquer momento por ordem do tribunal que as ordenou, por sua própria inicia-
tiva ou a pedido do Ministério Público, ou das pessoas que reivindicam o direito de propriedade dos fundos ou bens.

Artigo 35.º-A Apreensões

1. Os bens apreendidos no âmbito de processo-crime pela prática dos crimes previstos na presente lei podem ser afectos a uti-
lização operacional dos órgãos de polícia criminal mediante despacho da autoridade judiciária competente a declarar a utilidade 
operacional.
2. Os bens referidos no n.º 1 podem ser utilizados provisoriamente pelos órgãos de polícia criminal, através de declaração de 
utilidade operacional, desde a sua apreensão até à declaração de perda ou restituição, quando sejam susceptíveis de, findo o 
processo, virem a ser declarados perdidos a favor do Estado.
3. Para efeitos do previsto no número anterior são notificados os interessados.
4. Efectua da a apreensão e constatada a utilidade operacional do bem, será o mesmo registado, examinado e avaliado.
5. O valor da avaliação determina a quantia a pagar ao proprietário a título de indemnização, caso o bem não venha, a final, a ser 
declarado perdido a favor do Estado.
6. A avaliação do bem é efectuada por peritos nomeados pela autoridade judiciária a quem prestam compromisso de cumpri-
mento da função que lhes é cometida.
7. A declaração de cessação de utilidade operacional cessa com a declaração de perda a favor do Estado ou restituição ao dono 
ou legítimo titular.

Artigo 35º-B Quebra de segredo profissional

Nas fases de inquérito e julgamento dos processos relativos aos crimes previstos no artigo 32º-A, as entidades referidas no n.º 1 
do artigo 3.º ficam obrigadas a prestar todas as informações e documentos que lhes forem solicitados pela autoridade judiciária, 
por despacho fundamentado, relativos à situação patrimonial dos suspeitos, com relevância para a descoberta da verdade.

Artigo 35.º-C Controlo de contas

1. Nas fases de inquérito e julgamento dos processos relativos a crimes previstos no artigo 32.º-A, por despacho fundamentado 
da autoridade judiciária, podem ser postas sob controlo as contas bancárias e de pagamento de que sejam titulares arguidos e 
suspeitos ou aquelas de que, não sendo aqueles titulares, são por eles utilizadas na prática de crimes.
2. A instituição de crédito ou instituição de pagamento é obrigada a comunicar à autoridade judiciária quaisquer movimentos nas 
contas referidas no número anterior dentro das 24 horas subsequentes.
3. Ficam vinculados ao segredo de justiça as instituições e os seus funcionários.

Artigo 36.º Congelamento de bens associados com o financiamento do terrorismo

1. Os fundos e outros activos económicos de terroristas, daqueles que financiam o terrorismo e das organizações terroristas 
designadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, ou desig-
nadas na Resolução n.º 1373 (2001) do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de Resoluções subsequentes, devem ser 
congelados de acordo com as instruções do Banco Central ou por outra forma que a lei preveja.
2. As instruções referidas no número anterior devem definir os termos, condições e limites do prazo de congelamento de bens 
e são publicadas no Jornal da República.
3. As entidades referidas no artigo 3.º onde tais fundos e outros activos económicos se encontrem devem proceder de imediato 
ao seu congelamento.
4. As entidades referidas no artigo 3.º devem informar de imediato a UIF e, no caso de instituições financeiras reguladas pelo 
Banco Central, também esta entidade, da existência de capitais ligados a terroristas, organizações terroristas ou indivíduos ou 
entidades associadas ou aquelas que pertencem a tais indivíduos ou organizações conforme as listas elaboradas pelo Conselho 
de Segurança das Nações Unidas ou na Resolução nº. 1373 (2001) do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outras 
Resoluções subsequentes.
5. O incumprimento das obrigações referidas nos números anteriores pelas entidades referidas no artigo 3.º onde tais fundos e 
outros ativos económicos se encontrem é punido com coima entre 500,00 e 5.000,00 dólares norte-americanos por dia.
6. Qualquer pessoa ou organização cujos fundos ou outros ativos económicos sejam congelados nos termos do presente artigo 
pode requerer que o seu nome seja retirado da lista, bem como a restituição de fundos ou outros ativos económicos, ao Banco 
Central ou à autoridade competente que ordenou o congelamento, nos 30 dias subsequentes à publicação da lista.
7. Da decisão que negue provimento à exclusão da lista ou à devolução dos fundos ou outros activos económicos cabe recurso 
para os tribunais.

SECÇÃO II Crimes

Artigo 37.º Branqueamento de capitais

O branqueamento de capitais constitui crime e é punível nos termos do artigo 313.º do Código Penal.

Artigo 38.º Financiamento do terrorismo

O financiamento do terrorismo constitui crime e é punível nos termos do artigo 133.º do Código Penal.
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Artigo 39.º (revogado)

Artigo 40.º (revogado)

Artigo 41.º (revogado)

Artigo 42.º Responsabilidade das pessoas colectivas

1. Qualquer pessoa colectiva por conta de quem ou para quem o beneficio do branqueamento de capitais ou através de quem o 
financiamento do terrorismo foi cometido, por intermédio de pessoa singular, actuando individualmente ou como membro de 
um órgão da pessoa colectiva, que aí tenha uma posição principal, baseada no poder de representação dessa pessoa colectiva, 
ou autoridade para tomar decisões em nome da pessoa colectiva, ou que exerça controlo no âmbito da pessoa colectiva, no exer-
cício de tais poderes, é punida com multa no mínimo do valor da quantia branqueada e no máximo dez vezes o valor da mesma, 
independentemente da condenação destes indivíduos como agentes ou cúmplices na prática do crime.
2. Além dos casos previstos no número anterior, uma pessoa colectiva pode ser responsabilizada quando, por falta de supervi-
são ou controlo, tornou possível a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo em seu 
benefício e através de pessoa singular que tenha actuado sob a sua autoridade.
3. Às pessoas colectivas podem ainda ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) Impedimento, por um período de seis meses a três anos, de continuar a exercer directa ou indirectamente certas actividades 
económicas;
b) Colocação sob supervisão judicial;
c) Encerramento das actividades que serviram para a prática do crime por um período entre seis meses a três anos;
d) Sujeição a processo de dissolução;
e) Publicação da sentença condenatória a suas expensas.

SECÇÃO III Medidas definitivas

Artigo 43.º Perda a favor do Estado

1. São declarados perdidos a favor do Estado:
a) Proventos do crime, capitais e bens, ou outros bens de valor equivalente;
b) Fundos e propriedade objecto do crime;
c) Instrumentos do crime;
d) Fundos ou bens com os quais o produto do crime tenha sido misturado.
2. As medidas referidas no número anterior podem ser aplicadas a qualquer pessoa proprietária dos bens, ou que se encontre 
na sua posse, com excepção dos casos em que o proprietário possa provar que os adquiriu através do pagamento de um preço 
justo, em troca da prestação de serviços de igual valor ou por qualquer outro meio legítimo e prove que não tinha conhecimento 
da origem ilícita dos mesmos.
3. A decisão identifica os bens, fundos e propriedades em questão de forma que permita a sua identificação e localização.

Artigo 44.º Invalidade de negócios jurídicos

1. O tribunal declara a invalidade de qualquer negócio jurídico que tenha sido celebrado com o objectivo de impedir a perda da 
propriedade tal como definida no artigo anterior. 2. Se o contrato a invalidar já tiver sido executado, a parte que actuou de boa-fé 
apenas é reembolsada pela quantia efectivamente paga.

Artigo 45.º Disposição dos bens declarados perdidos

Os bens e produtos do crime declarados perdidos nos termos do artigo 43.º revertem a favor do Estado.

CAPÍTULO VII Cooperação judiciária internacional em matéria penal

Artigo 46.º Dever de cooperação

As autoridades competentes promovem a mais ampla cooperação com as autoridades competentes de outros Estados para fins 
de cooperação judiciária internacional em matéria penal, nos termos da legislação interna e internacional aplicável.

Artigo 47.º Natureza não política dos crimes

Não constitui causa de justificação dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a invocação ou 
mesmo a existência de motivos políticos.

CAPÍTULO VIII Disposições finais e transitórias

Artigo 48.º (Revogado)

Artigo 49.º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 12 de Dezembro de 2011.
O Presidente do Parlamento Nacional, Fernando La Sama de Araújo
Promulgada em 15 de Dezembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, José Ramos-Horta 
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Diploma Ministerial 40/2020 (Procedimentos Relativos à Atribuição do Estatuto de Utilidade
Pública Desportiva e Regras Estatutárias das Federações Desportivas)

Tipo de Documento Diploma Ministerial
N.º Documento 40/2020 (Procedimentos Relativos à Atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva
 e Regras Estatutárias das Federações Desportivas)

Data de Publicação 02/12/2020 
Data de Entrada em Vigor  03/12/2020

Entidade Emitente Ministério da Educação, Juventude e Desporto
Fonte Jornal da República, I Série Número 49

Diploma Ministerial nº 40/2020 de 2 de Dezembro (Excerto)

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
DESPORTIVA E AS REGRAS ESTATUTÁRIAS DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS

(…)
CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 6.º Direitos e deveres das federações desportivas com utilidade pública desportiva

1. As federações desportivas dotadas de utilidade pública têm direito, para além de outros que resultem da lei:
a) À participação na definição da política desportiva nacional;
b) Ao reconhecimento das seleções e representações nacionais por elas organizadas;
c) À filiação e participação nos organismos internacionais reguladores da modalidade;
d) Ao uso dos símbolos nacionais;
e) À regulamentação dos quadros competitivos da modalidade;
f) À atribuição de títulos nacionais;
g) Ao exercício da ação disciplinar sobre todos os agentes desportivos sob sua jurisdição;
h) Ao uso de qualificação “utilidade pública desportiva” ou, abreviadamente, “UPD”, a seguir à sua denominação.
2. Sem prejuízo do estabelecido no Regime Jurídico das Federações Desportivas e em demais legislação aplicável, os estatutos 
das federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva, devem conter e regular o seguinte:
a) A localização da sede em território nacional;
b) A obrigatoriedade de contabilidade organizada;
c) A interdição de filiação dos seus membros numa outra federação desportiva da mesma modalidade;
d) A limitação de mandatos para os membros titulares dos órgãos estatutários;
e) As incompatibilidades e os impedimentos referentes às funções nos órgãos federativos;
f) A igualdade de acesso de homens e mulheres aos órgãos estatutários;
3. Sem prejuízo das demais obrigações que resultem da lei, as federações desportivas devem cumprir os objetivos de desenvol-
vimento e generalização da prática desportiva, garantir a representatividade e o funcionamento democrático internos, bem como 
assegurar a transparência e a regularidade da sua gestão.
4. As federações desportivas devem ainda aprovar e executar programas de prevenção, formação e educação sobre o combate 
à manipulação de competições e corrupção desportiva, prestando a todos os seus agentes desportivos informação atualizada e 
rigorosa, nomeadamente sobre as respetivas consequências para a carreira desportiva, as suas responsabilidades, direitos, de-
veres e obrigações nesse âmbito, e sobre as sanções aplicáveis aos comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade 
e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva.
(…)

CAPITULO II PROCEDIMENTOS DA ATRIBUIÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA
(…)

SECÇÃO II SUSPENSÃO DO ESTATUTO DA UTILIDADE PÙBLICA

Artigo 15.º Processo de Suspensão

1. O estatuto de utilidade pública desportiva pode ser suspenso por despacho fundamentado do Secretário de Estado da Juven-
tude e Desporto nos seguintes casos:
a) Violação das regras de organização interna das federações desportivas constantes do presente diploma;
b) Não cumprimento das obrigações fiscais;
c) Não cumprimento da legislação aplicável à dopagem no desporto, bem como da relativa à defesa da integridade das com-
petições desportivas, designadamente dos deveres de transparência relativos à titularidade das sociedades desportivas e das 
obrigações relativas ao combate à corrupção e viciação de resultados, à violência, ao racismo e à xenofobia;
d) Violação das obrigações contratuais assumidas para com o Estado através de contratos-programa.
2. A suspensão do estatuto de utilidade pública desportiva pode acarretar um ou mais dos seguintes efeitos, a fixar no despacho 
referido no número anterior:
a) Suspensão dos apoios decorrentes de um o mais contratos-programa;
b) Suspensão de outros apoios em meios técnicos, materiais ou humanos;
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c) Impossibilidade de outorgar novos contratos- programa com o Estado pelo prazo em que durar a suspensão;
d) Suspensão de toda ou parte da atividade desportiva da federação em causa.
3. A suspensão de parte da atividade desportiva de uma federação desportiva acarreta, para esta, a impossibilidade de apoiar 
financeiramente os clubes, ligas ou associações participantes nos respetivos quadros competitivos, bem como de atribuir quais-
quer efeitos previstos na regulamentação desportiva aos resultados apurados nessas competições.
4. O prazo e o âmbito da suspensão são fixados pelo despacho referido no n.º 1 do presente artigo, até um ano, renovável por 
idêntico período, podendo aquela ser levantada a requerimento da federação desportiva interessada, com base no cessação das 
circunstâncias que constituíram fundamento da suspensão.
(…)

CAPITULO III ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS
(…)

Secção III Titulares dos órgãos

Artigo 39.º Requisitos de elegibilidade

São elegíveis para os órgãos das federações desportivas, os maiores de idade, não afetados por qualquer incapacidade de exer-
cício, que não sejam devedores da federação respetiva, nem hajam sido punidos por infrações de natureza criminal, contraorde-
nacional ou disciplinar em matéria de violência, dopagem, corrupção, racismo e xenofobia, até cinco anos após o cumprimento 
da pena, nem tenham sido punidos por crimes praticados no exercício de cargos dirigentes em federações desportivas ou por 
crimes contra o património destas, até cinco anos após o cumprimento da pena, salvo se sanção diversa lhe tiver sido aplicada 
por decisão judicial.
(…) 

Lei 7/2020 (Medidas de Prevenção e Combate à Corrupção e Alteração do Código Penal)

Tipo de Documento Lei
N.º Documento 7/2020 (Medidas de Prevenção e Combate à Corrupção e Alteração do Código Penal)

Data de Publicação 26/08/2020
Data de Entrada em Vigor  22/02/2021

Entidade Emitente Parlamento Nacional
Fonte Jornal da República, I Série Número 35

Lei n.º 7 /2020, de 26 de Agosto

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

A corrupção é um fenómeno pernicioso que subverte os valores fundamentais da vida em sociedade. A corrupção mina os alicer-
ces do Estado de Direito Democrático falseando a justa distribuição da riqueza nacional, fomenta divisões e atritos na sociedade. 
Numa palavra a corrupção atenta contra a justiça e harmonia social.
Princípios fundamentais da Constituição como a universalidade de direitos, a igualdade e a legalidade são esvaziados de conteú-
do em favor de interesses particulares de algumas pessoas sem escrúpulos.
Sendo hoje um fenómeno global de cada vez mais difícil perseguição e combate, impõe-se ao Estado Timorense a adoção de 
medidas excecionais que assegurem uma maior eficácia na luta contra essa criminalidade.
O combate à corrupção precisa, por isso, de ser por todos assumido e de munir-se de mecanismos legais que permitam enfren-
tar a sua natureza oculta porque, embora ofenda os fundamentos do Estado, acaba por não ter ninguém, em particular, como 
vítima.
O quadro jurídico timorense dispõe já de instrumentos legais de prevenção e combate à corrupção e a crimes associados, como 
o Código Penal e o regime jurídico de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
No contexto atual, importa, em coerência com o quadro legal existente, estabelecer novas medidas de prevenção e combate à 
corrupção.
Por isso se entendeu que esta lei deveria conter, como contém, disposições de natureza preventiva e não apenas criminal. E, 
neste quadro, teve-se também por conveniente dispor já aqui sobre o regime da declaração de rendimentos, bens e interesses.
Quanto à matéria criminal optou-se pela concentração de todos os crimes de corrupção num único diploma legal, do que resul-
tou a expurgação dos que estavam previstos no Código Penal e a sua inserção na presente lei, juntamente com os novos tipos 
que esta consagra.
Assim,
O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 95.o da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:
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TÍTULO I OBJETO

Artigo 1.º Objeto

1. A presente lei dispõe sobre medidas gerais de prevenção, sobre o regime de declaração de rendimentos, bens e interesses, 
define os crimes de corrupção, as penas que lhes são aplicáveis e os meios especiais de obtenção e conservação de prova.
2. A presente lei procede à sexta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de abril, e alterado su-
cessivamente pela Lei n.º 6/2009, de 15 de julho,pelo Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais 
e ao Financiamento do Terrorismo, Lei n.º 17/2011, de 28 de dezembro, pela Lei que Procede à Primeira Alteração ao Regime 
Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Lei n.º 4/2013, de 11 de 
setembro, pela Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas, Lei n.º 3/2017, de 25 de janeiro, e pelo Regime Jurídico Re-
lativo à Prática de Artes Marciais, Rituais, Armas Brancas, Rama Ambon, Lei n.º 5/2017, de 19 de abril. 3. A presente lei procede 
à primeira alteração à Lei sobre a Comissão Anti-Corrupção, Lei n.º 8/2009, de 15 de julho.

TÍTULO II MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
CAPÍTULO I MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

Secção I Estratégia nacional

Artigo 2.º Política de prevenção e luta contra a corrupção

1. O Governo aprova, sob proposta da Comissão Anti- Corrupção, a estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção e os 
planos de ação dirigidos à sua execução.
2. A estratégia nacional e os planos de ação promovem a mais ampla participação pública, nomeadamente através das organiza-
ções da sociedade civil e do setor privado, na sua conceção, execução e avaliação, e refletem os princípios do Estado de Direito, 
da boa gestão dos assuntos e bens públicos, da integridade, da transparência e da responsabilidade.
3. A estratégia nacional assenta em rigorosa recolha, compilação e análise de informação factual das causas e das consequên-
cias da corrupção em Timor-Leste.
4. A estratégia nacional fixa objetivos claros e exequíveis, metas temporais, e a sequência em que os objetivos específicos devem 
ser atingidos. A estratégia nacional visa prover uma orientação geral que conduza ao desenvolvimento e implementação de 
planos de ação específicos por setor ou instituição, de maneira a assegurar a execução em cascata da estratégia e que esta não 
seja uma mera declaração de intenções.
5. À Comissão Anti-Corrupção cabe a supervisão e coordenação da execução da estratégia e plano de ação nacionais, a avaliação 
periódica da sua aplicação, e propor, quando necessário, adaptações.
6. Os instrumentos jurídicos e as medidas administrativas são regularmente avaliados com o fim de verificar se são adequados 
para prevenir e combater a corrupção.

Secção II Setor público e códigos de conduta

Artigo 3.º Recrutamento no setor público

O recrutamento, contratação, retenção e promoção de agentes públicos não eleitos devem comportar:
a) Procedimentos adequados de seleção e formação de pessoas para cargos públicos considerados especialmente expostos à 
corrupção e, quando apropriado, a rotatividade nesses cargos;
b) Programas de educação e de formação que lhes permitam satisfazer os requisitos para o correto, digno e adequado desempe-
nho de funções públicas, e que visem uma maior consciencialização, por parte dos mesmos, dos riscos de corrupção inerentes 
ao desempenho das suas funções.

Artigo 4.º Códigos de conduta para os agentes públicos e privados

1. Devem ser adotados códigos de conduta para os agentes públicos, de modo a promover padrões de comportamento pessoal de 
integridade, honestidade e responsabilidade, bem como padrões de responsabilidade profissional de correção, imparcialidade, 
honradez e desempenho apropriado de funções públicas.
2. Na feitura dos códigos de conduta para funcionários públicos deve levar-se em consideração o Código Quadro de Conduta 
para os Funcionários Públicos, anexo à Resolução 51/59 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 12 de dezembro de 1996.
3. Devem ser adotados códigos de conduta próprios para agentes públicos de áreas especialmente expostas à corrupção, impon-
do condutas adequadas aos seus riscos específicos de corrupção.
4. Os códigos de conduta impõem necessariamente sanções disciplinares contra a violação dos seus preceitos e normas.
5. As organizações do setor privado são encorajadas a adotar códigos de conduta semelhantes aos aplicáveis ao setor público, em 
que contemplam igualmente disposições específicas em razão da natureza da organização e das funções dos seus empregados.

Artigo 5.º Medidas para facilitar a comunicação de atos de corrupção

As autoridades policiais e judiciárias competentes adotam medidas destinadas a facilitar a comunicação, por parte de agentes 
públicos às autoridades competentes, de atos de corrupção dos quais tomem conhecimento no desempenho das suas funções, 
designadamente a aceitação de denúncias anónimas, a proteção da identidade dos denunciantes e a proteção contra represálias.

Artigo 6.º Medidas relativas a partidos políticos

Os partidos políticos têm a obrigação de promover o conhecimento e a consciencialização dos seus militantes e dirigentes sobre 
os riscos de corrupção, bem como têm a responsabilidade de adotar medidas de prevenção.
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Secção III Contratação no setor público

Artigo 7.º Publicidade e transparência do aprovisionamento no setor público

1. O aprovisionamento e a contratação pública assentam nos princípios da publicidade e da transparência, que visam a dissuasão 
de práticas de corrupção e permitem um escrutínio social dos agentes públicos afetos aos serviços de aprovisionamento e das 
pessoas que contratam com o Estado. A publicidade e a transparência têm lugar quer na fase de aprovisionamento e contrata-
ção, quer na fase de execução do contrato.
2. A formação, com a respetiva certificação dos conhecimentos adquiridos, dos agentes públicos afetos aos serviços de aprovi-
sionamento e contratação pública, deve incluir um profundo conhecimento das técnicas e regras legais aplicáveis, assim como a 
sensibilização sobre os efeitos nefastos da corrupção e os benefícios de uma conduta ética apropriada.
3. Os agentes públicos afetos aos serviços de aprovisionamento e contratação pública estão sujeitos à declaração de bens, ren-
dimentos e interesses, nos termos estabelecidos nas disposições legais próprias sobre a matéria, com vista à transparência da 
forma como adquirem a sua riqueza e à deteção e prevenção de conflitos de interesses.
4. O regime jurídico do aprovisionamento e dos contratos públicos deve estabelecer um sistema eficaz de auditoria interna aos 
procedimentos de aprovisionamento e execução dos contratos públicos, bem como um sistema claro e eficaz de recursos para o 
caso de incumprimento das regras e procedimentos.

Artigo 8.º Aprovisionamento justo e eficiente

1. O aprovisionamento deve ser económico e baseado no princípio da otimização da relação entre o custo e o benefício, do qual 
deve resultar a melhor qualidade de bens, serviços e obras pelo preço pago.
2. As decisões de adjudicação de contratos de fornecimento de bens, serviços e obras devem ser justas e imparciais, observan-
do-se o seguinte:
a) Os fundos públicos não devem ser usados para conceder favores;
b) Os requisitos e as especificações não devem ser discriminatórios;
c) Os concorrentes devem ser selecionados com base nas suas qualificações e no mérito das suas ofertas;
d) Os concorrentes devem ser tratados com absoluta igualdade.
3. A complexidade do processo e das regras do aprovisionamento deve refletir o valor e a complexidade do bem, serviço ou obra 
a adquirir, evitando-se intervenção burocrática desnecessária.
Secção IV Transparência da administração pública

Artigo 9.º Divulgação da atividade e do funcionamento das instituições públicas

1. As instituições do Estado publicam regularmente relatórios sobre as suas atividades, que são objeto de mais ampla divulgação 
pública.
2. Os ministérios e outras instituições do Estado fazem a mais ampla utilização dos meios eletrónicos na disseminação de infor-
mações gerais dirigidas ao público, sobre a sua organização, funcionamento e os processos de tomada de decisão. Esta infor-
mação deve ser suficientemente clara, de modo a permitir ao público conhecer, de modo geral, onde se dirigir para requerer e 
obter uma decisão, que documentos são necessários para instruir um pedido, quem é responsável pelas decisões, como podem 
ser contactados, que informações sobre o processo estão disponíveis, e a quem podem recorrer da decisão.
3. O efetivo acesso à informação sobre as decisões das autoridades públicas compreende:
a) O conhecimento público dos responsáveis pelas decisões;
b) O conhecimento público do conteúdo das decisões;
c) O acesso público à informação técnica contida nas decisões explicadas em linguagem acessível;
d) A divulgação das decisões tomadas e das razões que as fundamentam;
e) A existência de meios eficazes e acessíveis de recurso das decisões.

Artigo 10.º Simplificação de procedimentos administrativos

A Comissão Anti-Corrupção promove, por si ou em colaboração com o Governo, estudos periódicos, com a participação de enti-
dades públicas, da sociedade civil e de instituições académicas, com vista à simplificação de procedimentos, tendo por fim faci-
litar o acesso do público às autoridades competentes responsáveis pela tomada de decisão, e reduzir expedientes burocráticos 
desnecessários e que criam oportunidades de corrupção.

Artigo 11.º Avaliação de riscos de corrupção na Administração Pública

A Comissão Anti-Corrupção promove estudos periódicos, com a participação de entidades públicas, da sociedade civil e de ins-
tituições académicas, sobre os riscos de corrupção na Administração Pública e propõe possíveis soluções legislativas e de outra 
natureza.

Artigo 12.º Obstrução do acesso à informação

Qualquer agente público que, tendo a custódia de documento ou qualquer outra informação relevante para o processo de tomada 
de uma decisão a que o público tenha direito de acesso garantido por lei, se negar a fornecer documento ou informação, comete 
infração disciplinar punida com pena de suspensão, precedida de procedimento disciplinar, sem prejuízo do procedimento cri-
minal a que possa dar lugar.
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Artigo 13.º Recurso judicial

As decisões denegatórias do acesso à informação garantido por lei são passíveis de recurso aos tribunais, esgotados os recursos 
administrativos.

Secção V Integridade do judiciário e redução de oportunidades de corrupção

Artigo 14.º Medidas para reforço da integridade dos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público

1. A competência, o profissionalismo e a integridade dos juízes e dos procuradores da República são fundamentais ao sucesso 
da luta contra a corrupção. O Judiciário como instituição é essencial ao estado de direito e pode influenciar os esforços para a 
erradicação da corrupção.
2. O conceito de integridade dos magistrados deve ser entendido de modo abrangente de forma a incluir:
a) A capacidade de agir livre de quaisquer influências externas, persuasão, ameaças ou interferências, diretas ou indiretas, qual-
quer que seja a sua origem ou motivação;
b) A imparcialidade, enquanto capacidade de agir sem favor ou preconceito;
c) Uma conduta pessoal irrepreensível à vista de um observador comum;
d) O modo apropriado, ou sua aparência, na maneira como se conduz na vida pessoal e profissional;
e) Competência técnica;
f) Diligência e disciplina.
3. A independência do Judiciário deve alicerçar-se em três condições essenciais, que em legislação própria devem ser consa-
gradas:
a) A garantia de manutenção no cargo, de carreira ou por mandato, contra interferências arbitrárias e discricionárias de outros 
poderes do Estado com vista à remoção ou transferências de magistrados;
b) Garantias financeiras, incluindo uma justa remuneração, segurança social e pensão de reforma, imune a interferências arbi-
trárias do poder executivo;
c) Independência institucional relativamente a matérias administrativas diretamente relacionadas com o exercício da função 
judicial e com a gestão dos recursos financeiros alocados ao Judiciário.

Artigo 15.º Medidas para reduzir oportunidades de corrupção

1. Os processos de recrutamento, nomeação e promoção de magistrados judiciais e de magistrados do Ministério Público, bem 
como de defensores públicos, são transparentes e baseiam-se no mérito e em critérios preestabelecidos, e refletem a compe-
tência profissional especializada que se requer para o desempenho das respetivas funções.
2. Os processos de recrutamento devem incluir o escrutínio da conduta pretérita do candidato antes de se efetivar a sua nomea-
ção.
3. O reforço da integridade do judiciário requer medidas legislativas para assegurar que:
a) O processo judicial é aberto e acessível ao público, sem prejuízo das circunstâncias excecionais em que tal não deve ocorrer;
b) Os magistrados são obrigados a fundamentar as suas decisões;
c) As decisões são passíveis de recurso e os processos respetivos asseguram o efetivo exercício desse direito. 
4. A administração no dia-a-dia dos processos judiciais é uma importante componente na prevenção da corrupção. Medidas 
neste domínio podem incluir:
a) A atribuição de responsabilidades aos juízes na redução de atrasos na condução e conclusão de processos e o desencoraja-
mento de manobras dilatórias, o que pode ser feito, entre outras ações, através da circulação mensal entre os juízes de uma lista 
de processos e julgamentos pendentes;
b) A informatização dos processos judiciais, como forma de prevenir o seu desaparecimento ou a sua retenção indevida por 
alguém;
c) Um procedimento público e transparente de distribuição de processos aos juízes, como forma de combater a perceção apa-
rente ou real de controlo das partes em litígio sobre os mesmos;
d) A aplicação de medidas com vista a reduzir injustificáveis variações nas sentenças criminais.

Artigo 16.º Medidas relativas a padrões de conduta profissional

1. O acesso às carreiras das magistraturas judicial e do Ministério Público deve depender de um elevado nível de educação 
jurídica, o qual deve igualmente ser assegurado ao longo da carreira através do desenvolvimento profissional contínuo, pelas 
instituições públicas responsáveis, numa base regular. A formação dos magistrados deve integrar uma importante componente 
deontológica.
2. Na formulação ou revisão das condutas éticas impostas aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público 
devem ser tomados em consideração:
a) Os “Princípios Básicos sobre a Independência do Judiciário”, aprovados pelas Resoluções da Assembleia Geral das Nações 
Unidas 40/32 de 29 de novembro de 1985 e 40/146 de 13 de dezembro de 1985;
b) Os “Princípios de Bangalore de Conduta Judicial”, adotados pelo Grupo Judicial para o Fortalecimento da Integridade do Judi-
ciário e revisto pelos Presidentes dos Supremos Tribunais, em Haia, em 25-26 de novembro de 2002, e endossado pelas Nações 
Unidas, através da Resolução do Conselho Económico e Social, ECOSOC 2006/23.
c) Os “Princípios Orientadores Relativos à Função dos Magistrados do Ministério Público”, aprovados pelo Oitavo Congresso das 
Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de 
setembro de 1990;
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d) O “Código de Conduta para Agentes Responsáveis pela Aplicação da Lei Penal”, aprovado pela Resolução da Assembleia Geral 
das Nações Unidas 34/169, de 17 de dezembro de 1979 e o “Guia para a Efetiva Implementação do Código de Conduta para Agen-
tes Responsáveis pela aplicação da Lei Penal”, adotado pela Resolução 1989/61, de 25 de maio de 1989 do Conselho Económico 
e Social das Nações Unidas.

Artigo 17.º Oficiais de justiça e agentes de investigação criminal

Aos oficiais de justiça dos Tribunais, do Ministério Publico e da Defensoria Pública, bem como aos agentes de investigação crimi-
nal são aplicáveis, com as devidas adaptações, as medidas prescritas para os magistrados judiciais, magistrados do Ministério 
Público e defensores públicos.

Artigo 18.º Advogados e defensores públicos

1. Os advogados e defensores públicos pautam a sua conduta profissional por elevados padrões deontológicos e são possuidores 
de elevada qualificação jurídica, a serem plasmados em legislação própria e assentes em valores e princípios internacionalmen-
te reconhecidos, nomeadamente os “Princípios Básicos Relativos à Função dos Advogados”, adotados pelo Oitavo Congresso das 
Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de 
setembro de 1990.
2. As instituições competentes do Estado asseguram que são observados critérios compatíveis com o disposto no número ante-
rior, relativamente ao acesso à profissão, bem como garantem, de forma direta ou indireta, formação inicial e desenvolvimento 
profissional contínuo de forma regular.

Secção VI Setor privado

Artigo 19.º Participação do setor privado na formulação de políticas e estratégias de combate à corrupção

O setor privado, nomeadamente através das suas associações representativas, participa na formulação das estratégias e po-
líticas de luta contra a corrupção, na formulação ou revisão de procedimentos administrativos relativos à transparência da 
administração pública e em outras iniciativas pertinentes a cargo da entidade pública responsável pelas políticas de prevenção 
da corrupção.

Artigo 20.º Medidas gerais para a prevenção da corrupção no setor privado

1. Na formulação e desenvolvimento de standards e procedimentos, em regime de autorregulação ou heterorregulação, com vis-
ta à salvaguarda da integridade das entidades do setor privado, devem incluir-se, designadamente, matérias pertinentes a códi-
gos de conduta e códigos de governação empresarial, para o correto, digno e adequado desempenho das atividades económicas 
e o exercício das profissões correspondentes, para a prevenção de conflitos de interesses, e para a promoção de boas práticas 
comerciais nas relações entre as empresas, bem como nas relações contratuais destas com o Estado.
2. A violação das condutas impostas deve ser objeto de sanções previstas em estatutos de associações empresariais.

Artigo 21.º Divulgação de informação sobre beneficiários efetivos

1. Para efeitos da presente lei são beneficiários efetivos os como tal definidos na lei que regula as sociedades comerciais, e as 
presunções nela feitas sobre propriedade ou controlo direto e indireto sobre uma sociedade comercial.
2. Além das entidades previstas na Lei das Sociedades Comerciais, a quem as sociedades comerciais estão obrigadas a prestar 
informação sobre os seus beneficiários efetivos, também podem requerer essa informação às sociedades comerciais, ficando 
estas obrigadas a fornecêlas no prazo de 10 dias:
a) O Ministério Público, no âmbito de um inquérito;
b) As entidades encarregadas da verificação de declarações de rendimentos, bens e interesses;
c) As entidades adjudicadoras de contratos públicos, no âmbito de diligência para verificação de potencial conflito de interesses.
3. O não fornecimento da informação no prazo previsto no n.º 2 é sancionado com coima de $500 dólares americanos. 4. Con-
cedido novo prazo à sociedade comercial, que não pode exceder 10 dias, pelas entidades referidas nas alíneas a) e b) do n.º 2, e 
reincidindo em faltar ao seu cumprimento, incorre em crime de desobediência estando sujeita às penas, principal e acessórias, 
aplicáveis às pessoas coletivas, previstas na presente lei.

Artigo 22.º Proibição de exercício de funções privadas

1. O antigo agente público, tal como agente público é definido na presente lei, está proibido, por um período de 2 anos após a 
cessação do exercício de cargo público, seja por fim de mandato, demissão, reforma ou qualquer outra forma, de emprego ou 
prestação de serviço a qualquer título no setor privado, sempre que o serviço a prestar ou o emprego esteja diretamente relacio-
nado com as funções desempenhadas por ele ou sob a sua supervisão quando estava em funções.
2. A violação da proibição constitui infração punida com:
a) Coima de $500 a $5 000 dólares americanos a aplicar à entidade do setor privado;
b) Coima de $200 a $2 000 dólares americanos a aplicar ao antigo agente público, sem prejuízo do procedimento criminal a que 
houver lugar.
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Artigo 23.º Denúncia de atos de corrupção e medidas de prevenção

1. O fiscal único e o conselho fiscal, coletivamente ou cada um dos seus membros separadamente, das sociedades comerciais, 
estão obrigados a:
a) Denunciar atos de corrupção que suspeitem ter ocorrido ou estar em vias de ocorrer;
b) Propor medidas concretas de prevenção da corrupção, adequadas aos riscos identificados no curso da sua ação fiscalizadora, 
nomeadamente em sede do relatório anual que elaboram sobre a sua ação fiscalizadora, mandado realizar pela Lei das Socie-
dades Comerciais.
2. Quem violar o disposto na alínea a) do número anterior, incorre em crime de não participação.

Secção VII Participação da sociedade

Artigo 24.º Promover a participação do público nos processos decisórios

1. A formulação de estratégias de prevenção, designadamente a estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção, a 
sua revisão ou reformulação contam com a participação de todos os setores representativos da sociedade civil organizada, 
compreendendo, entre outros, as organizações não governamentais, os sindicatos, os órgãos de comunicação social e as orga-
nizações religiosas.
2. O Estado deve igualmente garantir que as perspetivas e pontos de vista daqueles sem nenhuma forma de representação, par-
ticularmente os grupos mais marginalizados, estão também refletidos, através, designadamente, da realização de sondagens 
por habitação ou outro tipo de sondagem ou consulta.

Artigo 25.º Informação e educação públicas

1. A Comissão Anti-Corrupção realiza campanhas de publicidade, que incluem panfletos e posters a exibir em todas as institui-
ções públicas, o uso da internet, bem como spots publicitários nas rádios e televisões.
2. Todas as instituições públicas devem disponibilizar informação ao público, de fácil acesso, sobre a sua organização, funções e 
serviços que prestam, incluindo informação sobre como uma pessoa do público pode apresentar denúncia de alegados atos de 
corrupção, incluindo a denúncia anónima.
3. A Comissão Anti-Corrupção trabalha em conjunto com as instituições públicas para garantir que a informação sobre medidas 
contra a corrupção é disseminada nas entidades públicas, entre o público, organizações não governamentais e instituições de 
educação, de modo a promover um adequado trabalho de prevenção, bem como a integração da consciencialização contra a 
corrupção nos currículos das escolas e universidades.

Artigo 26.º Formação de jornalistas e jornalismo de investigação

1. A Comissão Anti-Corrupção promove, incentiva e realiza ações de formação de jornalistas para promover a competência e a 
independência do jornalismo e o seu papel como fonte competente e credível de informação e de educação do público sobre a 
corrupção e os esforços para o seu combate.
2. A formação visa igualmente o competente domínio e utilização do regime jurídico de acesso à informação por parte dos jor-
nalistas, como modo de potencializar e viabilizar na prática o exercício da sua liberdade de procurar, receber, publicar e difundir 
informação justa e rigorosa sobre a corrupção.

CAPÍTULO II DO REGIME DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS, BENS E INTERESSES
Secção I Finalidade

Artigo 27.º Finalidade

Por este regime são estabelecidas as regras do sistema de declaração de rendimentos, bens e interesses, doravante designada 
simplesmente por “declaração”, de pessoas que exercem funções públicas, o qual tem a seguinte finalidade:
a) Detetar e prevenir conflitos de interesses;
b) Monitorar a variação de riqueza para detetar aumentos significativos e injustificados no património das pessoas sujeitas à 
declaração.

Secção II Autoridade competente

Artigo 28.º Autoridade competente

1. A autoridade competente para receber e verificar as declarações é a Comissão Anti-Corrupção, exceto quanto ao Presidente 
da República, aos Deputados ao Parlamento Nacional, aos Membros do Governo e aos agentes públicos da Comissão Anti-Cor-
rupção, cuja declaração é recebida e verificada pelo Supremo Tribunal de Justiça.
2. Sem prejuízo das demais competências previstas na presente lei, compete ainda à autoridade competente:
a) Elaborar um guia com explicações sobre o preenchimento da declaração;
b) Estabelecer um mecanismo de consulta por telefone ou por email, por meio do qual os declarantes podem esclarecer as suas 
dúvidas sobre o preenchimento da declaração e outras obrigações relacionadas com a mesma;
c) A aplicação das sanções previstas na presente lei punidas com coimas.
3. A autoridade competente produz um relatório estatístico bienal que contém:
a) O número de pessoas obrigadas a declarar;
b) O número de pessoas que não apresentaram a declaração dentro do prazo;
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c) O número de pessoas que foram sancionadas administrativa, disciplinar ou penalmente, indicando a violação e a sanção 
aplicada;
d) O número de pessoas cuja verificação da declaração conduziu à adoção de medidas para prevenir ou pôr fim a uma situação 
de conflito de interesses.

Secção III Declaração de rendimentos, bens e interesses

Artigo 29.º Pessoas obrigadas a declarar

São obrigadas a declarar rendimentos, bens e interesses as pessoas, doravante designadas simplesmente por “declarantes”, 
que exercem as seguintes funções:
a) Presidente da República;
b) Deputado ao Parlamento Nacional;
c) Membro do Governo;
d) Cargo eletivo do Poder Local;
e) Magistrado Judicial;
f) Magistrado do Ministério Público;
g) Provedor de Direitos Humanos e Justiça e seus Adjuntos;
h) Membro da Comissão Nacional de Eleições;
i) Defensor público;
j) Embaixador, cônsul e responsável de finanças das representações diplomáticas;
k) Reitores e decanos de universidades públicas;
l) Dirigente máximo de órgão da administração indireta, autónoma e entidades administrativas independentes;
m) Chefe da Casa Civil do Presidente da República;
n) Secretário-geral e Secretário-geral adjunto do Parlamento Nacional;
o) Comissário da Comissão Anti-Corrupção e os seus Adjuntos;
p) Chefe de gabinete de membro do Governo;
q) Administrador municipal e presidente de autoridade municipal;
r) Presidente e secretários da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
s) Diretor-Geral, diretor e chefe de departamento da Administração Pública direta, indireta e autónoma, incluindo os serviços da 
Presidência da República, do Parlamento e dos Tribunais, bem como das entidades administrativas independentes;
t) Diretor-Geral, diretor e chefe de departamento da administração das autarquias locais;
u) Dirigente e funcionário afeto a serviço de aprovisionamento e contratação pública;
v) Dirigente e funcionário afeto a serviço de liquidação e cobrança de impostos;
w) Dirigente e funcionário afeto a serviço de liquidação e cobrança de direitos aduaneiros;
x) Dirigente e funcionário afeto a serviço de gestão de terras, propriedade imobiliária e demais património do Estado e das au-
tarquias locais;
y) Dirigente e funcionário afeto a serviço de inspeção, supervisão e auditoria;
z) Oficial de justiça dos Tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública;
aa) Membro das polícias de investigação criminal e dos Serviços de Migração;
bb) Assessor no gabinete de membro do Governo.

Artigo 30.º Membros do agregado familiar do declarante

1. Na sua declaração, o declarante fornece informação sobre rendimentos, bens e interesses, obrigações e despesas de mem-
bros do seu agregado familiar.
2. Consideram-se membros do agregado familiar do declarante o cônjuge ou pessoa com quem viva maritalmente, filhos meno-
res ou economicamente dependentes dele e pessoa sob a sua dependência económica.

Artigo 31.º Declaração ad hoc

A autoridade competente pode exigir a qualquer outra pessoa que exerça função ou cargo público, fora da lista das pessoas 
obrigadas a declarar, a apresentação de uma declaração ad hoc.

Artigo 32.º Periodicidade da declaração

1. Os declarantes devem apresentar a declaração nas seguintes ocasiões:
a) Declaração inicial, até 30 dias após a tomada de posse do cargo ou início de funções e contém informação sobre bens e inte-
resses existentes à data da posse do cargo ou início de funções;
b) Declaração anual, até 31 de janeiro do ano subsequente e cobre o período correspondente ao ano civil (de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro);
c) Declaração final, até 30 dias após a cessação do exercício do cargo ou das funções e cobre o período de 1 de janeiro até à data 
da cessação do exercício do cargo ou das funções;
d) Declaração pós-exercício, anualmente, nos três anos seguintes à cessação do exercício do cargo ou das funções e cobrindo 
cada ano um período de 12 meses, contados do dia e mês em que se deu a cessação do exercício do cargo ou das funções.
2. A declaração pode ser apresentada a qualquer tempo, por iniciativa do declarante, sempre que ocorrer substancial alteração 
dos seus bens e interesses.
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3. A primeira declaração anual contém informação sobre rendimentos, bens e interesses existentes entre a data da posse do 
cargo ou início de funções e 31 de dezembro do mesmo ano.
4. O declarante mencionado nas alíneas u), v), w), x), y), z) e aa), do artigo 29.º, em lugar da declaração anual presta declaração 
de 3 em 3 anos.

Artigo 33.º Obrigação de depósito bancário

1. Quando da apresentação da declaração por ocasião da tomada de posse do cargo ou início de funções, o declarante está obri-
gado a depositar em conta bancária dinheiro na sua posse, em qualquer moeda, acima de $1 000 dólares americanos, sob pena 
de a posse de quaisquer montantes em dinheiro acima deste limite não poder vir a ser usada para justificar o financiamento de 
despesas.
2. A posse de dinheiro, em qualquer moeda, acima de $25 000 dólares americanos dá lugar à obrigação de explicar a sua origem.

Artigo 34.º Conteúdo da declaração

1. A declaração, apresentada perante a autoridade competente, deve conter informação que se discrimina no número seguinte, 
sobre os interesses, rendimentos, bens, obrigações e despesas do declarante e do seu agregado familiar, no país e no estran-
geiro.
2. A declaração contém a seguinte informação:
a) Informação pessoal completa do declarante, com indicação do seu documento de identidade, número de contribuinte fiscal, 
estado civil, cargo ou função que desempenha, a entidade na qual exerce o cargo ou função;
b) Informação completa das pessoas que fazem parte do seu agregado familiar, com indicação do seu documento de identidade, 
o número de contribuinte fiscal, se for o caso, o estado civil, a sua atividade profissional e a entidade onde exerce funções;
c) Rendimentos provenientes de salário e remuneração acessória, honorários, pensões, rendas, lucros e outros ganhos de ne-
gócios, juros, compensações pagas por seguradoras, receitas de vendas, empréstimos contraídos, ganhos provenientes de jogos 
de azar e fortuna, e heranças;
d) Bens imóveis, ainda que em copropriedade, e quaisquer melhoramentos significativos efetuados nos imóveis, bem como a 
indicação da direção, localidade, identificação de registo de imóveis, percentagem de participação, data de aquisição, valor pago 
na data de aquisição, e a origem dos fundos para as aquisições subsequentes ao início do exercício do cargo ou função;
e) Veículos terrestres, barcos e aeronaves, ainda que em copropriedade, com a indicação da marca, modelo, ano de fabrico e 
número de identificação; data do registo, data da aquisição e o valor pago na data de aquisição, e a origem dos fundos usados nas 
aquisições subsequentes ao início do exercício do cargo ou função;
f) Objetos preciosos de valor acima de $1 500 dólares americanos, com a indicação da data de aquisição, valor pago pela aquisi-
ção e origem dos fundos usados nas aquisições subsequentes ao início do exercício do cargo ou da função;
g) Investimentos de capital em ações, títulos de dívida pública e outros instrumentos financeiros, comercializados dentro ou fora 
do país, com a indicação do tipo de investimento, valor, número de registo, data de emissão, emissor e quantidade, determinada 
ou determinável; a data da aquisição, o valor pago nessa data e a origem dos fundos usados em cada aquisição subsequente ao 
início do exercício do cargo ou função;
h) Sociedades comerciais nas quais tenha participação ou tenha tido participação nos três anos que antecedam o início do exer-
cício do cargo ou da função, constituídas dentro ou fora do país, com a indicação do nome, objeto social, número de identificação 
fiscal da companhia, percentagem e natureza da participação e indicação de interposta pessoa, singular ou coletiva, através da 
qual a participação é detida, se for o caso; indicação da data de aquisição de cada participação, o valor pago na data e a origem 
dos fundos usados em cada aquisição subsequente ao início do exercício do cargo ou função;
i) Saldo em contas correntes, contas de depósito e outros produtos financeiros em bancos, nacionais ou estrangeiros, bem como 
quantias em dinheiro, quer em moeda local ou estrangeira, e moeda virtual; indicando-se o banco ou a instituição financeira em 
causa;
j) Valores mobiliários, incluindo ações e outros instrumentos financeiros, detidos em nome de interposta pessoa, no todo ou em 
parte, para benefício do declarante, com indicação da data de aquisição, valor na data de aquisição, o valor atual e rendas ou 
pagamentos feitos ao declarante e provenientes dos bens;
k) Dívidas e outras obrigações financeiras, com a indicação do credor e do montante em dívida;
l) Identificação e breve descrição de prendas, incluindo viagens e outras atividades de lazer ou entretenimento, acima de $250 
dólares americanos, com indicação do doador e do valor aproximado, exceto as recebidas por causa de atos e cerimónias cultu-
rais tradicionais;
m) Viagens ao estrangeiro e outras despesas luxuosas, incluindo propinas escolares e despesas de estadia para fins de estudo, 
acima de $2 500 dólares americanos;
n) Órgãos de direção executiva, conselhos de administração, órgãos de fiscalização ou de consulta ou qualquer órgão colegial de 
uma sociedade comercial, remunerado ou não, de que faça parte ou tenha feito parte nos três anos que antecedam o início do 
exercício do cargo ou da função;
o) Organizações privadas, incluindo partidos políticos, associações políticas, associações e outras organizações sem fins lucrati-
vos de que faça parte ou tenha feito parte nos três anos que antecedam o início do exercício do cargo ou da função;
p) Declaração expressa de que a informação prestada é verdadeira e precisa;
q) Declaração expressa de que nenhum rendimento, bem ou interesse relevante foi omitido.
3. O declarante é obrigado a conservar toda a documentação relacionada com transações declaradas, para eventual satisfação 
de pedido de informação adicional pela autoridade competente em sede de verificação.
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Artigo 35.º Declaração do agregado familiar

1. A informação prestada ao abrigo das alíneas c) a m) do n.º 2 do artigo anterior deve incluir informação relativa a membros do 
agregado familiar do declarante.
2. Em caso de recusa de prestação de informação ao declarante por parte de membro do agregado familiar, a qual constitui uma 
infração nos termos da presente lei, o declarante deve indicar tal facto no respetivo campo do formulário.

Artigo 36.º Moeda

1. Todos os valores devem ser indicados em moeda corrente do país.
2. Valores em moeda estrangeira devem ser convertidos em moeda corrente do país à taxa de câmbio do Banco Central de Ti-
mor-Leste.
3. Para as moedas digitais a conversão pode ser feita por referência a uma das plataformas de internet reconhecidas.

Artigo 37.º Formulário

1. A autoridade competente define o formulário de declaração com base no disposto na presente lei, que revê sempre que en-
tender necessário.
2. A autoridade competente pode rever os valores mínimos mencionados no artigo que trata do conteúdo da declaração, para 
refletir mudanças de valores causadas pela inflação ou outros fatores.

Artigo 38.º Apresentação

1. A declaração é preenchida online em formulário eletrónico disponibilizado pela autoridade competente no seu sítio da internet, 
a qual deve também garantir uma identificação eletrónica segura do declarante.
2. A autoridade competente deve acusar a receção da declaração, por email enviado ao declarante ou qualquer outra forma que 
permita a este ter prova da sua receção pela autoridade competente.
3. Em caso de manifesta impossibilidade de preenchimento do formulário eletrónico da declaração no sítio da internet, o mesmo 
pode ser apresentado em papel, devidamente assinado e entregue à autoridade competente, e de cuja receção esta passa um 
recibo.

Artigo 39.º Autocorreção

O declarante que detete ter apresentado uma declaração incorreta, pode, no prazo de 30 dias, a contar do termo do prazo de 
apresentação da declaração, apresentar uma versão corrigida, juntamente com uma explicação sobre a declaração incorreta. 
Ambas as declarações são guardadas.
Secção IV Verificação do cumprimento da obrigação de declarar

Artigo 40.º Arrolamento dos declarantes

1. O serviço no qual o declarante exerce o cargo ou função remete a lista dos declarantes à autoridade competente até 31 de 
julho de cada ano, bem como remete à autoridade competente a lista de novos declarantes dentro dos sete dias subsequentes à 
assunção do cargo ou início de funções.
2. A autoridade competente efetua até 30 de setembro o arrolamento anual de todos os declarantes, o qual inclui os declarantes 
que assumiram e os que cessaram o exercício do cargo no decurso do ano, identificados pelo número do bilhete de identidade 
nacional, assim como os membros dos seus respetivos agregados familiares.
3. O rol de declarantes é mantido numa base de dados, de modo a permitir a pesquisa de informação, bem como a sua atualiza-
ção, por via de aditamento ou supressão de pessoas, cargos, funções e pessoas do agregado familiar, entre outras informações.

Artigo 41.º Verificação formal

1. Recebida a declaração, a autoridade competente verifica se o formulário de declaração está completo e corretamente preen-
chido.
2. Identificado algum erro formal, que consiste numa omissão ou numa incorreção, a autoridade competente notifica o declaran-
te para efetuar a correção no prazo de 15 dias.
3. Decorrido o prazo sem que o declarante proceda à correção, sujeita-se à sanção disciplinar a que houver lugar, para cujo efei-
to a autoridade competente notifica o serviço onde o declarante exerce funções e à Comissão da Função Pública, e às sanções 
previstas na presente lei.

Secção V Verificação da declaração

Artigo 42.º Finalidade da verificação

A verificação da informação apresentada na declaração tem por fim determinar se ocorreram significantes e injustificados au-
mentos dos bens do declarante ou dos membros do seu agregado familiar, bem como a existência de conflitos de interesses.

Artigo 43.º Obrigatoriedade da verificação

A verificação pela autoridade competente é obrigatória, abrange todas as declarações e é realizada de dois em dois anos. 
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Artigo 44.º Âmbito da verificação

1. A verificação consiste numa auditoria com vista a determinar, em relação ao património:
a) A veracidade da informação prestada pelo declarante, isto é, se é correta e completa;
b) A origem dos bens incorporados ao património do declarante e dos membros do seu agregado familiar no período analisado 
na verificação;
c) Se a variação no património do declarante ou dos membros do seu agregado familiar em relação à declaração mais recente é 
consistente com os seus rendimentos legítimos.
2. A verificação pode incluir a investigação de bens não declarados quando a autoridade competente tiver razões suficientes para 
acreditar que os mesmos estão sob o controlo do declarante ou pessoa do seu agregado familiar, seus proprietários de facto, 
caso em que a mesma pode incidir sobre a origem dos fundos usados na aquisição desses bens.
3. Em relação a conflitos de interesses, a verificação tem como propósito determinar se os interesses declarados são compatí-
veis com o exercício do seu cargo ou função, de acordo com as normas que regem os conflitos de interesses, as incompatibili-
dades e os impedimentos.

Artigo 45.º Pedido de informação adicional ao declarante

1. A autoridade competente pode pedir ao declarante, por ofício, informação adicional para fins da verificação. 
2. A informação deve ser prestada no prazo de 15 dias, sob pena das sanções fixadas na presente lei.

Artigo 46.º Poder de requisitar e obter informação

1. A autoridade competente pode requisitar a informação que julgar necessária a qualquer entidade pública nacional, pessoa 
singular ou coletiva privada com quem o declarante ou membro do seu agregado familiar realizou transações ou que estão na 
posse de informação sobre transações sujeitas a declaração e aos membros do agregado familiar do declarante, os quais estão 
obrigados a prestar a informação no prazo fixado pela autoridade competente, não inferior a 10 dias úteis, sob pena das sanções 
fixadas na presente lei.
2. À autoridade competente é assegurado o acesso:
a) Às bases de dados, para fins de cruzamento de informação, nomeadamente as do registo civil, do registo de veículos, barcos 
e aeronaves, do registo de sociedades comerciais e sociedades civis, do registo de propriedades, e sendo o caso através do for-
necimento de acesso online;
b) À informação dos casinos e outros lugares de jogos sobre vencedores de prémios e os respetivos montantes;

c) À informação dos bancos e outras instituições financeiras sobre, nomeadamente, contas bancárias correntes, contas a prazo 
e transações bancárias, saldos de contas e extratos de movimentos de contas.
3. A Unidade de Informação Financeira comunica à autoridade competente quaisquer transações financeiras suspeitas relacio-
nadas com um declarante.
4. A autoridade competente pode igualmente obter informação no estrangeiro por via de acesso a bases de dados de acesso livre 
ou por via de cooperação com autoridades estrangeiras.
5. A autoridade competente pode recorrer à cooperação internacional com o fim de obter informação de bancos, pessoas coleti-
vas e governos estrangeiros se os bens estiverem fora do país.

Artigo 47.º Resultado da verificação

1. A autoridade competente pode notificar o declarante para o fim de este fornecer a justificação que tiver por conveniente e 
apresentar provas, que tiver por necessárias, que consubstanciem essa justificação, quando da verificação resultar indicação 
suficiente para:
a) Levantar dúvidas sobre a legitimidade da origem do acréscimo de bens, ou seja, um desequilíbrio entre despesas realizadas 
e os rendimentos lícitos conhecidos;ou
b) Suspeitar que houve uma falsa declaração, porque o valor declarado está óbvia e flagrantemente desconforme com a reali-
dade;ou
c) Presumir que existem bens não declarados sob o controlo do declarante ou pessoa do seu agregado familiar, seus proprietá-
rios de facto.
2. A autoridade competente aprecia a justificação apresentada pelo declarante e, não se dando por satisfeita com a mesma ou se 
o declarante optar por não oferecer justificação, inicia o procedimento criminal, administrativo e disciplinar a que houver lugar.
3. Quando a verificação da declaração fornecer indicações de um potencial ou real conflito de interesses, ou uma potencial ou 
real violação de normas sobre incompatibilidades, impedimentos ou quaisquer outros deveres ou obrigações estabelecidos para 
o desempenho de cargo ou função públicos, a autoridade competente notifica o declarante e a entidade onde exerce a função ou 
o cargo, dando a conhecer a sua opinião e as medidas a serem tomadas de acordo com as normas aplicáveis com vista a prevenir 
um potencial conflito de interesses ou a pôr fim a um real conflito de interesses.

Secção VI Infrações e sanções
Subsecção I Sanções por infrações cometidas pelos declarantes

Artigo 48.º Apresentação tardia

O declarante que apresentar a declaração fora do prazo é sancionado com uma coima correspondente a 25% do valor do seu 
salário base mensal.
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Artigo 49.º Falta de apresentação após notificação

O declarante que não tiver apresentado a declaração e notificado pela autoridade competente a não apresentar no prazo de 3 
meses, é punido com coima correspondente a 30% do seu salário base mensal, por cada mês subsequente ao termo do prazo e 
até à apresentação da declaração.

Artigo 50.º Recusa por parte de membro do agregado familiar

O membro do agregado familiar que não tiver prestado as informações necessárias ao preenchimento da declaração por parte do 
declarante, notificado pela autoridade competente para o fazer não prestar a informação requerida, no prazo fixado pela mesma, 
incorre em crime de desobediência previsto e punido no Código Penal.

Artigo 51.º Declaração incompleta

1. O declarante que não prestar informação requerida no formulário de declaração é sancionado com coima correspondente 
a 25% do seu salário base mensal e notificado para completar o seu preenchimento, no prazo que for fixado pela autoridade 
competente.
2. Se não completar o preenchimento da declaração no prazo fixado, incorre no crime de desobediência qualificada previsto e 
punido no Código Penal.

Artigo 52.º Omissão de informação

1. O declarante que omitir interesses, rendimentos, bens, obrigações ou despesas sujeitos a declaração é punido com coima 
correspondente a 50% do valor omitido.
2. Se a omissão se referir a um interesse não quantificável, o declarante é punido com uma coima de $1 500 dólares americanos.

Artigo 53.º Informação falsa

1. O declarante que prestar informação falsa na declaração e a falsidade for por ele próprio revelada, é punido com coima no 
valor correspondente ao seu salário base mensal.
2. Se a descoberta da falsidade não se dever a revelação feita pelo declarante, este é punido com pena de prisão até 3 anos ou 
multa.
Subsecção II Sanções por infrações cometidas por não declarantes

Artigo 54.º Obstrução à verificação

1. Quem obstruir ou retardar a verificação por se negar a prestar a colaboração devida à autoridade competente, é punido com 
pena de prisão até 3 anos ou multa.
2. Se o agente for agente público a pena é elevada de um terço no seu limite máximo.
3. Se o agente for titular de cargo político ou magistrado a pena é elevada de metade no seu limite máximo.
4. No caso de agente público, a pena aplicada não prejudica o procedimento disciplinar a que a conduta der lugar.

Artigo 55.º Incumprimento de obrigação por agente da autoridade competente

O agente público da autoridade competente que não cumprir uma obrigação, retardar ou impedir diligência ou procedimento de 
verificação, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos ou multa, sem prejuízo do processo disciplinar a que a conduta der lugar.

Artigo 56.º Divulgação de informação

1. O agente público da autoridade competente que intencionalmente ou por negligência der a conhecer a alguém ou divulgar 
publicamente informação contida numa declaração, é punido com:
a) Pena de prisão de 2 a 5 anos ou multa, se tiver agido intencionalmente;
b) Pena de prisão até 2 anos ou multa, se tiver agido com negligência.
2. Em nenhum caso fica prejudicado o procedimento disciplinar a que a conduta der lugar.

Secção VII Guarda e conservação

Artigo 57.º Prazo de conservação

1. As declarações devem ser conservadas por um período de cinco anos após a cessação do exercício de funções do respetivo 
declarante.
2. Se o declarante ou alguém do seu agregado familiar estiver a ser investigado por crime de corrupção ou outro crime contra a 
administração pública, a declaração deve ser conservada, mesmo que tenha sido excedido o prazo do número anterior, até que 
o inquérito ou o processo penal estejam concluídos.
3. Findo o prazo de conservação as declarações são destruídas, salvo se lhes for atribuído valor arquivístico, nos termos da 
legislação própria.

Artigo 58.º Responsabilidade pela guarda e conservação

A guarda e conservação das declarações competem à autoridade competente, que deve zelar pelas boas condições de arquiva-
mento e segurança das declarações.
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TÍTULO III DISPOSIÇÕES CRIMINAIS
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 59.º Definição de agente público

Para efeitos do disposto no presente Título, a expressão agente público abrange:
a) O Presidente da República;
b) Os deputados ao Parlamento Nacional;
c) O membro do Governo;
d) O magistrado judicial e o magistrado do Ministério Público;
e) O defensor público;
f) O detentor de cargo eletivo do Poder Local;
g) O funcionário público civil;
h) O agente da Administração Pública;
i) O membro das forças armadas e policiais;
j) O funcionário de organização internacional pública a quem tal organização tenha autorizado a atuar em seu nome;
k) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente tenha 
sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma atividade compreendida na função pública administrativa ou 
jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhe funções em organismos de utilidade pública ou nelas participar;
l) O gestor, o titular de órgão de fiscalização e os trabalhadores das empresas públicas, das empresas de capital maioritariamen-
te público e de outras pessoas coletivas públicas;
m) O agente público estrangeiro que ocupe um cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial de um país estrangeiro, 
já designado ou empossado ou pessoa que exerça uma função pública para um país estrangeiro, inclusive em um organismo 
público ou uma empresa pública.

Artigo 60.º Responsabilidade das pessoas coletivas

1. As sociedades e as pessoas coletivas de direito privado são responsáveis pelas infrações criminais cometidas pelos seus ór-
gãos ou representantes, em seu nome e na prossecução de interesses da respetiva coletividade, salvo se o agente tiver atuado 
contra as ordens ou instruções do representado.
2. As pessoas referidas no número anterior respondem pelos crimes de corrupção ativa de agente público, corrupção ativa no 
setor privado, tráfico de influência, suborno, obstrução à produção de prova, obstrução à atividade de magistrado ou funcionário, 
fraude na construção, obstrução ou afastamento de concorrente de aprovisionamento ou venda pública, previstos na presente 
lei, bem como pelo crime de branqueamento de capitais.
3. Tratando-se de entidade sem personalidade jurídica, responde pelo cumprimento da sanção pecuniária o património comum, 
e, na sua falta ou insuûciência, o património de cada um dos associados.
4. A responsabilidade das entidades referidas no n.º 1 não exclui a responsabilidade individual dos respetivos agentes.

Artigo 61.º Atuação em nome de outrem

É punível quem atua enquanto titular de órgão de uma pessoa coletiva ou mera associação de facto, ou como representante de 
outrem, ainda que não concorram nele, mas sim, na pessoa em nome da qual atua, as condições, as qualidades ou as relações 
requeridas pelo tipo para se aûrmar a autoria da infração.

Artigo 62.º Comparticipação criminosa

Aplicam-se aos crimes previstos na presente lei as regras de comparticipação criminosa constantes do Código Penal, conside-
rando-se, para o efeito, que a qualidade de agente constitui qualidade ou relação especial de que depende a ilicitude ou o grau 
de ilicitude do facto.

Artigo 63.º Especialidade

As normas constantes da presente lei prevalecem sobre as normas do Código Penal ou de outras leis penais.

Artigo 64.º Tentativa e desistência

1. Nos crimes previstos na presente lei a tentativa é sempre punível, independentemente da pena prevista para o crime consumado.
2. Aplicam-se aos crimes previstos na presente lei as regras sobre desistência previstas no Código Penal.

Artigo 65.º Efeitos da condenação

1. Os efeitos da condenação aplicáveis ao Presidente da República condenado definitivamente por crime previsto na presente lei, 
são os fixados no n.º 5 do artigo 79.º da Constituição da República, observado o que neste artigo se dispõe quanto à iniciativa do 
processo.
2. A condenação definitiva do Presidente do Parlamento Nacional, do Deputado ao Parlamento Nacional ou de membro ou titular 
de órgão eletivo do Poder Local por crime previsto na presente lei punível com prisão cujo limite máximo seja superior a cinco 
anos, cometido no exercício das respetivas funções, implica a perda do correspondente mandato, a impossibilidade de reeleição 
e a proibição de ocupar ou exercer cargos públicos por um período de 5 a 10 anos.
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3. A condenação definitiva do Primeiro-Ministro ou de qualquer outro membro do Governo, por crime previsto na presente lei pu-
nível com prisão cujo limite máximo seja superior a cinco anos, cometido no exercício das respetivas funções, implica a proibição 
de ocupar ou exercer cargos públicos por um período de 5 a 10 anos.

Artigo 66.º Proibição temporária de exercício de cargos públicos

O agente definitivamente condenado por crime previsto na presente lei punível com prisão cujo limite máximo seja superior a 
cinco anos é proibido de ocupar ou exercer cargos públicos por um período de 5 a 10 anos.

Artigo 67.º Fixação de proibição temporária de ocupar ou exercer cargos públicos

Na fixação do período de proibição temporária de ocupar ou exercer cargos públicos, incluindo cargos políticos, o tribunal atenta 
especialmente a gravidade do facto punível em que funda a condenação do agente, as circunstâncias que acompanham a prática 
do crime, a conduta anterior e a projeção do facto na idoneidade cívica ou política do agente e o seu grau de culpa.

Artigo 68.º Procedimento de aplicação dos efeitos da condenação

1. Logo que a decisão que condene o agente pela prática de crime previsto na presente lei a que corresponda pena de prisão cujo 
limite máximo seja superior a cinco anos transitar em julgado, o Ministério Público requer ao tribunal que tenha proferido aquela 
decisão que, em processo autónomo e com observância do princípio da audiência e das garantias de defesa, decrete a perda do 
mandato do agente ou a proibição de o mesmo ocupar ou exercer cargos públicos, nos termos estabelecidos na presente lei.
2. O requerimento referido no n.º 1 é instruído com certidão da decisão condenatória e com a certidão do trânsito em julgado da 
mesma.

Artigo 69.º Prescrição do procedimento criminal

1. Os prazos de prescrição do procedimento criminal previsto no Código Penal são acrescidos em um terço para os crimes pre-
vistos na presente lei.
2. O prazo é de 10 anos quando o agente do crime for uma pessoa coletiva.

Artigo 70.º Prescrição das penas

1. Os prazos de prescrição das penas previstos no Código Penal são acrescidos em um terço para os crimes previstos na presente lei.
2. O prazo é de 10 anos quando o agente do crime for uma pessoa coletiva.

Artigo 71.º Pena aplicável às pessoas coletivas

1. Pelos crimes por que respondem as sociedades e as pessoas coletivas de direito privado, nos termos da presente lei, são estas 
punidas com pena de multa.
2. A pena de multa é fixada em dias, entre um mínimo de 50 dias e um máximo de 100 dias. 3. A cada dia de multa corresponde 
uma quantia entre $1 000 e $10 000 dólares americanos.

Artigo 72.º Penas acessórias aplicáveis às pessoas coletivas

1. São aplicáveis às pessoas coletivas as seguintes penas acessórias:
a) Proibição de exercício de certas atividades por um período de 6 meses a 3 anos;
b) Proibição de contratar com a Administração Pública por um período de 1 a 3 anos;
c) Privação do direito a subsídios, subvenções ou apoios públicos, por um período de 1 a 5 anos;
d) Publicidade da decisão condenatória, a suas expensas, nas duas línguas oficiais, num dos jornais de maior circulação no país.
2. As penas acessórias podem ser aplicadas cumulativamente.

Artigo 73.º Circunstâncias de atenuação extraordinária

Sem prejuízo daquelas previstas no Código Penal, são circunstâncias de atenuação extraordinária as informações úteis que o 
autor do crime prestar às autoridades judiciais que permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) Identificar, perseguir ou acusar outros agentes do crime;
c) Impedir a prática de outros crimes de corrupção;
d) Privar os autores do crime do produto do crime ou recuperar esse produto.

Artigo 74.º Grau de atenuação extraordinária

Sempre que houver lugar à atenuação extraordinária da pena, observa-se, relativamente aos limites da pena aplicável, o dispos-
to no Código Penal.

Artigo 75.º Agravação

1. Se a vantagem referida nos tipos que definem os crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa for de valor elevado, o 
agente é punido com a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um quarto nos seus limites mínimo e máximo.
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2. Se a vantagem referida nos tipos que definem os crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa for de valor considera-
velmente elevado, o agente é punido com a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e 
máximo.
3. Para efeitos do disposto nos números anteriores considera-se:
a) “Valor elevado”, aquele que exceder $5 000 dólares americanos e não ultrapassar $10 000 dólares americanos, resultante da 
avaliação da vantagem por referência ao momento da prática do facto;
b) “Valor consideravelmente elevado”, aquele que exceder $10 000 dólares americanos, resultante da avaliação da vantagem por 
referência ao momento da prática do facto.”

Artigo 76.º Proteção

Aplicam-se aos agentes de crimes previstos na presente lei que cooperem com as autoridades judiciais as medidas de proteção 
às testemunhas.

Artigo 77.º Dispensa de pena

O agente é dispensado de pena sempre que:
a) Antes da prática do ato pretendido, voluntariamente restituir a vantagem recebida ou solicitar a sua restituição, ou repudiar 
ou retirar a promessa feita;
b) Tiver praticado o facto por solicitação do agente público, diretamente ou por interposta pessoa, e denunciar o crime antes da 
instauração de procedimento criminal, nos 90 dias subsequentes à prática do ato pretendido.

Artigo 78.º Direito subsidiário

Em tudo o que não estiver previsto no presente Título aplica-se o disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal.

CAPÍTULO II DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO
Secção I Dos crimes de corrupção praticados no exercício de funções públicas

Artigo 79.º Corrupção passiva de agente público para ato ilícito

1. O agente público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para praticar ou abster-se 
de praticar um ato contrário aos deveres do cargo, ainda que anterior àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de 
prisão de 3 a 15 anos.
2. Se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que aceitara, ou restituir a 
vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, é dispensado de pena.

Artigo 80.º Corrupção passiva de agente público para ato lícito

1. O agente público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 
para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para praticar ou abster-se 
de praticar um ato não contrário aos deveres do cargo, ainda que anterior àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa.
2. Na mesma pena incorre o agente público que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solici-
tar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial de pessoa que perante 
ele tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente do exercício das suas funções públicas.

Artigo 81.º Corrupção ativa de agente público

1. Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a agente público, ou a terceiro 
com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao agente público não seja devida, para este praticar 
ou abster-se de praticar um ato contrário aos deveres do cargo, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.
2. Se o fim da conduta descrita no número anterior for o de praticar ou abster-se de praticar ato não contrário aos deveres do 
cargo, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa.

Artigo 82.º Peculato

1. O agente público que ilegitimamente se apropriar em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou coisa móvel, pública 
ou particular, que lhe sejam entregues, estejam na sua posse ou lhe sejam acessíveis em razão das suas funções, é punido com 
pena de prisão de 3 a 10 anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.
2. Se o agente público der de empréstimo, empenhar ou, por qualquer forma, onerar os valores ou objetos referidos no número 
anterior, é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.
3. Se os valores ou objetos referidos nos números anteriores ultrapassarem os $5 000 dólares americanos, as penas são, respe-
tivamente de prisão de 4 a 12 anos ou de 2 a 5 anos.
4. Se os valores ou objetos referidos no n.º 1 forem de valor inferior a $50 dólares americanos o agente é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa.
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Artigo 83.º Peculato de uso

O agente público que fizer uso ou permitir que outra pessoa o faça para fins alheios àqueles a que se destinam, de veículos ou 
de outras coisas móveis de valor significativo, que lhe sejam entregues, estejam na sua posse ou lhe sejam acessíveis em razão 
das suas funções, para obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a alguém, é punido com prisão até 2 
anos, se aquelas coisas estiverem na sua posse ou lhe forem acessíveis em razão das suas funções.

Artigo 84.º Atentado ao direito de participação e à igualdade dos candidatos
em concurso de aprovisionamento, venda ou concessão

O agente público que, com o fim de obter, para si ou para terceiro, vantagem que não lhe é devida, praticar ou abster-se de 
praticar ato contrário aos seus deveres funcionais, relacionado com as garantias do direito de participação e à igualdade dos 
candidatos de concursos de aprovisionamento, de venda ou de concessão de serviço público, é punido com pena de prisão até 2 
anos ou pena de multa.

Artigo 85.º Abuso de poder

O agente público que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas 
funções, com intenção de obter para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa, é punido com pena 
de prisão de 1 a 4 anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.

Artigo 86.º Participação económica em negócio

1. O agente público que, em razão do exercício de cargo público, deva intervir em contrato ou outra operação ou atividade, e se 
aproveitar dessa condição, para obter para si ou para terceiro, diretamente ou por interposta pessoa, vantagem patrimonial, ou, 
por qualquer outra forma, participação económica ilícita e deste modo lesar os interesses públicos que lhe cumpriria adminis-
trar, fiscalizar, defender ou realizar, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
2. Se da conduta anterior resultarem prejuízos para o Estado superiores a $10 000 dólares americanos a pena de prisão é de 3 
a 15 anos.

Artigo 87.º Conflito de interesses

O agente público, ou um seu familiar próximo ou um seu associado, que tenha um interesse privado direto ou indireto em relação 
a uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva que tem uma pretensão face à entidade pública onde o agente público presta 
serviço, a qualquer título, de obter emprego ou contrato, ou de comprar ou tomar em arrendamento, ou qualquer outro negócio, 
deve declarar por escrito à entidade pública a natureza do seu interesse e deve abster-se de tomar parte em qualquer procedi-
mento ou decisão concernente àquela pretensão, sob pena de ser punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
Secção II Dos crimes de corrupção praticados no exercício de funções privadas

Artigo 88.º Setor privado

Para efeitos da presente secção, o setor privado inclui todas as organizações não pertencentes ao setor público, quer tenham 
fins lucrativos ou não lucrativos, nomeadamente o setor empresarial, o setor cooperativo, as associações sem fins lucrativos, as 
organizações não governamentais, as associações políticas e os partidos políticos.

Artigo 89.º Corrupção passiva de quem exerce funções no setor privado

1. Quem, exercendo funções para uma entidade do setor privado, ainda que irregularmente constituída, por si ou interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para praticar ou abster-se de praticar um ato contrário aos seus deveres 
funcionais, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
2. Se o ato ou omissão previstos no número anterior forem idóneos para causar uma distorção da concorrência ou um prejuízo 
patrimonial a terceiros, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.

Artigo 90.º Corrupção ativa de quem exerce funções no setor privado

1. Quem, por si ou interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a uma pessoa que exerce funções 
para uma entidade do setor privado, ainda que irregularmente constituída, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe 
seja devida, para praticar ou absterse de praticar um ato contrário aos seus deveres funcionais, é punido com pena de prisão de 
2 a 8 anos.
2. Se o ato ou a omissão previstos no número anterior visarem obter ou forem idóneos para causar uma distorção da concorrên-
cia ou um prejuízo patrimonial a terceiros, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos.

Artigo 91.º Peculato no setor privado

Quem, exercendo funções para uma entidade do setor privado, a qualquer título, ilegitimamente se apropriar em proveito próprio 
ou de outra pessoa, de dinheiros ou quaisquer bens ou valores que lhe tenham sido entregues, estejam na sua posse ou lhe 
sejam acessíveis em razão das suas funções, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa, se pena mais grave 
não couber por força de outra disposição legal.
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Secção III Dos outros crimes de corrupção

Artigo 92.º Tráfico de influências

1. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer 
entidade pública, é punido:
a) Com pena de prisão de 2 a 6 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal, se o fim for o de obter 
uma qualquer decisão ilícita favorável;
b) Com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal, 
se o fim for o de obter uma qualquer decisão lícita favorável.
2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer vantagem patrimonial ou não 
patrimonial às pessoas referidas no número anterior é punido:
a) Com pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa, se o fim pretendido for o de obter uma qualquer decisão ilícita favorável;
b) Com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa, se o fim pretendido for o de obter uma qualquer decisão lícita favorável.

Artigo 93.º Suborno

1. Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimo-
nial, a praticar qualquer dos factos referidos nos artigos 278.º e 279.º do Código Penal, é punido com pena de prisão até 4 anos 
ou com pena de multa, quando tal prática ocorrer.
2. Se não chegar a concretizar-se a prática dos factos referidos nos artigos 278.º e 279.º do Código Penal, o agente é punido com 
pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.

Artigo 94.º Obstrução à produção de prova

1. Quem recorrer à força física, à ameaça ou à intimidação, e a promessa, oferta ou concessão de um benefício indevido para ob-
ter um falso testemunho ou para impedir um testemunho ou a apresentação de elementos de prova, relacionados com a prática 
de crimes previstos na presente lei, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos.
2. Na mesma pena incorre quem, tendo sido legitimamente solicitado pela autoridade competente para prestar a devida coo-
peração para a administração da justiça, em inquérito ou processo penal relacionados com crimes previstos na presente lei, se 
recusar a prestá-la sem motivo justificado.
3. Se o agente que praticar os factos descritos no n.º 1 exercer qualquer função política, função pública civil, policial ou militar, é 
punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

Artigo 95.º Obstrução à atividade de magistrado ou funcionário

1. Quem recorrer à força física, à ameaça ou à intimidação para impedir um magistrado ou um funcionário judicial ou policial de 
exercer os deveres inerentes à sua função, relativamente à prática de crimes previstos na presente lei, é punido com pena de 
prisão de 2 a 6 anos.
2. Se o agente que praticar os factos descritos no n.º 1 exercer qualquer função política, função pública civil, policial ou militar, é 
punido com pena de prisão de 2 a 10 anos.
3. Se, em consequência da conduta descrita no n.º 1, o magistrado ou funcionário judicial ou policial omitir ou praticar ato em 
violação de lei expressa de que resultar prejuízo para terceiros a pena é de 3 a 12 anos de prisão.

Artigo 96.º Fraude na construção

1. O vendedor de materiais de construção ou o construtor de uma obra de infraestrutura, pública ou privada, que não fornecer ou 
não utilizar na obra a quantidade ou a qualidade dos materiais a que estava obrigado, ou não aplicar os métodos ou procedimen-
tos técnicos a que estava obrigado, com o fim de obter uma vantagem patrimonial, é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos, se 
pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.
2. Na mesma pena incorre quem, estando encarregue pelo dono da obra da supervisão da obra ou da receção dos materiais, ou 
da receção da obra, intencionalmente permitir a conduta descrita no número anterior.

Artigo 97.º Obstrução e afastamento de concorrente de aprovisionamento ou venda pública

1. Quem, com o fim de obter vantagem patrimonial, por si ou interposta pessoa
a) Impedir ou perturbar um ato relacionado com procedimento de aprovisionamento ou de venda, realizado por entidade pública 
ou privada;ou
b) Afastar ou tentar afastar concorrente ou licitante com recurso à força, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, é 
punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa.
2. Na mesma pena incorre quem se abstiver de concorrer ou de licitar, por causa de vantagem oferecida.

Artigo 98.º Posse de riqueza injustificada

1. Quem, sujeito por lei a declarar rendimentos, bens e interesses em razão de exercício de cargo público, não justificar a origem 
da sua riqueza, instado a fazê-lo pela autoridade competente, quando esta invocar e fizer prova de que a riqueza na sua posse, 
durante o exercício do cargo e até três anos após a sua cessação, é significativamente superior aos seus rendimentos lícitos 
conhecidos, é punido com pena de prisão até 5 anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.
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2. Para efeitos do presente artigo entende-se que a riqueza é significativamente superior aos rendimentos lícitos conhecidos 
quando os excede no mínimo em 25%.
3. Equipara-se a acréscimo de património a liquidação de dívidas.
4. O tribunal decreta obrigatoriamente a perda a favor do Estado dos bens que excederem os seus bens lícitos conhecidos.
5. Quem, tendo relações de parentesco ou de amizade próximas, ou de associação, com as pessoas indicadas no n.º 1, não justi-
ficar a origem dos seus bens, instado a fazê-lo pela autoridade competente, quando esta tiver razões para crer que possui esses 
bens por conta ou em nome da pessoa sujeita a declaração de rendimentos, bens e interesses tem os bens perdidos a favor do 
Estado.

Artigo 99.º Branqueamento

O branqueamento do produto do crime de corrupção é punido nos termos do artigo 313.º do Código Penal.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PENAIS
Secção I Identificação, quebra de segredo, buscas e revistas

Artigo 100.º Informação sobre bens e valores e quebra de segredo

1. Sem prejuízo do que está disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal quanto a buscas e revistas, podem ser 
pedidas a quaisquer autoridades públicas ou entidades privadas informações ou a apresentação de documentos respeitantes a 
bens, depósitos ou quaisquer outros valores pertencentes a indivíduos suspeitos ou arguidos da prática de crimes previstos na 
presente lei, com vista à produção de prova, congelamento ou apreensão.
2. O pedido, formulado pelo juiz, por solicitação do Ministério Público, não pode ser recusado desde que indique as pessoas 
abrangidas, a informação que deve ser prestada e as referências do processo respetivo.
3. Se não for conhecida a pessoa ou pessoas titulares das contas ou intervenientes nas transações é suficiente a identificação das 
contas e transações relativamente às quais devem ser obtidas informações.
4. Quando é dirigido a instituição bancária ou financeira, o pedido a que se referem os números anteriores deve ser apresentado 
através do Banco Central de Timor-Leste.
5. Ficam vinculados ao segredo de justiça as autoridades públicas e as entidades privadas e os seus funcionários.

Artigo 101.º Buscas, revistas e escutas telefónicas

Às buscas, revistas e escutas telefónicas são aplicáveis as disposições do Código de Processo Penal e do Código Penal.

Secção II Apreensões

Artigo 102.º Congelamento e apreensão

1. O tribunal pode, por sua própria iniciativa ou a pedido do Ministério Público, impor medida provisória de congelamento ou 
apreensão, com a intenção de preservar bens e valores que possam vir a estar sujeitos a perda a favor do Estado.
2. O congelamento ou apreensão aplica-se também:
a) Aos bens em que o produto do crime se tiver transformado ou convertido;
b) Aos bens legalmente adquiridos com que se tiver misturado, até ao valor calculado do produto com que foram misturados;
c) Às receitas ou outros benefícios obtidos com o produto do crime, com os bens nos quais o produto tenha sido transformado ou 
convertido ou com os bens com que tenha sido misturado.
3. O congelamento ou apreensão de bens e valores em nome de terceiros tem lugar quando houver fundadas razões para crer 
que eles constituem objeto ou produto do crime.
4. O disposto nos números anteriores aplica-se sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé.
5. A aplicação destas medidas pode terminar a qualquer momento por ordem do tribunal que as ordenou, por sua própria inicia-
tiva ou a pedido do Ministério Público, ou das pessoas que reivindicam o direito de propriedade dos fundos ou bens.
6. O não cumprimento da ordem judicial de congelamento é punido com coima de $500 a $5000 dólares americanos por dia.
Artigo 103.º Efetivação da apreensão e destino dos bens apreendidos

À efetivação da apreensão e ao destino dos bens apreendidos aplicam-se as correspondentes disposições do Código de
Processo Penal.

Secção III Perda de objetos e produtos do crime

Artigo 104.º Perda de objetos e produtos do crime

1. São declarados perdidos a favor do Estado:
a) Os bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados na prática dos crimes previstos na 
presente lei;
b) O produto do crime, aí compreendidos direitos e vantagens, adquirido direta ou indiretamente, para o agente ou para outrem;
c) Os bens em que o produto do crime se tiver transformado ou convertido;
d) Os bens legalmente adquiridos com que se tiver misturado, até ao valor calculado do produto com que foram misturados;
e) As receitas ou outros benefícios obtidos com o produto do crime, com os bens nos quais o produto tenha sido transformado ou 
convertido ou com os bens com que tenha sido misturado.
2. Ficam salvaguardados os direitos de terceiros de boa-fé.
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Artigo 105. º Invalidade de negócios jurídicos

1. O tribunal declara a invalidade de qualquer negócio jurídico que tenha sido celebrado com o objetivo de impedir a perda do 
produto do crime.
2. Se o contrato a invalidar já tiver sido executado, a parte que atuou de boa-fé apenas é reembolsada pela quantia efetivamente 
paga.

Artigo 106.º Proveniência lícita

Declarado perdido a favor do Estado o produto do crime, o arguido ou quem invocar ser titular do bem pode opor-se à declaração 
demonstrando a sua proveniência lícita.
Secção IV Proteção a denunciantes, pessoas que dão informação e testemunhas

Artigo 107.º Conduta não punível e reembolso ao denunciante

1. Aquele que apresentar denúncia de crime de corrupção, tendo sido ele próprio vítima do crime, por lhe ter sido solicitado e ter 
acedido a oferecer vantagem a agente público ou quem exerça funções no setor privado, tem direito ao reembolso do que pagou 
ou das despesas em que incorreu.
2. Não é punível a conduta do denunciante.
3. O denunciante goza da proteção oferecida às testemunhas.

Artigo 108.º Proteção de testemunhas, peritos e vítimas

1. É aplicável aos processos relativos a crimes de corrupção o regime de proteção de testemunhas previsto na lei.
2. O regime de proteção de testemunhas previsto na lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, a peritos e vítimas, 
quando estas últimas tenham de depor como testemunhas.

Artigo 109.º Denúncia anónima

1. A notícia dos crimes de corrupção pode ser feita por denúncia anónima, para além das demais formas de notícia do crime 
previstas no Código Penal.
2. Os processos relativos a crimes de corrupção podem ainda iniciar-se através da comunicação das operações suspeitas pela 
autoridade financeira competente, nomeadamente a Unidade de Informação Financeira.
3. É lícita a conduta daquele que tiver denunciado às autoridades competentes, de boa-fé e com base em suspeita razoável, 
quaisquer factos relativos a crimes previstos na presente lei.

Secção V Responsabilidade civil

Artigo 110.º Indemnização

A indemnização por perdas e danos emergentes de crime de corrupção é apurada e arbitrada nos termos do disposto no Código 
Penal.

TÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 111.º Declarações pretéritas

As declarações de rendimentos, bens e interesses efetuadas e entregues a uma entidade antes do início da vigência da presente 
lei, por quaisquer pessoas que estavam obrigadas a fazê-lo, transitam, à data da entrada em vigor da presente lei, para a Comis-
são Anti-Corrupção ou para o Supremo Tribunal de Justiça, conforme o caso.

Artigo 112.º Alteração à Lei sobre a Comissão Anti-Corrupção

Os artigos 4.º e 23.º da Lei sobre a Comissão Anti-Corrupção, Lei n.º 8/2009, de 15 de julho, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 4.º […]
A Comissão tem por missão proceder a ações de prevenção e investigação criminal dos crimes de corrupção.
Artigo 23.º […]
1. […]
2. Pode igualmente ser autorizada a aceitação instrumental de benefícios, se tal se mostrar adequado à prova da prática dos 
crimes previstos no artigo 4.º.”

Artigo 113.º Revogação

São revogadas todas as disposições legais em contrário.

Artigo 114.º Revogação de disposições sobre declaração de rendimentos, bens e interesses

São revogadas todas as disposições legais sobre declarações de rendimentos, bens e interesses relativas às pessoas obrigadas 
a declarar pela presente lei.
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Artigo 115.º Revogação de disposições do Código Penal

São revogados os artigos 192.º, 281.º, 292.º, 293.º, 294.º, 295.º, 296.º, 297.º e 299.º do Código Penal.

Artigo 116.º Revogação de disposição da Lei sobre a Comissão Anti- Corrupção

É revogado o artigo 2.º da Lei sobre a Comissão Anti- Corrupção, Lei n.º 8/2009, de 15 de julho.

Artigo 117.º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.

Aprovada em 20 de julho de 2020.
O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes
Promulgada em 24 de agosto de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo
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RESOLUÇÃO DO GOVERNO n.º 15/2019, de 3 de Abril

POLÍTICA DE REFORMA JUDICIÁRIA
Com a restauração da independência, Timor-Leste integrou-se num movimento Constitucional global, que tem no princípio da 
separação de poderes, previsto no artigo 69.º da Constituição, uma das marcas essenciais. A garantia da autonomia judicial é 
uma das decorrências do princípio do Estado de Direito, com que a Constituição abre no artigo 1.º, na sujeição do poder ao Direi-
to, aplicado de forma independente pelos Tribunais.
A criação de uma nova orgânica judiciária tem sido um dos mais importantes desafios enfrentados da construção do Estado no 
pleno exercício da soberania nacional, nos termos do artigo 6.º da Constituição. O VIII Governo Constitucional integrou a Justiça e 
a Reforma do Sector da Justiça entre as prioridades no § 6.8 do Programa do Governo. A orgânica do VIII Governo Constitucional, 
além das tradicionais atribuições do Ministério da Justiça, acometeu ao Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parla-
mentares competências para a Reforma do Sector da Justiça, procurando assegurar uma direcção política efectiva nesta área de 
intervenção governamental, impondo um maior controlo e responsabilização perante o Conselho de Ministros e os cidadãos. O 
Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto definiu as atribuições do MRLAP em matéria de reforma judiciária no sentido de “Pro-
por e promover a reforma e a modernização do sector judiciário”. Estas atribuições foram desenvolvidas na orgânica do MRLAP, 
detalhando-se a sua estrutura orgânica, as suas atribuições e as competências dos seus órgãos.
A orgânica do VIII Governo Constitucional prevê ainda, no artigo 16.º, n.º 2, a proposta do Ministro ao Conselho de Ministros 
da “política, estrutura, linhas de orientação e plano de acção (...) para a reforma e modernização do sector judiciário “, que se 
pretende agora cumprir, pelo qual se definem as linhas essenciais da política pública em matéria legislativa, elencando os seus 
objectivos, princípios e instrumentos.
Esta acção política deve ser adequadamente integrada com a reforma da produção legislativa do Governo.
Assim, nos termos da alínea a) do artigo 116.º da Constituição da República e do artigo 16.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 14/2018, 
de 17 de Agosto, o Governo resolve aprovar a política de reforma judiciária que orienta toda a acção do Governo em matéria de 
reforma judiciária, nos termos seguintes:

1. Objectivos
O Programa do VIII Governo Constitucional estabelece que “A consolidação do sector da justiça é (...) de importância fundamental 
para a construção da paz e construção do Estado.
É, também, um factor crucial para transmitir confiança e atrair do sector judiciário tem, assim, como objectivo final, a melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos, integrando-se no cumprimento dos objectivos políticos gerais do Governo. Além destes, a 
reforma do sector judiciário visa também cumprir objectivos específicos, dirigidos a melhorar o cumprimento desta atribuição 
fundamental do Estado.

1.1 Objectivos Gerais
A melhoria da qualidade da intervenção legislativa do Governo visa cumprir objectivos gerais da política do Governo:
(…)
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1.1.3 Prevenção e Repressão da Corrupção, em especial
A reforma do sector da Justiça visa também promover o combate à corrupção pela criação de um ambiente de responsabilização 
no uso dos bens e na repartição dos benefícios e dos encargos públicos.
(…)
Aprovada em Conselho de Ministros em 16 de Janeiro de 2019.
Publique-se
O Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak
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Entidade Emitente Parlamento Nacional
Fonte Jornal da República, I Série Número 4

Lei n.º 2/2017 de 25 de Janeiro

LEI DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
No domínio da prevenção e da repressão do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas – drogas – a legislação 
vigente é a Lei n.º 5/1997 da República da Indonésia, que se mantém em vigor, face ao disposto no artigo 165.º da Constituição 
da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL).
A restauração da independência nacional e a consequente aprovação de uma nova Lei Fundamental, a CRDTL, pela Assembleia 
Constituinte, em 22 de Março de 2002, revelam a urgente necessidade de intervenção legislativa no sentido de compatibilizar 
aquela legislação com princípios e normas constitucionais em matéria criminal.
Como é sabido, a política criminal subjacente à Lei n.º 5/1997 da República da Indonésia centra-se na consagração da pena de 
morte para o crime de tráfico ilícito de drogas.
A Lei Fundamental aprovada em 22 de Março de 2002 proclama a República Democrática de Timor-Leste como um Estado de di-
reito democrático que se baseia na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana, estatuindo, no catálogo dos 
direitos fundamentais o direito à vida humana e a sua inviolabilidade, preceituando que o Estado reconhece e garante o direito à 
vida e, em consequência, proíbe, em absoluto, a existência da pena de morte.
Além de não se ajustar aos princípios e normas que constituem a Constituição Penal, a Lei n.º 5/1997 da República da Indonésia 
não consagra mecanismos modernos e eficazes de prevenção e de repressão do tráfico de drogas.
Por outro lado, no quadro da protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos através da prevenção e do combate ao fenómeno 
criminal, designadamente da prevenção e da repressão do crime organizado transnacional, a República Democrática de Timor-
-Leste vinculou-se aos instrumentos internacionais destinados a combater o crime organizado transnacional, incluindo o tráfico 
de drogas.
Em 2014, através da Resolução do Parlamento Nacional n.º 2/ 2014, de 29 de Janeiro, a República Democrática de Timor-Leste 
ratificou, para adesão, a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, 
de 1988, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, doravante designada Convenção de 1988. Em 3 de Junho de 2014, 
depositou, junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, o respectivo instrumento de adesão à Convenção de 1988, determinan-
do a entrada em vigor desta na nossa ordem jurídica, no dia 1 de Setembro de 2014, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 29.º 
da mencionada Convenção.
A Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro, aprovou o regime jurídico da prevenção e do combate ao branqueamento de capitais 
provenientes de actividades ilícitas e ao financiamento do terrorismo, criou, junto do Banco Central de Timor-Leste, a Unidade 
de Informação Financeira (UIF), e alterou os artigos 133.º e 313.º do Código Penal, referentes aos crimes de financiamento do 
terrorismo e do branqueamento de capitais, respectivamente.
Esta lei veio a ser complementada pelo Decreto-Lei n.º 16/ 2014, de 18 de Junho, que define a natureza, a organização e o fun-
cionamento da UIF e fixa-lhe as respectivas competências.
Visando reforçar a eficácia do combate ao branqueamento de capitais e aos crimes conexos, em especial o tráfico ilícito de dro-
gas, a corrupção, o sequestro e o terrorismo, a Lei n.º 5/ 2013, de 14 de Agosto, procedeu à primeira alteração ao regime jurídico 
da prevenção e do combate ao branqueamento de capitais provenientes de actividades ilícitas e ao financiamento do terrorismo, 
e à terceira alteração ao Código Penal.
Relativamente ao Código Penal, a mencionada Lei reconfigurou o tipo de ilícito dos crimes de financiamento do terrorismo e do 
branqueamento de capitais, previstos nos artigos 133.º e 313.º, respectivamente. Revogou o n.º 6 do artigo 313.º do Código Penal, 
o qual estabelecia que o crime de branqueamento de capitais não se aplicava às pessoas que cometessem o crime subjacente.
A alteração ao Código Penal operada pela Lei n.º 5/2013, de 14 de Agosto consistiu, ainda, em aditar-lhe os artigos 133.º-A, 
133.º-B, 313.º-A e 313.º-B, definindo as circunstâncias atenuantes e agravantes dos crimes de financiamento do terrorismo e 
do branqueamento de capitais.
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Apesar de também ter por objectivo fortalecer a eficácia do combate ao branqueamento de capitais provenientes de actividades 
ilícitas, a alteração ao Código Penal operada pela Lei n.º 5/2013, de 14 de agosto, não se traduziu na criminalização do tráfico 
ilícito e o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.
Por conseguinte, falta aprovar, através de ato legislativo, um adequado e eficaz regime de prevenção e de repressão do tráfico 
ilícito e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. A necessidade de aprovação de uma legislação sobre a preven-
ção e a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas que seja ajustável à realidade constitucional do 
país é por demais evidente e sentida por todos, em especial pelos operadores judiciários.
Assim, O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 95.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º da Constituição da 
República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I Disposições gerais

Artigo 1.º Objecto

A presente lei estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e ao consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psico-
trópicas.

Artigo 2.º Definições

Para os efeitos da presente lei, entende-se por:
a) “Convenção de 1961”, a Convenção única sobre os Estupefacientes de 1961, com as alterações introduzidas pelo Protocolo de 
1972;
b) “Convenção de 1971”, a Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971;
c) “Convenção de 1988”, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de Dezembro 
de 1988;
d) “Droga”, qualquer das plantas, substâncias ou preparados abrangidos pelas tabelas I a IV constantes do Anexo II à presente 
lei, da qual faz parte integrante;
e) “Precursor”, qualquer das substâncias frequentemente utilizadas no fabrico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotró-
picas compreendidas nas tabelas V e VI constantes do Anexo II à presente lei, da qual faz parte integrante;
f) “Pessoas colectivas e entidades equiparadas”, qualquer entidade que tenha esse estatuto segundo a lei aplicável, nomeada-
mente pessoas colectivas de direito privado, ainda que irregularmente constituídas, sociedades civis, associações de facto, bem 
como entidades públicas empresariais e entidades concessionárias de serviços públicos, com excepção do Estado, de outras 
pessoas colectivas públicas agindo no exercício dos seus poderes públicos e das organizações internacionais de direito público;
g) “Preparado”, uma solução ou uma mistura, sólida ou líquida, que inclua um ou vários estupefacientes ou substâncias, bem 
como um ou vários estupefacientes ou substâncias em forma dosificada;
h) “Toxicodependente”, pessoa que tem dependência, física ou psicológica, de drogas;
i) “Tráfico ilícito”, as infracções previstas nos artigos 7.º e 8.º da presente lei.

Artigo 3.º Âmbito de aplicação

1. Ficam sujeitos ao regime previsto na presente lei as plantas, as substâncias e os preparados compreendidos nas tabelas I a IV 
anexas à presente lei, da qual fazem parte integrante.
2. Ficam também sujeitos ao regime previsto na presente lei os equipamentos, os materiais e as substâncias que possam ser 
utilizados no cultivo, na produção ou no fabrico ilícito de drogas compreendidos nas tabelas V e VI anexas à presente lei, da qual 
fazem parte integrante.
3. As tabelas referidas nos números anteriores podem ser alteradas por lei ou actualizadas de acordo com as alterações apro-
vadas pelos órgãos próprios da Organização das Nações Unidas.

Artigo 4.º Critérios gerais para a elaboração das tabelas

1. A tabela I engloba plantas, substâncias e preparados compreendidos nas tabelas I, II e IV da Convenção de 1961.
2. A tabela II engloba plantas, substâncias e preparados compreendidos nas tabelas I, II e III da Convenção de 1971.
3. A tabela III engloba plantas, substâncias e preparados compreendidos na tabela III da Convenção de 1961.
4. A tabela IV engloba plantas, substâncias e preparados compreendidos na tabela IV da Convenção de 1971.
5. A tabela V engloba substâncias compreendidas na tabela I da Convenção de 1988.
6. A tabela VI engloba substâncias compreendidas na tabela II da Convenção de 1988.

Artigo 5.º Critérios específicos para a elaboração das tabelas

1. As tabelas I a IV constantes do Anexo II à presente lei são elaboradas de acordo com os critérios específicos constantes dos 
números seguintes.
2. As tabelas I e II classificam-se em I-A, I-B e I-C e em II-A, II-B e II-C, nos seguintes termos:
a) A tabela I-A inclui:
i. O ópio e outros compostos dos quais se possam obter opiáceos naturais extraídos da papoila (Papaver Somniferum);
ii. Alcalóides com efeitos narcótico-analgésicos que possam ser extraídos da papoila;
iii. Substâncias obtidas dos produtos acima referidos, por transformação química;
substâncias obtidas através de processos de síntese, que se assemelhem aos opiáceos acima referidos, tanto na sua composição 
química como nos seus efeitos;
possíveis produtos intermediários com grandes possibilidades de serem utilizados na síntese de opiáceos.
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b) A tabela I-B inclui:
i. Folhas de coca e alcalóides que possuam efeito estimulante sobre o sistema nervoso central e que possam ser extraídos da-
quelas folhas;
ii. Substâncias com efeitos similares obtidas através de processos químicos a partir dos alcalóides acima mencionados através 
de síntese.
c) A tabela I-C inclui o cânhamo (Cannabis Sativa), produtos seus derivados, substâncias obtidas por meio de síntese e que se lhe 
assemelhem tanto na sua composição química como nos seus efeitos;
d) A tabela II-A inclui qualquer substância natural ou sintética que possa provocar alucinações ou distorções sensoriais graves;
e) A tabela II-B inclui substâncias do tipo anfetamínico que possuam efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central;
f) A tabela II-C inclui substâncias do tipo barbitúrico de acção curta, de rápida absorção ou assimilação, assim como outras 
substâncias de tipo hipnótico não barbitúrico.
3. A tabela III constante do Anexo II à presente lei inclui preparados que contenham substâncias inscritas na tabela I quando tais 
preparados, pela sua composição quantitativa e qualitativa e modalidade do respectivo uso, apresentem risco de abuso.
4. A tabela IV constante do Anexo II à presente lei inclui os barbitúricos de acção lenta que possuam comprovados efeitos anti-
piréticos e as substâncias de tipo ansiolítico que, pela sua composição quantitativa e qualitativa e modalidade do respectivo uso, 
apresentem risco de abuso.
5. As tabelas V e VI constantes do Anexo II à presente lei incluem as substâncias que possam ser utilizadas para o fabrico ilícito 
de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
6. As substâncias incluídas nas tabelas referidas nos números anteriores são indicadas pela denominação comum em língua 
portuguesa e pela denominação ou nome químico.

Artigo 6.º Actividades sujeitas ao controlo

1. O cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, a 
publicidade, o uso ou a detenção por qualquer título de plantas, substâncias e preparados indicados nas tabelas I a IV ficam sujei-
tos aos licenciamentos, condicionamentos, autorizações e ao sistema de fiscalização do respectivo cumprimento pelos serviços 
competentes do Ministério da Saúde, nos termos a definir em diploma próprio.
2. A produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, o transporte, a publicidade, 
o uso ou a detenção a qualquer título de substâncias inscritas nas tabelas V e VI ficam sujeitos aos licenciamentos, aos condicio-
namentos, às autorizações e ao sistema de fiscalização do respectivo cumprimento pelos serviços competentes do Ministério do 
Comércio, Indústria e Ambiente, nos termos a definir em diploma próprio.
3. Para o desempenho das funções de fiscalização, podem os serviços referidos nos números anteriores recorrer à colaboração 
e intervenção de outras entidades, nomeadamente dos serviços de alfândega e dos órgãos de polícia criminal.

CAPÍTULO II Tráfico e outras infracções

Artigo 7.º Tráfico e actividades ilícitas

1. Quem, sem se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, 
comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar ou ilici-
tamente detiver, fora dos casos previstos no artigo 26.º, plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III é 
punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.
2. Quem, tendo autorização mas agindo em contrário da mesma, ilicitamente praticar os actos referidos no número anterior é 
punido com pena de prisão de 6 a 16 anos.
3. Tratando-se de substâncias ou preparados compreendidos na tabela IV, o agente é punido com pena de prisão:
a) De 1 a 5 anos, no caso do n.º 1;
b) De 2 a 8 anos, no caso do n.º 2.

Artigo 8.º Precursores

1. Quem, sem se encontrar autorizado, produzir, fabricar, importar, exportar, transitar, transportar, comercializar ou distribuir 
equipamentos, materiais ou substâncias inscritas nas tabelas V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, na pro-
dução ou no fabrico ilícitos de plantas, de substâncias ou de preparados compreendidos nas tabelas I a IV é punido com pena de 
prisão de 2 a 10 anos.
2. Quem, sem se encontrar autorizado, detiver, a qualquer título, equipamentos, materiais ou substâncias inscritas nas tabelas 
V e VI, sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, na produção ou no fabrico ilícitos de plantas, de substâncias ou de pre-
parados compreendidos nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
3. Quem, tendo autorização mas agindo em contrário da mesma, praticar os actos referidos nos n.ºs 1 e 2, é punido com pena 
de prisão:
a) De 3 a 12 anos, no caso do n.º 1;
b) De 2 a 10 anos, no caso do n.º 2.

Artigo 9.º Agravação

As penas previstas nos artigos 7.º e 8.º são agravadas de dois terços nos seus limites mínimo e máximo, se o agente:
a) Distribuir ou tentar distribuir as plantas, substâncias ou os preparados por um grande número de pessoas;
b) Entregar ou tentar entregar as substâncias ou preparados a menores ou a doentes mentais;
c) Utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores, pessoas com doença mental ou ainda de pessoas que se encontrem 
ao seu cuidado para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda;
d) Estiver incumbido da prevenção ou repressão dos crimes de produção, de tráfico ou de consumo de estupefacientes e subs-
tâncias psicotrópicas;
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e) For funcionário da justiça ou dos postos de fronteira, dos serviços alfandegários, dos serviços prisionais e de reinserção social, 
dos serviços de correios, dos estabelecimentos de ensino e educação, dos serviços de acção social, sendo o facto praticado no 
exercício da sua profissão;
f) Praticar os factos em instalações de serviços ou instituições de tratamento de consumidores, de reinserção social ou de acção 
social, em estabelecimento prisional, unidade militar, instalação policial ou de segurança pública, estabelecimento de educação 
ou em outros locais especialmente destinados à prática de actividades educativas, desportivas, recreativas ou sociais;
g) Corromper, alterar ou adulterar, por manipulação ou mistura, plantas, substâncias ou preparados, aumentando o perigo para 
a vida ou para a integridade física de outrem;
h) Fizer da prática do crime modo de vida;
i) Obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
j) Detiver, ameaçar com ou fizer uso de arma ou utilizar máscara ou disfarce;
k) Praticar os factos no âmbito de uma organização criminosa à qual pertença;
l) Participar em outras actividades ilegais facilitadas pela prática da infracção;
m) Participar em outras actividades criminosas organizadas de âmbito internacional.

Artigo 10.º Associação criminosa

1. Quem promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que, actuando concertada-
mente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos 7.º e 8.º é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos.
2. Quem prestar colaboração, directa ou indirecta, aderir ou apoiar grupo, organização ou associação referidos no número ante-
rior é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.
3. Incorre na pena de 12 a 25 anos de prisão quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação referidos no n.º 1.

Artigo 11.º Tráfico de menor gravidade

1. Se a ilicitude dos factos referidos nos artigos 7.º e 8.º se mostrar consideravelmente diminuída, tendo em conta nomeadamen-
te os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da acção, a quantidade e a qualidade, a pena é de:
a) Prisão de 1 a 5 anos, no caso de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III, V e VI;
b) Prisão até 3 anos ou multa, no caso de substâncias ou de preparados compreendidos na tabela IV.
2. Na ponderação da ilicitude consideravelmente diminuída nos termos do número anterior, deve considerar-se especialmente 
o facto de a quantidade das plantas, substâncias ou dos preparados encontrados na disponibilidade do agente não exceder cinco 
vezes a quantidade constante do mapa da quantidade de referência de uso diário constante do Anexo I à presente lei, da qual faz 
parte integrante.

Artigo 12.º Traficante-consumidor

Quando, pela prática de algum dos factos referidos no artigo 7.º, o agente tiver por finalidade exclusiva conseguir plantas, subs-
tâncias ou preparados para uso pessoal, a pena é de:
a) Prisão até 2 anos ou multa, no caso de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a III;
b) Prisão até 1 ano ou multa, no caso de substâncias ou de preparados compreendidos na tabela IV.

Artigo 13.º Detenção indevida de utensílio ou equipamento

Quem detiver indevidamente qualquer utensílio ou equipamento, com intenção de fumar, de inalar, de ingerir, de injectar ou 
por outra forma utilizar plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão até 3 
meses ou com pena de multa até 60 dias.

Artigo 14.º Abandono de seringas

Quem, em lugar público ou aberto ao público, em lugar privado mas de uso comum, abandonar seringa utilizada no consumo 
de drogas, estupefacientes ou outras substâncias psicotrópicas, ou abandonar qualquer outro instrumento utilizado para os 
mesmos fins e que seja susceptível de causar ofensa na saúde ou no corpo de terceira pessoa é punido com pena de prisão até 
1 ano ou com pena de multa até 120 dias.

Artigo 15.º Abuso do exercício de profissão

1. As penas previstas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º, bem como no artigo 8.º são aplicadas ao médico que passe 
receitas, ministre ou entregue substâncias ou preparados aí indicados com fim não terapêutico.
2. As mesmas penas são aplicadas ao farmacêutico ou ao seu substituto que vender ou entregar aquelas substâncias ou prepa-
rados para fim não terapêutico.
3. O farmacêutico, o ajudante técnico de farmácia ou o técnico de saúde que violar as normas sobre a dispensa de medicamentos 
e o aviamento de receitas respeitantes a plantas, a substâncias ou a preparados compreendidos nas tabelas I a IV, é punido com 
pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.
4. O enfermeiro, a parteira ou técnico de saúde que ministrar, sem receita médica, mas com finalidade terapêutica, plantas, 
substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa.
5. A entrega de plantas, substâncias ou de preparados compreendidos nas tabelas I a IV a menor ou a doente mental manifesto, 
em violação de proibições legais, por médico, farmacêutico, ajudante técnico de farmácia ou técnico de saúde, é punida com pena 
de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.
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Artigo 16.º Incitamento ao uso ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas

1. Quem incitar outrem, em público ou em privado, ou por qualquer modo facilitar o uso ilícito de plantas, de substâncias ou de 
preparados compreendidos nas tabelas I a III é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.
2. Tratando-se de substâncias ou preparados compreendidos na tabela IV, a pena é de prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias.
3. As penas previstas nos números anteriores são agravadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo nos casos previstos 
nas alíneas b), d), f) e g) do artigo 9.º.

Artigo 17.º Tráfico e consumo em lugares públicos ou de reunião

1. Quem, sendo proprietário, gerente, director ou, por qualquer título, explorar hotel, restaurante, café, taberna, quiosque, clube, 
casa ou recinto de reunião, de espectáculo ou de diversão, consentir ou, conhecendo os factos, não tomar medidas para evitar 
que esse lugar seja utilizado para a produção, o tráfico ou uso ilícito de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas 
tabelas I a IV é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
2. Quem, tendo ao seu dispor edifício, recinto vedado ou veículo, o converte ou consente que se converta em lugar que seja habi-
tualmente utilizado para a produção ou o tráfico ilícitos ou onde as pessoas habitualmente se entreguem ao consumo ilícito de 
plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, aquele que, depois de notificado nos termos do número seguinte, não tomar 
as medidas adequadas para evitar que aqueles lugares sejam utilizados para o tráfico ou para o consumo de plantas, substâncias 
ou preparados incluídos nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão até 5 anos.
4. O disposto no número anterior só é aplicável após duas apreensões de plantas, substâncias ou preparados, realizadas pelo 
Ministério Público ou por órgão de polícia criminal, devidamente notificada às pessoas referidas nos n.ºs 1 e 2, ainda que sem 
identificação dos detentores.
5. Verificado o disposto no número anterior, a autoridade competente para a investigação dá conhecimento dos factos à autorida-
de administrativa que concedeu a autorização de abertura do estabelecimento a fim de ser ordenado o seu encerramento, sem 
prejuízo da aplicação das coimas que forem devidas nos termos da lei.

Artigo 18.º Atenuação especial ou dispensa de pena

No caso de prática dos factos descritos nos artigos 7.º e 8.º, pode a pena ser especialmente atenuada ou haver lugar à dispensa 
de pena se o agente voluntariamente prestar às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção de provas 
informações que permitam:
a) No caso de grupos, de organizações ou de associações, recolher provas decisivas para a identificação ou captura de outros 
responsáveis;
b) Identificar as conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados;
c) Identificar as infracções em que os grupos criminosos organizados participaram ou podem vir a participar;
d) Privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos produtos do crime.

Artigo 19.º Desobediência qualificada

1. Quem, depois de advertido das consequências penais da sua conduta, se opuser a actos de fiscalização ou se negar a exibir 
os documentos que lhe forem solicitados pelas autoridades competentes respeitantes ao controlo das plantas, substâncias ou 
preparados compreendidos nas tabelas constantes do Anexo II à presente lei é punido com a pena correspondente ao crime de 
desobediência qualificada.
2. Incorre em igual pena o responsável pela guarda de plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas cons-
tantes do Anexo II à presente lei que, em violação das obrigações impostas por lei, não efectue a participação urgente da sua 
subtracção ou extravio.

Artigo 20.º Responsabilidade penal das pessoas colectivas e equiparadas

1. As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 7.º e 8.º da presente lei, 
quando estes forem cometidos em seu benefício por qualquer pessoa, quer agindo individualmente, quer na qualidade de mem-
bro de órgão da pessoa colectiva em questão, que nela detenha uma posição de autoridade.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, detém uma posição de autoridade quem tiver poderes:
a) De representação dessa pessoa colectiva;
b) Para tomar decisões em nome dessa pessoa colectiva;
c) De fiscalização dessa pessoa colectiva.
3. As pessoas colectivas e entidades equiparadas são ainda responsáveis sempre que a falta de supervisão ou de fiscalização por 
parte de uma pessoa referida no n.º 1 tenha possibilitado a prática dos crimes aí referidos, por pessoa sob a sua autoridade, em 
benefício dessa pessoa colectiva.
4. A responsabilidade das pessoas colectivas nos termos dos números anteriores não exclui a responsabilidade individual dos 
respectivos agentes, nem depende da responsabilização destes.
5. A responsabilidade das entidades referidas nos números anteriores é excluída quando o agente tiver actuado contra ordens ou 
instruções expressas de quem de direito.
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Artigo 21.º Sanções aplicáveis às pessoas colectivas

1. Às entidades declaradas responsáveis nos termos do artigo anterior, são aplicáveis as seguintes penas principais:
a) Multa, fixada em dias, no mínimo de 100 dólares americanos e no máximo de 1000 dólares americanos;
b) Dissolução judicial.
2. A cada dia de multa corresponde uma quantia entre 100 dólares americanos e 1000 dólares americanos.
3. Se a multa for aplicada a uma associação sem personalidade jurídica, responde por ela o património comum e, na sua falta ou 
insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos associados.
4. A pena de dissolução judicial só será decretada quando as entidades referidas no n.º 1 tenham sido criadas com a intenção, 
exclusiva ou predominante, de praticar os crimes aí previstos ou quando a prática reiterada de tais crimes mostre que a entida-
de está a ser utilizada, exclusiva ou predominantemente, para esse efeito, quer pelos seus membros, quer por quem exerça a 
respectiva administração.
5. Às entidades referidas no n.º 1 podem ainda ser aplicadas as seguintes penas acessórias:
a) Proibição do exercício de certas profissões ou actividades por um período de 1 a 10 anos;
b) Injunção judiciária tendo em vista cessar a actividade ilícita ou evitar as suas consequências, no prazo que o tribunal deter-
minar;
c) Privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos públicos por um período de 1 a 5 anos;
d) Encerramento de estabelecimento por um período de 3 meses a 5 anos;
e) Encerramento definitivo de estabelecimento, quando deva ser aplicada pena de multa superior a 600 dias;
f) Publicidade da decisão condenatória.
6. O encerramento do estabelecimento não constitui justa causa para o despedimento dos trabalhadores nem fundamento para 
a suspensão ou redução do pagamento das respectivas remunerações.
7. Sempre que for aplicada a pena de publicidade da decisão condenatória, esta é efectivada, a expensas da condenada, em meio 
de comunicação social a determinar pelo tribunal, bem como através da fixação de edital, por período não inferior a 30 dias, no 
próprio estabelecimento comercial ou industrial ou no local de exercício da actividade, por forma bem visível ao público.

Artigo 22.º Expulsão de estrangeiros

Em caso de condenação por crime previsto no presente diploma, se o condenado for estrangeiro, o tribunal pode ordenar a sua 
expulsão do País, por período não superior a 20 anos.

Artigo 23.º Perda de objectos ou produtos do crime

1. São declarados perdidos a favor do Estado as substâncias, os preparados, bem como os objectos e instrumentos que serviram 
ou se destinavam à prática de um crime previsto na presente lei ou que por ela tenham sido produzidos, sem prejuízo dos direitos 
de terceiros de boa-fé.
2. São igualmente declarados perdidos a favor do Estado todos os objectos, direitos e vantagens que, através do crime, hajam 
sido adquiridos ou entrado na posse dos seus agentes, para si ou para outrem, nomeadamente bens móveis e imóveis, aero-
naves, barcos, veículos, depósitos bancários, outros valores ou quaisquer outros bens de fortuna, sem prejuízo dos direitos de 
terceiros de boa-fé.
3. O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto.

Artigo 24.º Defesa de direitos de terceiros de boa-fé

1. O terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou objectos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente pre-
vistas aplicadas a arguidos por infracções previstas na presente lei pode deduzir no processo a defesa dos seus direitos, através 
de requerimento em que alegue a sua boa-fé, indicando logo todos os elementos de prova.
2. Entende-se por boa-fé a ignorância desculpável de que os objectos estivessem nas situações previstas no n.º 1 do artigo 
anterior.
3. O requerimento a que se refere o n.º 1 é autuado por apenso, notificando-se o Ministério Público para, em dez dias, deduzir 
oposição.
4. Realizadas as diligências que considerar necessárias, o juiz decide.
5. Se, quanto à titularidade dos objectos, coisas ou direitos, a questão se revelar complexa ou susceptível de causar perturbação 
ao normal andamento do processo, pode o juiz remeter o terceiro para os meios cíveis.

Artigo 25.º Destino dos bens declarados perdidos a favor do Estado

1. Os objectos, direitos ou vantagens declarados perdidos a favor do Estado, nos termos do artigo 23.º, revertem para o Tesouro, 
que o inscreverá enquanto receita no Orçamento Geral do Estado.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a autoridade judiciária competente pode decidir dar um destino diferente aos 
veículos automóveis apreendidos, nomeadamente podendo atribuí-los a órgão de polícia criminal ou outra entidade que, para o 
efeito, o solicite.
3. Não são alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado que, pela sua natureza ou caracte-
rísticas, possam vir a ser utilizados na prática de outras infracções, devendo ser destruídos no caso de não oferecerem interesse 
criminalístico, científico ou didáctico.
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CAPÍTULO III Consumo ilícito, toxicodependência e tratamento

Artigo 26.º Consumo ilícito

1. Quem consumir ilicitamente ou, para seu exclusivo consumo pessoal, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, adquirir 
ou detiver ilicitamente plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV, é punido com pena de prisão até 1 
ano ou com pena de multa até 120 dias.
2. Se a quantidade de plantas, substâncias ou preparados referidos no número anterior exceder cinco vezes a quantidade cons-
tante do mapa de quantidade de referência de uso diário anexo à presente lei, a pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 
dias.
3. No caso do n.º 1, se o agente for consumidor ocasional, pode ser dispensado de pena.

Artigo 27.º Tratamento voluntário ou espontâneo

1. O consumidor de plantas, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas que solicite a assistência de qualquer médico ou ins-
tituição de saúde, pública ou privada, tem a garantia de anonimato e de tratamento individualizado.
2. Tratando-se de consumidor menor, interdito ou inabilitado, a assistência solicitada pelos seus representantes legais será 
prestada nas mesmas condições.
3. Os médicos, técnicos e restante pessoal que assistam o paciente estão sujeitos ao dever de segredo profissional, não estan-
do obrigados a denúncia, a depor em tribunal ou a prestar informações sobre a natureza e evolução do tratamento ou sobre a 
identidade do paciente.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, qualquer médico pode assinalar aos serviços de saúde os casos de abuso de 
plantas, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas que constate no exercício da sua actividade profissional, quando entenda 
que se justificam medidas de tratamento ou de assistência no interesse do consumidor, dos seus familiares ou da comunidade.

Artigo 28.º Atendimento e tratamento de consumidores

1. Incumbe ao Ministério da Saúde desenvolver as acções necessárias à prestação de atendimento gratuito a toxicodependentes 
e outros consumidores, que se apresentem voluntariamente.
2. Os cidadãos sujeitos a tratamento no âmbito de processo em curso ou de suspensão de execução de pena, nos termos da 
presente lei, têm acesso urgente aos serviços de saúde competentes.
3. O Ministério da Saúde pode estabelecer acordos e protocolos com entidades privadas idóneas para atendimento e tratamento 
de consumidores de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.

Artigo 29.º Suspensão da pena e obrigação de tratamento

1. Se da prova recolhida ou mediante exame médico adequado resultarem indícios seguros de que o arguido é toxicodependente, 
a aplicação da pena de prisão pode ser suspensa, desde que o arguido se sujeite voluntariamente a tratamento médico ou a 
internamento em estabelecimento apropriado, o que comprovará pela forma e nas datas que o tribunal determinar.
2. A sujeição do toxicodependente a tratamento ou internamento durante o período de suspensão da pena é executada com vigi-
lância e apoio dos serviços de reinserção social em articulação com os serviços de saúde.
3. Se durante o período de suspensão da execução da pena de prisão o toxicodependente não se sujeitar a tratamento ou a inter-
namento, ou não cumprir qualquer dos outros deveres impostos pelo tribunal, aplica-se o disposto no Código Penal para a falta 
de cumprimento desses deveres.
4. Quando a suspensão for revogada, o cumprimento da pena de prisão tem lugar em zona apropriada do estabelecimento pri-
sional.

Artigo 30.º Toxicodependentes em prisão preventiva ou em cumprimento de pena

Se o estado de toxicodependência for detectado quando a pessoa se encontrar detida, em prisão preventiva ou em cumprimento 
da pena de prisão ou medida de segurança de internamento, os órgãos de polícia criminal ou os serviços prisionais comunicam 
o facto à autoridade judiciária competente, garantindo a assistência médica ao toxicodependente e os meios adequados ao seu 
tratamento.

CAPÍTULO IV Direito subsidiário

Artigo 31.º Perícia médico-legal

1. No decurso do inquérito, logo que o Ministério Público tenha conhecimento de que o arguido é toxicodependente à data dos 
factos que lhe são imputados, ordena a realização urgente de perícia médico-legal.
2. Na perícia pode recorrer-se a análise de sangue e urina ou outra que se mostre necessária.
3. A perícia médico-legal tem por finalidade determinar:
a) O estado de toxicodependência do arguido, atenta a natureza dos produtos consumidos pelo arguido;
b) O estado físico e psíquico do arguido no momento da realização da perícia médico-legal.
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Artigo 32.º Buscas e revistas em lugares públicos e transportes

1. Os órgãos de polícia criminal podem proceder de imediato a buscas aos lugares públicos ou aos meios de transporte, mesmo 
sem prévia autorização do Ministério Público, sempre que tiverem fundadas razões para crer que aí se praticam ou que sirvam 
à prática de crimes previstos na presente lei, efetuando as revistas pessoais, as vistorias de bagagem e as apreensões que se 
mostrarem necessárias.
2. A realização das diligências referidas no número anterior é, sob pena de nulidade, imediatamente comunicada ao Ministério 
Público e por este apreciada em ordem à sua validação, a efectuar no prazo máximo de 72 horas.

Artigo 33.º Revista e perícia

1. Quando houver indícios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo plantas, substâncias ou preparados compreendidos 
nas tabelas I a IV, o órgão de polícia criminal efectua revista e, se necessário, procede à perícia.
2. O suspeito pode ser conduzido a estabelecimento hospitalar ou a outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo 
estritamente necessário à realização da perícia.
3. Na falta de consentimento do suspeito, a realização de revista ou de perícia depende de prévia autorização do Ministério Pú-
blico, devendo este, sempre que possível, presidir à diligência.
4. Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido a revista ou a 
perícia autorizada nos termos do número anterior é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.
Artigo 34.º Medida de coacção
1. Se o crime imputado for punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos e o arguido tiver sido considerado toxicode-
pendente, nos termos do artigo 31.º, pode o juiz impor, sem prejuízo do disposto no Código de Processo Penal, a obrigação de 
tratamento em estabelecimento adequado, onde deve apresentar-se no prazo que lhe for fixado.
2. A obrigação de tratamento é comunicada ao respectivo estabelecimento de saúde, podendo o juiz solicitar o apoio dos serviços 
de reinserção social para acompanhamento do arguido toxicodependente.
3. O arguido comprova perante o tribunal o cumprimento da obrigação, na forma e tempo que lhe forem fixados.
4. A prisão preventiva não é imposta a arguido que tenha em curso um programa de tratamento de toxicodependência, salvo se 
existirem, em concreto, necessidades cautelares de especial relevância.
5. Se a prisão preventiva tiver de ser ordenada, executa-se em zona apropriada do estabelecimento prisional.

CAPÍTULO V Regras especiais

Artigo 35.º Investigação criminal

1. Presume-se deferida à Polícia Científica de Investigação Criminal a competência para a investigação dos crimes tipificados 
nos artigos 7.º, 8.º, 10.º e 15.º da presente lei e dos demais que lhe sejam participados ou de que colha notícia.
2. Presume-se deferida à Polícia Nacional de Timor-Leste a competência para a investigação dos seguintes crimes, praticados 
nas respectivas áreas de jurisdição, quando lhe forem participados ou deles colha notícia:
a) Do crime previsto e punido no artigo 7.º, quando ocorram situações de distribuição directa aos consumidores, a qualquer 
título, das plantas, substâncias ou preparados nele referidas;
b) Dos crimes previstos e punidos nos artigos 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 19.º e 26.º da presente lei.

Artigo 36.º Cooperação internacional

Em observância da Convenção de 1988, no tocante a extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estran-
geiras e transmissão de processos criminais, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 15/2011, de 26 de Outubro, 
sobre Cooperação Judiciária Internacional Penal, e os demais instrumentos internacionais a que Timor-Leste esteja obrigado 
ou se venha a obrigar.

Artigo 37.º Exame e destruição das plantas, substâncias ou preparados

1. As plantas, as substâncias e os preparados apreendidos são examinados laboratorialmente, no mais curto prazo de tempo 
possível, por ordem da autoridade judiciária competente.
2. Após o exame laboratorial, o técnico de laboratório procede à recolha, à identificação, acondicionamento, pesagem e selagem 
de uma amostra.
3. A amostra fica guardada em cofre no organismo que procede à investigação, até decisão final.
4. No prazo de cinco dias após a junção do relatório do exame laboratorial, o magistrado judicial ou do Ministério Público, con-
soante a fase processual, ordena a destruição da droga remanescente, despacho que será cumprido em período não superior a 
trinta dias.
5. Até à sua destruição, a droga fica guardada em cofre-forte.
6. A destruição da droga faz-se por incineração, na presença de um magistrado, de um funcionário designado para o efeito e de 
um técnico de laboratório, lavrando-se o auto respectivo.
7. Numa mesma operação de incineração podem realizar-se destruições de droga apreendida em vários processos.
8. Após o trânsito em julgado da decisão final, o tribunal ordena a destruição da amostra guardada em cofre, o que se fará com 
observância do disposto no n.º 6, sendo remetida cópia do auto respectivo.
9. Pode ser solicitada ao juiz competente no processo a cedência de substâncias apreendidas, para fins didácticos, de formação 
ou de investigação criminal, nomeadamente para adestramento de cães.
10. No caso previsto no número anterior, poderá ser fixado prazo para a devolução da droga cedida ou autorizado que o organis-
mo proceda à sua destruição nos termos do n.º 6, logo que desnecessária ou inútil, com informação para o processo.
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Artigo 38.º Informações sobre valores e fortunas de suspeitos

1. Podem ser pedidas a quaisquer entidades, públicas ou privadas, informações ou a apresentação de documentos respeitantes 
a bens, depósitos ou quaisquer outros valores pertencentes a indivíduos suspeitos ou arguidos da prática dos crimes previstos 
na presente lei, com vista à sua apreensão e perda para o Estado.
2. O pedido das informações ou da apresentação dos documentos não pode ser recusado por quaisquer entidades, públicas 
ou privadas, nomeadamente pelas instituições bancárias ou financeiras, por sociedades civis ou comerciais, bem como por 
quaisquer repartições de registo ou fiscais, desde que o pedido se mostre individualizado, suficientemente concretizado e com 
indicação das referências do processo respectivo.
3. O pedido a que se referem os números anteriores é formulado pelo Ministério Público, devendo ser apresentado através do 
Banco Central de Timor-Leste se respeitar a instituições bancárias.

Artigo 39.º Substâncias estupefacientes e psicotrópicas em trânsito

1. Pode ser autorizado, caso a caso, pelo Ministério Público a não actuação de órgão de polícia criminal sobre os portadores de 
substâncias estupefacientes ou psicotrópicas em trânsito por Timor-Leste, com a finalidade de proporcionar, em colaboração 
com o país ou países destinatários e outros eventuais países de trânsito, a identificação e arguição do maior número de partici-
pantes nas diversas operações de tráfico e distribuição, mas sem prejuízo do exercício da acção penal pelos factos aos quais a 
lei timorense é aplicável.
2. A autorização só é concedida, a pedido do país destinatário, se:
a) For conhecido detalhadamente o itinerário provável dos portadores e a identificação suficiente destes;
b) For garantida pelas autoridades competentes dos países de destino ou de trânsito a segurança das substâncias contra riscos 
de fuga ou de extravio;
c) For assegurado pelas autoridades competentes dos países de destino ou de trânsito que a sua legislação prevê sanções penais 
adequadas contra os arguidos e que a acção penal será exercida;
d) As autoridades competentes dos países de destino ou de trânsito se comprometerem a comunicar, com urgência, informação 
pormenorizada sobre os resultados da operação e qual a ação desenvolvida por cada um dos agentes da prática dos crimes, 
especialmente dos que agiram em Timor-Leste.
3. Apesar de concedida a autorização mencionada nos números anteriores, o órgão de investigação criminal competente inter-
vém se as margens de segurança tiverem diminuído sensivelmente, se se verificar alteração imprevista de itinerário ou qualquer 
outra circunstância que dificulte a futura apreensão das substâncias e a captura dos arguidos.
4. Se a intervenção a que se refere o número anterior não tiver sido comunicada previamente ao Ministério Público, é-o nas 24 
horas seguintes, mediante relato escrito.
5. O não cumprimento das obrigações assumidas pelos países de destino ou de trânsito pode constituir fundamento de recusa 
de autorização em pedidos futuros.
6. Os contactos internacionais são efectuados através do Departamento da Interpol da Polícia Científica de Investigação Criminal.
7. Qualquer outra entidade que receba pedidos a que se refere o presente artigo, deve remetê-los ao Departamento da Interpol 
da Polícia Científica de Investigação Criminal, para efeitos de execução.
8. A autorização dos pedidos é da competência do magistrado do Ministério Público competente do distrito judicial de Díli.

Artigo 40.º Conduta não punível

1. Não é punível a conduta de funcionário de investigação criminal ou de terceiro actuando sob controlo de uma autoridade po-
licial que, para fins de inquérito, e sem revelação da sua qualidade e identidade, aceitar, directamente ou por intermédio de um 
terceiro, a entrega de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. A conduta referida no número anterior depende de prévia autorização do Ministério Público, a conceder por um período de-
terminado.
3. Em caso de urgência relativa à aquisição da prova, a conduta referida no n.º 1 é realizada mesmo antes da obtenção da auto-
rização do Ministério Público, mas deve ser comunicada a este para validação no primeiro dia útil posterior à realização daquela 
conduta e validada no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da prova.
4. A autoridade de polícia criminal faz o relato da intervenção do funcionário ou de terceiro à autoridade judiciária competente no 
prazo máximo de 48 horas após o seu termo.
5. A protecção da identidade das pessoas referidas no n.º 1 mantém-se em segredo de justiça, mesmo após o trânsito em julgado 
da decisão final, incluindo a de arquivamento, por um período de vinte anos.

Artigo 41.º Informadores

1. Nenhum funcionário de investigação criminal, declarante ou testemunha, é obrigado a revelar ao tribunal a identificação de 
um informador ou de pessoa que tenha colaborado com a polícia na descoberta de crime previsto na presente lei.
2. Se, no decurso da audiência de julgamento, o tribunal se convencer que o informador ou a pessoa que colaborou com a polícia 
transmitiu dados ou informações que sabia ou devia saber serem falsos, pode ordenar a revelação da sua identidade e a sua 
inquirição em audiência.
3. O juiz que presida à audiência de julgamento pode decidir a exclusão ou restrição da publicidade da audiência durante a reve-
lação da identidade e a inquirição referidas no número anterior.
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Artigo 42.º Amostras pedidas por entidades estrangeiras

1. Podem ser enviadas amostras de substâncias que tenham sido apreendidas, a solicitação de entidades estrangeiras, para fins 
científicos ou de investigação, mesmo na pendência do processo.
2. O pedido é apresentado através da entidade coordenadora do combate à droga que o transmite à autoridade judiciária compe-
tente, que decide sobre a sua satisfação.

Artigo 43.º Comunicação de decisões

1. São comunicadas à entidade coordenadora do combate à droga todas as apreensões de plantas, substâncias e preparados 
compreendidos nas tabelas I a IV.
2. Os tribunais enviam à entidade coordenadora do combate à droga cópia das decisões proferidas em processo-crime por in-
fracções previstas na presente lei.
3. Os tribunais enviam também aos Serviços de Saúde a cópia a que se refere o número anterior quando as decisões digam res-
peito a médicos, a farmacêuticos, a ajudantes técnicos de farmácia e outros técnicos de saúde.

CAPÍTULO VI Disposições finais

Artigo 44.º Actividades de prevenção

1. Compete ao Governo planear, executar e avaliar acções, medidas e programas específicos de prevenção do consumo de droga, 
tendo em conta a sua natureza pluridisciplinar.
2. Para efeitos de prevenção e tratamento da toxicodependência e de protecção da saúde pública, podem ser criadas estruturas 
e programas sócio sanitários, nomeadamente, centros de acolhimento, espaços móveis de prevenção de doenças transmissíveis, 
equipas de apoio de rua e programas de substituição de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.
3. Compete especialmente ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, juntamente com a entidade coordenadora do 
combate à droga:
a) Integrar nos currículos escolares a vertente básica da educação para a saúde, com incidência específica na prevenção do 
consumo de droga;
b) Providenciar no sentido de que a formação inicial e contínua dos professores os habilite a acompanhar e desenvolver tal ver-
tente;
c) Desenvolver programas específicos de prevenção primária de toxicodependência em meio escolar.

Artigo 45.º Entidade coordenadora do combate à droga

1. A entidade coordenadora do combate à droga é o organismo especialmente incumbido de coordenar as acções de todas as 
entidades nacionais que prossigam objectivos de combate à droga e de promover e assegurar a cooperação com entidades es-
trangeiras no combate ao tráfico ilícito.
2. Compete ainda à entidade coordenadora do combate à droga acompanhar a aplicação das disposições das convenções que 
Timor-Leste tenha ratificado ou venha a ratificar em matéria de substâncias estupefacientes e psicotrópicas.
3. A entidade coordenadora do combate à droga é criada pelo Governo, por decreto-lei, que determina a sua composição, estru-
tura e modo de funcionamento.

Artigo 46.º Representação internacional

À entidade coordenadora do combate à droga cabe assegurar, em articulação com o Ministério da Justiça e o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, a representação de Timor-Leste a nível internacional, de modo que as matérias da cooperação sejam 
tratadas e as delegações integradas por representantes indicados pelos organismos respectivos, segundo as suas competências 
específicas.

Artigo 47.º Relatório anual

1. O Governo apresenta anualmente ao Parlamento Nacional, até 30 de Junho de cada ano, um relatório sobre a situação do País 
em matéria de toxicodependência e tráfico de drogas.
2. O relatório tem por fim fornecer ao Parlamento Nacional informação pormenorizada sobre a situação do País em matéria de 
toxicodependência e tráfico de drogas, bem como sobre as actividades desenvolvidas pelos serviços públicos com intervenção 
nas áreas da prevenção primária, do tratamento, da reinserção social de toxicodependentes e da prevenção e repressão do trá-
fico de drogas.

Artigo 48.º Actualização do mapa da quantidade de referência de uso diário

O mapa da quantidade de referência de uso diário constante do Anexo I à presente lei, deve ser actualizado sempre que a evolu-
ção dos conhecimentos científicos o justifique em relação a plantas, a substâncias ou a preparados compreendidos nas tabelas I 
a IV de consumo mais frequente, sob proposta do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, ouvidos o Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, o Conselho Superior do Ministério Público e os órgãos de polícia criminal relevantes.
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Artigo 49.º Regulamentação posterior

A regulamentação a que se referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º e o n.º 3 do artigo 45.º deve ser adoptada no prazo máximo de um 
ano a contar da entrada em vigor da presente lei.

Artigo 50.º Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 18 de Outubro de 2016.
O Presidente do Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa
Promulgada em 23 de Janeiro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, Taur Matan Ruak
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Data de Publicação 08/04/2009  
Data de Entrada em Vigor  07/06/2009

Entidade Emitente Governo
Fonte Jornal da República, I Série, Suplemento Número 14

Decreto Lei Governo n.º 19/2009 (Excerto)

APROVA O CÓDIGO PENAL
Perante a necessidade de construção do sistema jurídico, a elaboração e aprovação do Código Penal de Timor-Leste foi erigida, 
pelos responsáveis políticos, como uma das prioridades legislativas para a garantia dos direitos e liberdades fundamentais con-
sagrados na Constituição da República Democrática de Timor-Leste.
O presente diploma jurídico resulta do trabalho desenvolvido por uma comissão de técnicos timorenses e internacionais que 
actuou sob orientação governamental e em estrita observância dos limites e conteúdo estabelecidos na lei de autorização legis-
lativa em matéria penal aprovada no Parlamento Nacional.
As soluções normativas consagradas, para além de respeitarem as realidades sociais e culturais específicas da comunidade 
timorense, acolhem igualmente sugestões efectuadas por organizações nacionais e internacionais, contributos de diversos ope-
radores judiciários actuantes em Timor-Leste, bem como ensinamentos recolhidos do direito comparado.
Salienta-se que o Código Penal agora aprovado, mais do que um ponto de chegada definitivo, constitui antes uma etapa funda-
mental na construção do ordenamento jurídico timorense, sempre aberto a futuros aperfeiçoamentos que, no futuro, a evolução 
do direito internacional, a prática judiciária e o ensino do direito vierem a aconselhar.
Assim,
No uso da autorização legislativa concedida ao abrigo dos artigos 1º e 2º da Lei n.º 13/2008, de 13 de Outubro e nos termos do 
previsto no artigo 96.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.º Aprovação do Código Penal
É aprovado o Código Penal publicado em anexo e que faz parte integrante do presente diploma.
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ANEXO CÓDIGO PENAL

I - A restauração da independência e a aprovação da Constituição da República Democrática de Timor-Leste em 2002, deter-
minaram a necessidade do país adoptar um ordenamento jurídico próprio, moderno, que consagrasse os direitos fundamentais 
vertidos nos preceitos constitucionais e reflectisse a realidade social do país. A manutenção em vigor do Código Penal Indonésio, 
foi necessária para assegurar a vigência de um direito penal do Estado, mas mostrava-se desadequada à nova realidade do país 
e em diversas circunstâncias, determinava soluções jurídicas contrárias aos princípios constitucionais ora consagrados.
Tendo o povo timorense uma especificidade e identidade próprias, impunha-se a necessidade da elaboração do seu próprio 
Código Penal, com uma filosofia que lhe fosse intrínseca e norteado por princípios e valores inerentes às sociedades modernas, 
que respondesse às actuais exigências que se colocam ao País.
Uma comissão de técnicos timorenses e internacionais, criada pelo I Governo Constitucional, procedeu à elaboração de um 
Anteprojecto de Código Penal que, apesar de aprovada a Lei de Autorização Legislativa em matéria penal, não chegou a ser 
promulgado no final da legislatura
No início de 2008, com um novo executivo, é apresentada ao Parlamento Nacional nova proposta de Lei de autorização legislativa 
para a aprovação do Código Penal e são retomados os trabalhos de revisão do anteprojecto do Código Penal, tendo o diploma sido 
objecto de alterações e sujeito a uma ampla discussão pública.
Após a aprovação da autorização legislativa, coube ao Conselho de Ministros do IV Governo Constitucional aprovar o Código 
Penal.

II - A Parte Geral constitui o Livro I do Código Penal, e integra os princípios fundamentais de direito penal consagrados na Cons-
tituição da República Democrática Timor-Leste nas convenções, tratados e acordos internacionais recebidos na ordem jurídica 
interna timorense.
Por tratar-se de um código assente num Estado de Direito Democrático, consagram-se, na Parte Geral, o princípio da dignida-
de humana, o respeito pela liberdade individual de cada cidadão e a responsabilidade do Estado em intervir apenas quando se 
verifiquem lesões insustentáveis de bens jurídicos fundamentais à vida em sociedade, devendo o Estado, nestas circunstâncias, 
assumir o direito de punir e o dever social de reintegrar o agente na sociedade.
Reflexo, igualmente, de um Estado de Direito, são, ainda, o princípio da legalidade, o princípio da culpa e o princípio da huma-
nidade.
A consagração do princípio da legalidade, enquanto princípio fundamental do Direito Penal, previsto no artigo 31º da Constitui-
ção, vem determinar que qualquer acção ou omissão apenas pode ser considerada crime e ser punida como tal, quando prevista 
na lei. A observação deste princípio obriga à proibição da aplicação da analogia em matéria de qualificação de crimes, não po-
dendo o Tribunal através de uma interpretação analógica das normas contidas no Código Penal qualificar um facto como crime, 
definir um estado de perigosidade ou determinar uma pena ou medida de segurança.
O princípio da não retroactividade da lei penal, que impede a aplicação retroactiva da lei penal, excepto quando se mostrar con-
cretamente mais favorável ao arguido, é também um corolário do princípio da legalidade.
Já o princípio da humanidade, consagrado nos artigos 29º e 32º da Constituição, é o principio norteador que fundamenta a proi-
bição da aplicação da pena de morte, assim como a determinação de penas ou medidas de segurança com carácter perpétuo ou 
de duração ilimitada ou indefinida.
A necessidade, a proporcionalidade e a adequação são princípios orientadores das opções normativas que enformam o presente 
Código e encontram-se subjacentes na aplicação de cada pena ou medidas de segurança, tendo estas sempre por finalidade a 
protecção dos bens jurídicos essenciais à vida em sociedade e a reinserção social do agente.
Atende-se ao princípio da culpa, como pressuposto da aplicação da pena, determinando-se que não há pena sem culpa (nulla 
poena sine culpa), sendo este princípio uma forma de limitação do poder do Estado, uma vez a que a medida da pena não pode 
nunca exceder a medida da culpa. O princípio da culpa reflecte-se ainda no tratamento dado ao erro sobre a ilicitude, na consa-
gração da inimputabilidade em razão da idade e na verificação de anomalia psíquica, que afastam a responsabilidade criminal 
do agente por falta de culpa.
Relativamente às consequências jurídicas do facto punível, observa-se que a pena deve ser sempre executada de forma peda-
gógica e ressocializadora, apresentando-se neste Código diferentes meios de aplicação de medidas sancionatórias não institu-
cionais.
Quando, em alternativa, deva ser aplicada uma pena privativa ou não privativa da liberdade, impõe-se ao tribunal a preferência 
fundamentada pela pena não privativa da liberdade sempre que esta realize de forma adequada e suficiente as finalidades da 
punição e satisfaça as exigências de reprovação e prevenção do crime (artigo 62º).
Privilegia-se assim a aplicação de penas alternativas, em especial nas situações de pequena e média criminalidade, com parti-
cular destaque para a pena de multa e a pena de trabalho a favor da comunidade que são consagradas como formas de melhor 
assegurar a pretendida reinserção social do delinquente.
A pena de multa é fixada em dias, permitindo-se assim uma melhor adaptação à culpa do agente e às suas condições econó-
micas, variando o valor fixado para cada dia de multa em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus 
encargos pessoais.
Por outro lado, a fim de se diferenciar a pena de multa, como pena principal, da multa substitutiva da pena de prisão, são es-
tabelecidas diferentes regras de conversão da multa em dias de prisão, no caso do não cumprimento do pagamento da multa.
No trabalho a favor da comunidade, enquanto medida sancionatória não institucional, o Código preocupa-se em clarificar e 
sistematizar alguns aspectos fundamentais do seu regime, deixando para lei autónoma o seu desenvolvimento e aplicação em 
concreto.
Já a pena de prisão deve apenas ser aplicada quando todas as restantes se revelem inadequadas para atingir os objectivos de 
prevenção e reprovação. Estabelece-se uma duração mínima de 30 dias e máxima de 25 anos para a pena de prisão, podendo no 
o limite máximo ser aumentado 30 anos nos casos especialmente previstos na lei.
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Corolário da reinserção social do delinquente, é o instituto da suspensão da execução da pena de prisão, aplicável nos casos em 
que a medida da pena em concreto não seja superior a 3 anos e as exigências de prevenção de futuros crimes não obstem o seu 
cumprimento. A suspensão da execução da pena de prisão pode ser condicionada ao cumprimento de deveres ou regras de con-
duta, ou sujeita ao acompanhamento pelos serviços de reinserção.
Aos inimputáveis em virtude de anomalia psíquica consagram-se medidas de segurança, de duração temporal limitada, nomea-
damente a medida de internamento, sempre que razões de perigosidade o aconselhem. Não se permite a aplicação de medidas de 
carácter perpétuo, e estabelece-se a obrigatoriedade da cessação das medidas de segurança sempre que findar o estado de peri-
gosidade que as legitimou, admitindo-se, no caso de estrangeiros, que as medidas possam ser substituídas pela expulsão do país.
O Código Penal, na defesa dos valores e bens jurídicos fundamentais à vida em sociedade, vem distinguir os crimes de natureza 
pública, que devem necessariamente ser tutelados pelo Estado, daqueles que, menos graves, estão dependentes do exercício do 
direito de queixa pelo titular desse direito, conforme já consagrado na legislação processual penal. Assim consideram-se como 
crimes semi-públicos todos aqueles que, na Parte Especial do Código Penal, determinem a obrigatoriedade do exercício da queixa 
na descrição do respectivo tipo legal.
Em matéria de extinção da responsabilidade criminal e dos seus efeitos, são fixados na parte geral os prazos de prescrição dos 
procedimentos criminais, das penas, das medidas de segurança e das penas acessórias, assim como se define as situações de 
suspensão. No entanto optou-se pela imprescritibilidade do procedimento criminal e das penas quando respeitem a crimes de 
guerra, crimes contra a paz, ou crimes contra a humanidade e a liberdade.
Por fim, são regulados os demais casos de extinção da responsabilidade como a morte do agente, a amnistia, e o indulto.

III - É reconhecido que a Parte Especial dos Códigos Penais é a que gera maior impacto na opinião pública, na medida em que se 
traduz na selecção dos bens, interesses e valores que em determinada sociedade e em dado momento histórico justificam ser 
tutelados pelo direito penal sendo, em consequência, elevados à categoria de bens jurídico-penais. No caso concreto do Código 
Penal de Timor-Leste o legislador procurou plasmar nas soluções normativas encontradas as opções que a Constituição anterior-
mente já tinha consagrado como sendo o sentimento colectivo da sociedade timorense.
A sistematização adoptada nesta parte assume-se na sequência da história do país e reflecte os interesses e valores fundamentais 
que construíram esta jovem nação.
Não é de estranhar, por isso, que o primeiro título deste livro tutele, respectivamente, a paz, a humanidade e a liberdade como 
valores primordiais das sociedades democráticas, no respeito pela hierarquia de valores que a Lei Fundamental aponta e tendo 
em atenção as obrigações internacionais assumidas pelo País ao subscrever e ratificar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
O título II vem consagrar os crimes contra as pessoas, sendo em particular tutelados os bens jurídicos eminentemente pessoais 
salientando-se a protecção da vida, da integridade física, da liberdade pessoal, da liberdade sexual, e da tutela da vida privada.
Refira-se que a interrupção voluntária da gravidez é um crime punível nos termos do disposto no artigo 145.° deste Código.
Neste título e no que se refere aos crimes contra a integridade física, assume particular relevância a introdução crimes de maus 
tratos a menores e de maus tratos a cônjuge, tipificações fundamentais para a afirmação do Estado Direito e para a protecção dos 
direitos humanos na sociedade timorense.
Salienta-se igualmente a criminalização da escravidão e tráfico de pessoas fruto da concepção humanista que presidiu à elabo-
ração deste Código.
No título III estão previstos os crimes contra vida em democracia, destacando-se os crimes contra a tranquilidade pública, a segu-
rança do Estado e a vida em sociedade, bem como os crimes eleitorais e os crimes contra a autoridade pública.
Neste título, e no âmbito dos crimes contra a vida em sociedade, destaca-se a previsão dos tipos específicos de crimes contra 
o ambiente, reflexo de uma preocupação cada vez maior da sociedade na preservação dos recursos naturais e na protecção do 
ambiente, punindo-se as condutas insustentavelmente lesivas da fauna, da flora, de habitats naturais.
A protecção do património é consagrada no Título IV, deste Livro, onde se constrói um sistema normativo baseado nos tipos le-
gais de crime mais comuns nas diversas legislações penais como o furto, o roubo, o abuso de confiança e o dano. Estes tipos são 
definidos como simples ou agravados, ponderadas as circunstâncias do valor, a natureza da coisa apropriada, os meios e formas 
de actuação, a violência, assim como quaisquer outras circunstâncias susceptíveis de aumentar significativamente a culpa ou 
ilicitude do agente.
Os crimes contra a realização da Justiça e os crimes praticados no exercício de funções públicas são elencados nos Títulos V e VI 
onde se consagra a punição da falsidade de actos processuais, as formas de obstrução da actividade jurisdicional, o seu não exer-
cício enquanto denegação de justiça assim como se identificam entre outros, os actos de suborno, de prevaricação de magistrado 
ou de funcionário e de advogado ou defensor público. São também criminalizadas outras actividades de favorecimento pessoal 
no domínio da justiça e as clássicas incriminações de denúncia caluniosa, simulação de crime e de não participação de crime.
No exercício de funções públicas, em geral, são criminalizadas as condutas dos funcionários que subsumam crimes de corrup-
ção, peculato, abuso de poder ou de força pública ou participação económica em negócio por parte de quem exerça cargos ou fun-
ções públicas. Neste domínio o Código Penal amplia o conceito de funcionário público incluindo outras situações análogas como 
o funcionário de organizações internacionais, funcionário público estrangeiro que exerça actividade no país ou pessoa que tenha 
sido chamada a desempenhar ou a participar no desempenho de uma actividade compreendida na função pública administrativa 
ou jurisdicional.
No Título VII tipificam-se os crimes de falsificação de documentos, de notações técnicas, moeda e valores selados ou timbrados, 
pesos e medidas, marcas, cunhos e chancelas, diversificando-se as respectivas punições de acordo com a natureza, o valor pro-
batório ou fiduciário e o uso ou destino públicos dos objectos falsificados, prevendo-se a possibilidade de apreensão e perda dos 
objectos destinados à sua prática.
Por último, definem-se, no Título VIII, os crimes contra a economia, procedendo-se à incriminação do branqueamento de capi-
tal, na esteira da mais recente doutrina sobre a criminalização de actividades antieconómicas, de fraude fiscal e de situações de 
contrabando e descaminho, no que concerne às questões alfandegárias ou fronteiriças. Mantém-se a punição criminal da deso-
bediência à requisição de bens ordenada pelo Governo assim como os comportamentos susceptíveis de perturbar, prejudicar ou 
impedir a realização de alguns actos públicos como o concurso público ou a arrematação judicial.
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Salienta-se que, ao longo deste Diploma, procura-se encontrar um equilíbrio para as molduras penais abstractas, atendendo ao 
tipo de crime a sua gravidade, à hierarquia dos bens juridicamente tutelados por cada uma das normas e o limite máximo consa-
grado para a pena de prisão.
Caracterizador também das opções legislativas acolhidas pelo Código Penal é o diferente tratamento conferido à criminalidade 
mais grave onde, em geral, o tipo legal de crime prevê unicamente pena de prisão.
Já na pequena e média criminalidade, em regra, decorre logo da previsão da norma a possibilidade do tribunal, consoante os ca-
sos, se socorrer, em alternativa, da pena privativa da liberdade ou da pena de multa, consagrando-se a orientação político criminal 
de reconhecer a multa como uma pena autónoma em vez de complementar à pena principal.
A aprovação do presente Código vem dotar o Estado timorense de mais um instrumento jurídico, moderno e adequado para a 
prestação de um serviço público-penal de maior qualidade e respeito pelos direito fundamentais dos cidadãos, obrigando a uma 
contínua formação dos magistrados, defensores públicos, advogados, funcionários de justiça e demais actores judiciais que no 
seu quotidiano fazem destes diplomas legais os seus instrumentos de trabalho, fortalecendo o ordenamento jurídico nacional e o 
Estado de Direito Democrático.
(…)

LIVRO I PARTE GERAL
(…)

TÍTULO IV DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO CRIME
(…)

CAPÍTULO VI PENAS ACESSÓRIAS
(…)

Artigo 88º Proibição de condução

1. Pode ser sujeito a inibição de conduzir veículos a motor por um período a fixar entre 3 meses e 2 anos quem for punido:
a) Por crime previsto nos artigos 207º a 209º;
b) Por crime cometido com utilização de veículo motorizado e cuja execução tiver sido por este facilitada de forma relevante; ou
c) Por crime de desobediência cometido mediante recusa de submissão às provas legalmente estabelecidas para detecção de 
condução de veículo motorizado sob efeito de álcool, estupefaciente, substância psicotrópica ou produto com efeito análogo 
perturbador da aptidão física, mental ou psicológica.
2. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 86º.
(…)

LIVRO II PARTE ESPECIAL
TÍTULO I DOS CRIMES CONTRA A PAZ E A HUMANIDADE

(…)
CAPÍTULO III CONTRA A PAZ E A LIBERDADE

(…)
Artigo 133.º-B Circunstâncias atenuantes do financiamento do terrorismo Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro

1. As disposições constantes da lei penal em relação a circunstâncias atenuantes aplicam-se aos crimes previstos no artigo 
133.º.
2. As penas previstas no artigo 133.º podem ser especialmente atenuadas nos termos do artigo 57.º se o autor do crime prestar 
às autoridades judiciais informações que permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) Identificar, perseguir ou acusar outros agentes do crime;
c) Obter provas;
d) Impedir a prática de outros crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
e) Privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos proventos do crime.
Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro
(…)

TÍTULO II DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS
(…)

CAPÍTULO II CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA
(…)

Artigo 155º Maus-tratos a menor

1. Quem, tendo à sua guarda ou cuidado menor de 17 anos, for responsável pela sua educação ou o tiver como subordinado em 
actividade laboral, e:
a) Provocar ofensas ao corpo ou à saúde, infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, ou tratamentos cruéis
b) O sujeitar à exploração económica, a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação ou o seu desenvolvi-
mento físico, mental, espiritual, moral ou social;
c) O sujeitar a qualquer forma de escravatura ou prática análoga;
d) O utilizar, recrutar ou oferecer para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espectáculos pornográ-
ficos; ou
e) O utilizar, recrutar ou oferecer para a prática de actos ou actividades ilícitas, nomeadamente para a produção e tráfico de 
estupefacientes tal como são definidos pelas convenções internacionais;
é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos, se pena mais grave lhe não couber em virtude de outra disposição legal.
2. Quem, na mesma situação, utilizar o menor para mendigar, é punido com pena de prisão até 3 anos, se pena mais grave lhe 
não couber em virtude de outra disposição legal.
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3. Se a vítima for descendente, colateral, familiar ou afim até ao segundo grau, adoptado do agente ou pessoa que com ele con-
viva em condições análogas, as penas referidas nos números anteriores são aumentadas um terço nos seus limites.
(…)

TÍTULO III DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM DEMOCRACIA
(…)

CAPÍTULO III CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE
SECÇÃO I CRIMES DE PERIGO COMUM

(…)
Artigo 208º Condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas

1. Quem, pelo menos por negligência, conduzir veículo motorizado com mais de 1,2mg de álcool por litro de sangue, é punido 
com pena de prisão até 2 anos ou multa.
2. Na mesma pena incorre quem, pelo menos por negligência, conduzir veículo motorizado, não estando em condições de o 
fazer com segurança, por se encontrar sob influência de estupefaciente, substância psicotrópica ou produto com efeito análogo 
perturbador da aptidão física, mental ou psicológica.
(…)

TÍTULO VI DOS CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS
Artigo 292º Corrupção passiva para acto ilícito

Derrogado pela Lei n.º 7/2020 de 26 de Agosto

Artigo 293º Corrupção passiva para acto lícito

Derrogado pela Lei n.º 7/2020 de 26 de Agosto
(…)

TÍTULO VIII DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA

Artigo 313º Branqueamento de capitais

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos crimes de 
terrorismo, de tráfico de armas ou de produtos nucleares, de tráfico ou venda de pessoas, de pornografia envolvendo menores, 
de corrupção, de burla ou de extorsão, de fraude fiscal, de exploração ilícita de jogo, de tráfico de espécies protegidas e de trá-
fico de órgãos ou tecidos humanos ou de outros crimes graves cujo limite mínimo da pena seja superior a 2 anos de prisão: Na 
redacção dada pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro
a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses bens ou produtos, no todo ou 
em parte, directa ou indirectamente, com o fim de ocultar ou de dissimular a sua origem ilícita ou de ajudar uma pessoa impli-
cada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos;ou
b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedades desses bens ou 
produtos ou direitos a eles relativos;
c) Adquirir ou receber tais vantagens a qualquer título ou as utilizar ou detiver ou conservar,
é punido com pena de prisão de 4 a 12 anos de prisão.
2. A punição dos actos previstos nas alíneas a) a c) do numero anterior tem lugar ainda que os factos que integram o crime sub-
jacente tenham sido praticados fora do território nacional ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos 
autores.
3. O conhecimento, a intenção ou o propósito, requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser reconhecidos de 
circunstâncias factuais efectivas e concretas.
4. Para a demonstração e prova da origem ilícita do rendimento não é necessária a prévia condenação do agente pela prática do 
crime subjacente.
5. A infracção subjacente inclui os crimes cometidos fora do território nacional, quando os actos sejam constituídos como crime 
no estado onde tenham sido cometidos e dentro do território de Timor-Leste.
6. Derrogado pela Lei n.º 17/2011 de 28 de Dezembro e pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro
7. A tentativa de branqueamento de capitais é punível e pode ser objecto de uma redução de pena nos termos gerais.
8. A punição prevista pela prática dos factos ilícitos típicos descritos nas alíneas a) a c) do número 1 não deve exceder o limite 
máximo previsto para as correspondentes infracções subjacentes.

Artigo 313.º-A Circunstâncias agravantes do crime de branqueamento de capitais
Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro

1. As penas previstas no artigo 313º podem ser aumentadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo:
a) Se ao crime subjacente for aplicável pena de prisão que exceda o limite máximo previsto nos artigos anteriores;
b) Se o crime for cometido no exercício de atividade comercial ou económica;
c) Se o crime for cometido no âmbito das atividades de um grupo criminoso organizado;
d) Se a quantia objeto de branqueamento for superior a 500.000,00 dólares norte-americanos;
e) Se a intenção for a de promover a continuação da atividade criminal.
2. Da aplicação do disposto no número anterior não pode resultar condenação em pena superior a 25 anos.
Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro
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Artigo 313.º-B Circunstâncias atenuantes do crime de branqueamento de capitais
Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro

1. As disposições constantes da lei penal em relação a circunstâncias atenuantes aplicam-se aos crimes previstos no artigo 
313.º.
2. As penas previstas no artigo 313.º podem ser especialmente atenuadas nos termos do artigo 57.º se o autor do crime prestar 
às autoridades judiciais informações que permitam:
a) Prevenir ou limitar os efeitos do crime;
b) Identificar, perseguir ou acusar outros agentes do crime;
c) Obter provas;
d) Impedir a prática de outros crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
e) Privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos proventos do crime.
Aditado pela Lei n.º 4/2013 de 11 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 4/2006 (Regimes Especiais no Âmbito Processo Penal para Casos
de Terrorismo, Criminalidade Violenta ou Altamente Organizada)

Tipo de Documento Decreto-Lei
N.º Documento 4/2006 (Regimes Especiais no Âmbito Processo Penal para Casos de Terrorismo,
 Criminalidade Violenta ou Altamente Organizada)

Data de Publicação 01/03/2006  
Data de Entrada em Vigor  02/03/2006

Entidade Emitente Governo
Fonte Jornal da República, I Série Número 5

Decreto-Lei n.º 4/2006 de 1 de Março (Excertos)

REGIMES ESPECIAIS NO ÂMBITO PROCESSUAL PENAL PARA CASOS DE TERRORISMO,
CRIMINALIDADE VIOLENTA OU ALTAMENTE ORGANIZADA
Na sociedade timorense os cidadãos apresentam crescentes exigências em relação a uma efectiva tutela dos seus direitos, liber-
dades e garantias, devendo o Estado corresponder devidamente ao conjunto de necessidades identificadas.
Por outro lado, são também as graves consequências que novas realidades criminais comportam que impõem aos Estados que 
assumam as suas responsabilidades e contribuam para o esforço feito no sentido de evitar tais fenómenos.
Verifica-se que no seio da luta contra formas de criminalidade mais graves, como os casos de terrorismo, criminalidade violenta 
ou altamente organizada, tem sido sentida a necessidade de garantir a existência de instrumentos capazes de conferir resposta 
aos factos reputados pela sociedade como merecedores de especiais medidas de prevenção, combate e sanção.
Incumbe assim ao Estado Timorense dotar as suas instituições dos meios jurídicos mais adequados a tais exigências.
São aqui tidos em conta, também, objectivos considerados basilares para o sistema de Justiça: celeridade, eficácia, agilidade e 
efectividade do mesmo, pretensões a que se alia devidamente a manutenção de um equilíbrio constitucionalmente reclamado.
Prevê assim o presente regime jurídico, para os casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, normas 
especiais de processo penal, visando a dispensa de autorização judicial prévia, em determinadas situações claramente delimi-
tadas, nos casos de buscas domiciliárias, revistas, apreensões e detenções fora de flagrante delito, assim como para o controle 
das comunicações.
Assim:
No uso da autorização legislativa concedida ao abrigo do artigo 3.o da Lei n.º 15/2005, de 16 de Setembro, e nos termos do pre-
visto no artigo 96.o da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º Objecto

O presente diploma tem como objecto a definição de regimes especiais no âmbito processual penal para a dispensa de autori-
zação judicial prévia nos casos de buscas domiciliárias, revistas, apreensões e detenções fora de flagrante delito, assim como 
a previsão de um regime especial de controle das comunicações, nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente 
organizada.

Artigo 2.º Definição legal

Para efeitos do disposto no presente diploma apenas podem considerar-se como casos de terrorismo, criminalidade violenta ou 
altamente organizada as condutas que:
a) Integrarem os crimes de terrorismo, organização terrorista ou associação criminosa;
b) Dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas e forem puníveis com pena de prisão 
de máximo igual ou superior a oito anos;
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c) Integrarem os crimes de tráfico de estupefacientes de maior gravidade, corrupção, activa ou passiva, abuso de poder, pe-
culato, branqueamento de capitais, enriquecimento ilegítimo, tráfico de pessoas ou tráfico de armas, desde que o crime seja 
praticado de forma organizada; ou
d) Integrarem os crimes de alteração do Estado de Direito, coacção contra órgãos constitucionais, serviço ou colaboração com 
forças armadas inimigas, sabotagem contra a defesa nacional, violação de segredo de Estado ou infidelidade diplomática, desde 
que o crime seja praticado de forma violenta ou organizada.
(…)

Artigo 9.º Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da publicação.
Aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Dezembro de 2005.
O Primeiro-Ministro, Mari Bim Amude Alkatiri.
O Ministro de Estado e Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, José Ramos Horta.
A Ministra de Estado e Ministra da Administração Estatal, Ana Pessoa Pinto.
A Ministra do Plano e das Finanças, Maria Madalena Brites Boavida.
Vice-Ministro do Ministro do Interior e Ministro em exercício, Alcino de Araújo Baris.
O Ministro da Justiça, Domingos Maria Sarmento.
Promulgado em Dili 3 de Fevereiro 2006
Publique-se.
O Presidente da República, Kay Rala Xanana Gusmão. 
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III. ARTIGOS DE OPINIÃO
Por não se encontrar autor timorense ou estrangeiro que tenha publicado artigo sobre as matérias da presente Publicação no 
âmbito de Timor-Leste, em português, sugere-se a consulta no Legis-PALOP+TL da seguinte Doutrina:

Manual de organização e administração judiciárias no âmbito da criminalidade organizada, corrupção, branqueamento de capitais 
e tráfico de estupefacientes262, Nuno Coelho, Camões, I.P. - Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (Lisboa, 2017), 
designadamente o CAPÍTULO I Organização e administração judiciárias e o seus pontos 1.3.3 A Constituição judiciária nos PALOP 
e Timor Leste e 1.9 A organização judiciária nos PALOP e Timor Leste;

Branqueamento de capitais: uma análise empírica263, Filipe Rafael Magnório Salgado, Coimbra, Julho 2015, Relatório de estágio 
apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 
grau de Mestre em Administração Pública Empresarial.
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APÊNDICE
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

Tema: Combate à Corrupção

Instrumento Multilateral Ratificações/Adesões/Aprovações

Acordo sobre o estabelecimento da Academia Internacional Anti-Corrupção como uma Organização Internacional Moçambique
Assinatura: Viena, 23-12-2010
Entrada em vigor: 26-10-2014
Objectivo: Promover prevenção e combate efectivo e eficiente contra a corrupção, através de:
a) fornecimento de educação anti-corrupção e formação profissional;
b) condução e facilitação da pesquisa sobre todos aspectos da corrupção;
c) fornecimento de outras formas relevantes e assistência técnica ao combate contra a corrupção;
d) encorajar cooperação internacional e trabalho em rede ao combate contra a corrupção. 

Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção Angola
Aprovação: Maputo, 11-07-2003 Moçambique
Entrada em vigor: 2006 São Tomé e Príncipe
Objectivo:
1. Promover e reforçar o desenvolvimento, em África, por cada Estado Membro de mecanismos necessários
para impedir, detectar, punir e erradicar a corrupção e as infracções relacionadas nos sectores público e privado;
2. Promover, facilitar e regulamentar a cooperação entre os Estados Parte para garantir a eficácia das medidas
e acções destinadas a impedir, detectar, punir e erradicar a corrupção e as outras infracções relacionadas em África.
3. Coordenar e harmonizar as políticas e legislações entre os Estados Parte, com o objectivo de impedir,
detectar, punir e erradicar a corrupção no Continente.
4. Promover o desenvolvimento sócio-económico através da remoção dos obstáculos ao exercício dos direitos
económico, social e cultural, bem como os direitos civis e políticos.
5. Criar as condições necessárias para promover a transparência e a responsabilidade na gestão
dos assuntos públicos. 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção  Angola
Aprovação: Nova Iorque, 31-10-2003 Cabo Verde
Entrada em vigor: 14-12-2005 Guiné-Bissau
Objectivo: Moçambique
a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção; São Tomé e Príncipe
b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção e na luta contra Timor-Leste
a corrupção, incluída a recuperação de activos;
c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos. 

Protocolo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) Contra a Corrupção  Angola
Aprovação: Blantyre (Malawi), 14-08-2001 Moçambique
Entrada em vigor: 06-08-2003
Objectivo:
a) promover e reforçar o desenvolvimento, por cada um dos Estados Parte, mecanismos necessários para
a prevenção, detecção, punição e erradicação da corrupção nos sectores público e privado para o estabelecimento
de medidas que visam implementar e avaliar esses mecanismos;
b) promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados Parte, a fim de garantir a eficácia das medidas
e acções com vista à prevenção, detenção, punição e erradicação da corrupção nos sectores público e privado;
c) encorajar o desenvolvimento e a harmonização das políticas e da legislação internas dos Estados Parte,
relacionada com a prevenção, detenção, punição e erradicação da corrupção nos sectores público e privado. 

Tema: Combate ao Tráfego de Droga

Instrumento Multilateral Ratificações/Adesões/Aprovações

Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas  Angola
Aprovação: Viena, 19-12-1988 Cabo Verde
Entrada em vigor: 11-11-1990 Guiné-Bissau
Objectivo: Moçambique
Fornecer mecanismos legais adicionais ao cumprimento da Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes São Tomé e Príncipe
e da Convenção das Nações Unidas de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas Timor-Leste

Convenção das Nações Unidas de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas Angola
Aprovação: 21-02-1971 Cabo Verde
Entrada em vigor: 16-08-1976 Guiné-Bissau
Objectivo: Moçambique
Controlo de substâncias tais como anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepínicos e substâncias psicadélicas São Tomé e Príncipe 
 Timor-Leste
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Protocolo de 1972 à Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes Angola
Aprovação: Genebra, 25-03-1972 Cabo Verde
Entrada em vigor: 08-08-1975 Guiné-Bissau
Objectivo:
Alterar a Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes 

Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes Angola
Aprovação: Nova Iorque 30-03-1961 Cabo Verde
Entrada em vigor: 13-12-1964 Guiné-Bissau
Objectivo: Moçambique
Proibir a produção e a distribuição de drogas específicas (nomeadamente narcóticos) e de drogas com efeitos São Tomé e Príncipe
semelhantes excepto em licença para determinados fins, tais como tratamentos e investigação médica. 
 
Protocolo sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas na Região da Comunidade para o Desenvolvimento Moçambique
da África Austral (SADC) 
Aprovação: Maseru (Lesoto) 24-08-1996
Objectivo:
- Reduzir e eventualmente eliminar o tráfico ilícito de droga, o branqueamento de capitais, a corrupção e o uso
indevido de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, através da cooperação entre as entidades responsáveis
pela aplicação da lei e da redução da procura e de programas coordenados na Região;
- Eliminar a produção ou o fabrico da droga ilícita; e
- Proteger a Região de ser utilizada como corredor de droga destinada aos mercados internacionais. 
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CONTACTOS
ANGOLA
 

Rua do MAT- Complexo Administrativo
Clássicos de Talatona
Município de Belas, Luanda
T: (+244) 222 721 402 / 934 738 505
E: LegispalopMJANG@legis-palop.org

CABO VERDE
 

Rua Cidade de Funchal
Achada de Santo António-Praia, CP-275
Ilha de Santiago – Cabo Verde
T: (+238) 5159959/ 9813825
E: LegispalopMJCPV@legis-palop.org

GUINÉ-BISSAU
 

Avenida Amílcar Cabral, CP 17, Bissau
T: (+245) 955386861 / 955562265
E: LegispalopMJGNB@legis-palop.org

MOÇAMBIQUE
 

Rua da Imprensa, Maputo
T: (+258) 842283789 / 825241598
E: LegispalopMJMOZ@legis-palop.org

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
 

Av. Marginal 12 de Julho, CP: 901, São Tomé
T: (+239) 2222244 / 2222318 / 2225375
E: LegispalopMJSTP@legis-palop.org

TIMOR-LESTE

Departamento de Legis-PALOP+TL
Ministério da Justiça
Avenida Rua da Justiça
Dili - Timor Leste
T: (+670) 78011037
E: LegispalopMJTLS@legis-palop.org

UNIDADE TÉCNICA OPERACIONAL
E DE GESTÃO REGIONAL
 

Av. D. João II, n.º 35, Ed. Infante 4.º N
Parque das Nações
1990-083 Lisboa – Portugal
T: (+351) 218 941 107
E: legispalop@legis-palop.org
 

Ecosphere - consultores em ambiente
e desenvolvimento, lda.
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Projeto financiado
pela União Europeia
e cofinanciado e gerido
pelo Camões, I.P.


