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SUMARIO A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, 

nos termos da alinea d) do artigo 164.° e da alinea b) don.° 2 do 

Assembleia Nacional artigo 166.°, ambos da Constituicao da Republica de Angola, 

Lei n.° 3/20: a seguinte: 

Lei Organica sobre as Eleigées Autarquicas. 

Lei n.° 4/20: LEI ORGANICA 

Lei de Autorizacao Legislativa sobre o Regime Juridico dos Institutos SOBRE AS ELEICOES AUT ARQUI CAS 

Publicos. 

Lei n.° 5/20: TITULOI 

Lei de Preveng ao e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financ ia- Disp osicdes Gerais 

mento do Terrorismo e da Proliferacgio de Armas de Destruicio 

em Massa. — Revoga a Lei n.® 34/11, de 12 de Dezembro, sobre ARTIGO 1° 
(Objecto) 

o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do 

Terrorismo. 

Resolucao n.° 9/20: 

Concede autorizacgéo para a adopciio dupla do menor Manuel Jacinto 

Kawawa Carlos pelo casal Susi Agnese Gastaldello e Renzo Corona, 

ambos de nacionalidade italiana. 

Resolucao n.° 10/20: 

Concede autorizagio para a adopcio dupla do menor Joao Maria 

Siningeivali Francisco pelo casal Denise Paula Femandes Faria da 

Rocha e Rogério Miguel Ferreira Nunes, ambos de nacionalidade 

portuguesa. 
  

  

ASSEMBLEIA NACIONAL 

Lei n.° 3/20 
de 27 de Janeiro 

A Constituicgio da Republica de Angola prevé a institu- 

cionalizac4o das Autarquias Locais, como pessoas colectivas 

territoriais, cujos orgaos de gestao sao eleitos pelas respec- 

tivas populacées. 

Convindo disciplinar 0 processo de preparacao e organi- 

zacao das Elei¢des Autarquicas; 

A presente Lei estabelece os principios e as regras relati- 

vos as Eleicdes Autarquicas. 

ARTIGO 2° 
(Ambito territorial) 

1. As Eleigées Autarquicas realizam-se no territorio das 

Autarquias Locais, a fim de permitir o exercicio do direito 

de voto dos cidadaos nele residentes, com capacidade eleito- 

ral activa, nos termos da Constituic¢ fo e da lei. 

2. Para efeitos do disposto no ntimero anterior, considera- 

-se territério da Autarquia Local o territorio do Municipio, 

se ela for municipal, do conjunto de municipios, se ela for 

supra-municipal ou da Comuna ou Distrito Urbano, se ela 

for infra-municipal. 

ARTIGO 3° 
(Convocacao e marcacao da data das Eleicdes Autarquicas) 

1. Compete ao Presidente da Republica convocar e mar- 

car a data das Eleicdes Autarquicas, ouvidos a Comissao 

Nacional Eleitoral e o Conselho da Republica. 

2. As Eleigées Autarquicas sao convocadas até 120 

(cento e vinte) dias antes do termo do mandato dos dérgios 

das Autarquias Locais e realizam-se até trinta dias antes do 

fim do mandato.
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ARTIGO 197.° 
(Violacao de deveres) 

Aquele que, injustificadamente, nao cumprir quais- 

quer deveres impostos pela presente Lei ou omitir a 

pratica de actos administrativos necessarios a sua pronta 

execucao, bem como demorar infundadamente o seu cum- 

primento é punido com multa de AKz: 100.000,00 (cem 

mil Kwanzas) aAKz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

Kwanzas). 

TITULO XI 
Disposicoes Finais e Transitorias 

ARTIGO 198.° 

(Dividas e omissdes) 

As duvidas e as omissées resultantes da interpretacio e 

da aplicacao da presente Lei sao resolvidas pela Assembleia 

Nacional. 

ARTIGO 199.° 

(Entrada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor a data da sua publicacao. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 19 de Dezembro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade 

Dias dos Santos. 

Promulgada aos 22 de Janeiro de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, Jodo MANUEL GONGALVES 

LOURENGO. 

Lei n.° 4/20 
de 27 de Janeiro 

A Assembleia Nacional, por via da Lei n.° 4/13, de 17 

de Abril, concedeu Autorizacao Legislativa ao Presidente da 

Republica, para aprovar as Regras de Criacao, Estrutura¢ ao 

e Funcionamento dos Institutos Publicos, que foram apro- 

vadas pelo Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, de 25 

de Junho, com a finalidade de conforma-las ao novo quadro 

juridic o-constitucional; 

Considerando que esta em curso um amplo processo de 

reforma da Administra¢ao Publica, com base no qual se reco- 

menda a introducfo de ajustamentos ao Regime Juridico dos 

Institutos Publicos vigente, de maneira a possibilitar uma 

avaliacio mais objectiva da sua oportunidade, viabilidade 

e conveniéncia, bem como uma classificacao e estruturacg fo 

mais apropriada com o alcance das metas estabelecidas nos 

diversos documentos programaticos do Executivo; 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, 

nos termos das disposic¢ées conjugadas da alinea c) do 

artigo 161.°, da alinea b) do n.° 1 do artigo 165.°, da ali- 

nea e) do n.° 2 do artigo 166.° e do artigo 170.°, todos da 

Constituicgio da Republica de Angola, a seguinte: 

LEI DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA SOBRE 
O REGIME JURIDICO DOS INSTITUTOS 

PUBLICOS 

ARTIGO 1° 
(Objecto) 

E concedida Autorizacao Legislativa ao Presidente da 

Republica, enquanto Titular do Poder Executivo, para legis- 

lar sobre o Regime Juridico dos Institutos Publicos, de modo 

a adequa-lo a actual conjuntura politica, econdémica e social 

do Pais. 

ARTIGO 2° 
(Sentido e extensao) 

No uso da presente Autorizacao Legislativa, o Presidente 

da Republica, enquanto Titular do Poder Executivo, é autori- 

zado a revogar o Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/13, 

de 25 de Junho, e aprovar novas Regras de Criacao, 

Organizacgao, Funcionamento, Avaliacaio e Extincao dos 

Institutos Publicos. 

ARTIGO 3° 
(Dur acio) 

A presente Autorizacao Legislativa tem a duracao de 90 

(noventa) dias, a contar da data da sua publicacio. 

ARTIGO 4° 
(Duvidas e omissdes) 

As duvidas e as omissées resultantes da interpretacaio e 

da aplicacao da presente Lei sao resolvidas pela Assembleia 

Nacional. 

ARTIGO 5° 
(Entrada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor a data da sua publicacio. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 19 de Dezembro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da 

Piedade Dias dos Santos. 

Promulgada aos 22 de Janeiro de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, Jodo MANUEL GONGALVES 

LouURENGO. 

Lei n.° 5/20 
de 27 de Janeiro 

A Republica de Angola ratificou as Convencées das 

Nagées Unidas contra o Trafico Ilicito de Narcoticos e 

Substaéncias Psicotrépicas, contra o Crime Organizado 

Transnacional e sobre a Supressio do Financiamento do 

Teirorismo, as quais recomendam a defini¢ao de um sistema 

optimizado de Prevencao e Combate ao Branqueamento de 

Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferacaio de 

Armas de Destruicaio em massa em reforco da seguranca 

nacional e da segurang¢a do sistema financeiro angolano;
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Considerada anec essidade de actualizac ao do quadrojuri- 

dico em matéria de prevencfo e combate ao Branqueamento 

de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, procedendo 

por um lado a optimizac¢ao material e sistematica da Lei 

n.° 34/11, de 12 de Dezembro, e por outro, a conforma- 

¢ao do regime vigente face a evolucio das necessidades de 

prevencao e repressao, o alinhamento da politica de preven- 

¢4o0 e repressao face as recomendacées e melhores praticas 

intemacionais; 

Visando proceder a um exercicio de extensio das con- 

sideracgdes juridicas e procedimentais decorrentes para o 

financiamento do terrorismo, a todos os niveis, para o finan- 

ciamento da proliferacéo de armas de destruigfo em massa, 

e agregar alguns aspectos vitais ao sistema de prevencfio 

e combate ao branqueamento de capitais, financiamento 

do terrorismo e da proliferagio de armas de destruigfo em 

massa, complementares aos ja instituidos pela Lei n.° 34/11, 

de 12 de Dezembro e fundamentais para orefor¢o do desem- 

penho das autoridades angolanas; 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, 

nos termos da alinea b) do artigo 161.° da Constituicao da 

Republica de Angola, a seguinte: 

LEI DE PREVENCAO E COMBATE 

AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, 

DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

E DA PROLIFERACAO DE ARMAS 

DE DESTRUICAO EM MASSA 

CAPITULO I 
Disposicoes Gerais 

ARTIGO 1° 
(Objecto) 

A presente Lei estabelece medidas de natureza preven- 

tiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais, 

ao financiamento do terrorismo e da proliferacaio de armas 

de destruicao em massa. 

ARTIGO 2° 
(Entidades sujeitas e equiparadas) 

1. Sao entidades sujeitas, nos termos da presente Lei: 

a) As instituicdes financeiras previstas na lei que esta- 

belece o seu regime; 

5) As entidades nao financeiras que exergam activi- 

dade em territério nacional, designadamente: 

i) Contabilistas, peritos contabilistas, audito- 

res, advogados e outras profissdes juridicas 

independentes, os sdécios das sociedades de 

advogados e os profissionais contratados 

pelas sociedades de advogados, quando 

intervenham por conta do cliente ou noutras 

circunstancias nas seguintes areas: 

1) Compra e venda de imoveis e de participa- 

cGes sociais; 

2) Compra e venda de estabelecimentos e de 

entidades comerciais; 

3) Gestiio de fundos, valores mobilidrios ou 

outros activos de diferente natureza; 

4) Gestao de contas bancarias e contas poupanca; 

5) Organizacio de contribuicdes destinadas a 

criacaio, exploracao ou gestao de sociedades; 

6) Criacgio, exploracio ou gestio de pessoas 

colectivas ou de centros de interesses colecti- 

vos sem personalidade juridica; 

7) Prestadores de servicos a sociedades, a outras 

pessoas colectivas ou a centros de interesses 

colectivos sem personalidade juridica que 

nao estejam ja abrangidas no ponto anterior. 

ii) As sociedades gestoras de mercados regu- 

lamentados, de sistemas de liquidacio, de 

camara de compensac4o ou contraparte cen- 

tral e de sistemas centralizados de valores 

mobiliarios; 

iii) Prestadores de servicos a fundos fiducia- 

rios (trusts) e sociedades, incluindo todas as 

pessoas ou empresas nao abrangidas noutras 

partes da presente Lei, e que prestam qual- 

quer um dos seguintes servicos a terceiros: 

1) Actuar como agentes na constituicao de pes- 

soas colectivas; 

2) Actuar ou exercer as diligéncias necessarias 

para que um terceiro actue como administra- 

dor ou secretario de uma sociedade, associado 

de uma sociedade de pessoas ou titular de 

posicao semelhante em relacio a outras pes- 

soas colectivas; 

3) Fornecer uma sede social, endereco comer- 

cial, instalagdes ou endereco administrativo 

ou postal a uma sociedade ou a qualquer 

outra pessoa colectiva ou entidade sem per- 

sonalidade juridica; 

4) Actuar ou exercer as diligéncias necessarias 

para que um terceiro actue como adminis- 

trador de um fundo fiduciario explicito ou 

desempenho de funcées equivalentes para 

outros tipos de entidades sem personalidade 

juridica; 

5) Intervir ou exercer as diligéncias necessarias 

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) Mediacao imobiliaria e de compra e revenda 

de bens imobiliérios, agentes imobiliarios, 

promotores imobilidrios, bem como enti- 

dades construtoras que procedam a venda 

directa de iméveis;
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vi) Comercio em geral; 

vii) Prestagaéo de servicgos mercantis; 

viii) Comércio de metais e pedras preciosas; 

ix) Comercio de automoveis. 

2. Sao ainda entidades sujeitas, aquelas que explorem 

os servicos publicos de correios, na medida em que pres- 

tem servicos financeiros a entidades definidas em legisla¢ao 

especifica. 

3. SAo equiparadas as entidades sujeitas as organizacées 

sem fins lucrativos, nos termos previstos na Subseccfo IV - 

na Seccao I, do Capitulo II, do presente artigo. 

4, Sao ainda entidades sujeitas ou equiparadas as defini- 

das em legislacao especifica. 

ARTIGO 3° 
(Definic des) 

Para efeitos da presente Lei, entende-se por: 

1. «Activos», designadamente os seguintes: 

a) Fundos, activos financeiros, recursos econdémi- 

cos ou outros bens de qualquer espécie, quer 

corporeos ou incorporeos, méveis ou imédveis, 

tangiveis ou intangiveis, documentos ou outros 

instrumentos legais que comprovem os direitos 

sobre os bens a eles relativos; 

5) Bens detidos pelo agente criminoso ou por terceiro, 

transferidos pelo agente criminoso para terceiro, 

permanecendo o primeiro com direitos de posse, 

usufruto, direito de natureza sucesséria, entre 

outros de natureza obrigacional ou real sobre o 

bem transferido; 

c) Bens ou direitos obtidos mediante transac¢ao ou 

troca com os bens obtidos por meio da pratica do 

facto ilicito tipico; 

d) Direitos, directa ou indirectamente, obtidos por 

meio do facto ilicito tipico ou direitos sobre os 

bens obtidos directos ou indirectamente pela 

pratica do facto ilicito tipico; 

e) Bens transformados ou misturados com os bens 

provenientes da pratica do Crime de Bran- 

queamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e a Proliferacaio de Armas de Des- 

truigfo em Massa. 

J Activos virtuais, os quais consistem na representa- 

cio digital de valor que pode ser comercializada 

ou transferida por via digital e usada para fins 

de pagamento ou investimento, os quais nao 

abrangem a representacio digital de moedas 

fiduciarias, valores mobiliarios ou outros activos 

financeiros previstos na presente Lei. 

2. «Acgées ao Portador», instrumentos negociaveis 

que atribuem uma participacio no capital social de uma 

sociedade comercial 4 pessoa que tenha em sua posse os 

certificados, nos termos do regime juridico aplicavel as 

Sociedades Comerciais. 

3. «Agente Bancdrio», pessoa colectiva que repre- 

senta e presta servicos inerentes 4 actividade da instituicaio 

financeira bancaria em instalagdes nfo pertencentes a esta, 

mediante termos previamente acordados entre as partes. 

4, «Autoridades de Supervisdio e Fiscalizacdo», enti- 

dades cujas funcdes visam garantir o acompanhamento e 

controlo da actividade das entidades sujeitas no dominio 

da prevencaio e combate ao Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacao de Armas de 

Destruicio em Massa, nomeadamente: 

@) Para o Sector Financeiro: 

i) Banco Nacional de Angola (BNA), relativo 

as instituicdes financeiras bancarias e insti- 

tui¢des financeiras nao bancarias ligadas a 

intermediacao financeira, moeda e crédito; 

ii) Agéncia Angolana de Regulag¢ao e Supervisaio 

de Seguros (ARSEG), referente as insti- 

tui¢des financeiras nao bancarias ligadas a 

actividade seguradora e providéncia social; 

iii) Comissio do Mercado de Capitais (CMC), 

relativo as instituicdes financeiras nao ban- 

carias ligadas ao mercado de capitais e ao 

investimento. 

5) Para o Sector nao Financeiro: 

i) Instituto de Supervisio de Jogos (ISJ), refe- 

rente aos casinos, incluindo casinos on-line 

e entidades pagadoras de prémios de apostas 

ou lotarias; 

ii) Entidade responsavel pela fiscalizagaio e 

inspeccfo das actividades de comércio, 

relativamente aos comerciantes em geral 

prestadores de servicos mercantis e negocian- 

tes em metais preciosos e pedras preciosas; 

iii) Ordem dos Advogados de Angola (OAA), 

relativamente aos advogados; 

iv) Entidade responsavel pela fiscalizagaio e 

inspeccao das actividades dos defensores 

publicos; 

v) Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas 

de Angola (OCPCA), relativamente aos revi- 

sores oficiais de contas, técnicos de contas, 

contabilistas e auditores; 

vi) Instituto Nacional de Habitagaio (INH), 

relativamente as entidades de mediacio 

imobiliaria; 

vii) Organismo do Estado responsavel pela 

supervisio do comércio automével:; 

viii) Instituto de Promogiao e Coordenagao da 

Ajuda as Comunidades (IPROCAC), relati- 

vamente as organiza¢ées sem fins lucrativos; 

ix) Unidade de Informagaéo Financeira (UIF), 

relativamente as entidades nao financei- 

ras que nao estao sujeitas a fiscalizacio 

das demais entidades referidas no presente 

numero.
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5. «Autoridades Compe tentes», autoridades piblicas em 

Angola com responsabilidades no sistema de prevencao e 

combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferag ao de Armas de Destruicgao em 

Massa como: 

a) A Unidade de Informagao Financ eira; 

5) As autoridades com poderes para investigar, pro- 

mover a accfo penal ou julgar os autores dos 

crimes de branqueamento de capitais, dos crimes 

subjacentes associados, do financiamento do ter- 

rorismo e da proliferacgao de armas de destruic¢ ao 

em massa, a apreensao, congelamento e perda de 

bens, vantagens ou demais produtos de origem 

criminosa; 

c) As autoridades que recebam relatorios sobre o 

transpoite transfronteirigo de numerario e de 

instrumentos ao portador negociaveis; 

d) As autoridades com responsabilidades de super- 

visio e fiscalizagao no ambito da prevencio e 

combate ao Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Prolifera¢ io 

de Armas de Destruicao em Massa, conforme o 

disposto no n.° 5 do presente artigo; 

e) Conservadores e Notarios. 

6. «Autoridades de Aplicagéo da Leb», autoridades com- 

petentes que tém a funcfo de investigar, instruir, acusar e 

julgar o Branqueamento de Capitais, os crimes subjacentes, 

o Financiamento do Terrorismo, da Proliferacgio de Armas 

de Destruigio em Massa, bem como proceder a apreensfio 

ou o congelamento de bens, vantagens ou demais produtos 

de origem criminosa e declarar a perda dos mesmos a favor 

do Estado. 

7. «Autoridades Judicidrias», Tribunais, Procuradoria 

Geral da Republica e os 6rgaos de policia criminal. 

8. «Banco de Fachaday, banco constituido e autorizado 

a operar numa jurisdicaio, mas que nao tem presenca fisica 

nessa jurisdicao e que nao esta filiada a um grupo financeiro 

regulamentado e sujeito a uma supervisao efectiva. 

9. «Beneficidrio Efectivoy: 

a) A pessoa ou pessoas singulares que: 

i) Detém, em ultima instancia, uma participagao 

no capital de uma pessoa colectiva ou a con- 

trolam e/ou a pessoa singular em cujo nome a 

operacao esta sendo realizada; 

ii) Exercem, em ultima instancia, um con- 

trolo efectivo sobre uma pessoa colectiva 

ou entidade sem personalidade juridica, 

naquelas situagdes onde as patticipacées no 

capital/controlo sfio exercidas por meio de 

uma cadeia de participacao no capital ou atra- 

ves de um controlo nfo directo; 

ii) Detém, em ultima instancia, a propriedade 

ou o controlo directo ou indirecto do capi- 

tal da sociedade ou dos direitos de voto da 

pessoa colectiva, que nao seja uma sociedade 

cotada num mercado regulamentado, sujeita 

arequisitos de informacao consenténeos com 

as normas internacionais; 

iv) Tém o direito de exercer ou que exercam 

influéncia significativa ou que controlam a 

sociedade independentemente do nivel de 

participacao. 

b) No caso de entidades juridicas que administrem ou 

distribuam fiundos, a pessoa ou pessoas singula- 

res que: 

i) Beneficiem do seu patrimonio quando 

os futuros beneficiarios j4 tiverem sido 

determinados; 

ii) Sejam tidos como a categoria de pessoas em 

cujo interesse principal a pessoa colectiva 

foi constituida ou exerce a sua actividade, 

quando os futuros beneficiarios nao tiverem 

sido ainda determinados; 

ii) Exergam controlo do patrimoénio da pessoa 

colectiva. 

10. «Comité de Supervisdio», orgio colegial de natureza 

técnica de apoio ao Titular do Poder Executivo na defini- 

cio das linhas orientadoras e prioridades estratégicas da 

Republica de Angola no ambito da implementaciio do sistema 

de prevencao e repressio do Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacio de Armas de 

Destruicaio em Massa e demais criminalidade conexa. 

11. «Congelamento», inibicio ou proibicgao temporaria 

de operacées de transferéncia, conversio, disposicao, alie- 

nacfio ou movimentacaio de quaisquer fiundos ou activos 

detidos ou controlados por pessoas, grupos ou entidades 

designadas, ou a custédia ou controlo temporario de bens, 

produtos ou vantagens do crime: 

a@) Em virtude e pela duragio de uma accao movida 

por uma autoridade judiciaria competente, 

visando garantir a sua intangibilidade até a 

tomada de decisao final sobre os mesmos, ou até 

que uma decisio de perda tenha sido declarada 

pela autoridade competente relevante; 

5) Em virtude e pela duragio de uma accao movida 

pelo Conselho de Seguranca das Nacées Unidas, 

por uma autoridade internacional competente ou 

por um tribunal em conformidade com as Reso- 

lugdes do Conselho de Seguranca das Nacées 

Unidas, determinando-se neste caso, a perda 

dos fundos ou activos, nos termos da legislacgio 

aplicavel. 

12. «Contas Correspondentes de Transferéncia», contas 

em bancos corresp ondentes, utilizadas directamente por ter- 

ceiros para arealizacao de operacées por conta propria.
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13. «Financiamento do Terrorismo», conduta prevista 

e punida no regime aplicavel em matéria de Prevencio e 

Combate ao Terrorismo. 

14. «Financiamento da Proliferacdo de Armas de 

Destruicdo em Massa adiante referido por «Proliferacdo», 

tal como estabelecido nas Resolucgdes do Conselho de 

Seguranca das Nacées Unidas. 

15. «InstituigGo Finemceira Ordenante»», a que inicia 

a transferéncia e transfere os fiindos apos a recepcio do 

pedido de transferéncia por conta do ordenante. 

16. «Instituicdo Financeiro Intermedidrio», a que, numa 

cadeia de pagamentos em série e de cobertura, recebe e 

transmite uma transferéncia por conta da instituicao finan- 

ceira ordenante e da instituicao financeira beneficiaria ou de 

outra instituicéo financeira intermediaria. 

17. «Instituic¢do Financeiro Beneficiaricey, a que recebe 

a transferéncia da instituicao financeira ordenante directa- 

mente ou através de uma instituic¢ao financeira intermediaria 

e que disponibiliza os fiindos ao beneficiario. 

18. «Instituicdo Correspondente», banco ou prestadores 

de servicos de pagamento que processa e/ou executa transac- 

cdes para clientes da instituigfo respondente ou prestadores 

de servicos de pagamento cuja conta é usada para processar 

e/ou executar a transac¢ao ao seu cliente. 

19. «Instituicdo Respondente», instituicao financeira que 

é o cliente directo da instituigao correspondente. 

20. «<Instrumentos Negocidveis ao Portadom, instru- 

mentos monetarios ao portador, tais como: 

a) Cheques de viagem; 

5) Instrumentos negociaveis, incluindo cheques, 

notas promissdérias e ordens de pagamento, que 

sejam ao portador, endossados sem restricao, 

feitos para um beneficiario ficticio ou em tal 

forma que a titularidade seja transferivel com a 

entrega; 

c) Instrumentos incompletos, incluindo cheques, 

notas promissorias e ordens de pagamento, 

assinados, mas em que seja omisso o nome do 

beneficiario. 

21. «Investigacdo», para efeitos da presente Lei, refere- 

-se a investigac4o criminal e financeira. 

22. «Movimento Fisico Transfronteirico», reporta-se a 

qualquer entrada ou saida fisica, entre paises, de numera- 

rio ou instrumentos negociaveis ao portador. Estes termos 

incluem as seguintes formas de transporte: 

a) Transporte fisico, feito por uma pessoa singular 

ou na bagagem ou por meio de transporte dessa 

pessoa; 

5) Transpotte maritimo de numerario ou de instru- 

mentos negociaveis ao portador em contentores; 

c) Envio por correio de numerario ou de instrumentos 

negociaveis ao portador, levado a cabo por uma 

pessoa singular ou colectiva. 

23. «Mimero Unico de Referéncia», combinacao tnica 

de letras, simbolos ou niimeros que se referem a um tinico 

ordenante. 

24. «Ordenante», pessoa singular ou colectiva que sub- 

mete um pedido junto de uma instituic¢ao financeira para a 

realizacao de uma transferéncia. 

25. «Organizacées Terroristas», conforme previsto no 

regime aplicavel em matéria de Prevencio e Combate ao 

Terrorismo. 

26. «Organizacées sem Fins Lucrativos (OSFLs)», pes- 

soa colectiva ou entidade sem personalidade juridica ou 

qualquer organiza¢ao a funcionar em Angola, cujo propésito 

primario é o de angariar ou desembolsar findos em benefi- 

cio de causas filantropicas, religiosas, culturais, educativas, 

sociais ou fraternas ou em prol de trabalhos afins. 

27. «Orgdios de Gestdo», orgio plural ou singular da 

entidade sujeita resp onsavel pela pratica de actos materiais e 

juridicos necessarios 4 execucao da vontade daquela. 

28. «Perde», perda definitiva, a favor do Estado, de bens, 

produtos ou vantagens de proveniéncia ilicita, determinada 

por decisao judicial. 

29, «Pessoas Colectivas», pessoas juridicas estabeleci- 

das em Angola. 

30. «Pessoas sem Personalidade Juridica», fundos 

fiduciarios explicitos ou a outras entidades semelhantes, 

constituidas em Angola, ou em qualquer outra parte e que 

estejam sob jurisdicao da legislacao angolana ou outra. 

31. «Pessoas Politicamente Expostas (PPE‘s)», indi- 

viduos nacionais ou estrangeiros que desempenham ou 

desempenharam fungées publicas proeminentes em Angola, 

ou em qualquer outro Pais ou jurisdig¢fo ou em qualquer 

organizacao Internacional. 

a@) Para efeitos da presente Lei, consideram-se altos 

cargos de natureza politica ou publica, de entre 

outros, os seguintes: 

i) Presidente da Republica ou Chefe de Estado; 

ii) Vice-Presidente da Republica; 

ii) Primeiro Ministro ou Chefe de Governo; 

iv) Orgaos Auxiliares do Presidente da Republica, 

ou membros do Governo, designadamente 

Ministros de Estado, Ministros, Secretarios 

de Estado e Vice-Ministros e outros cargos 

ou fungées equiparadas; 

v) Deputados, Membros de Camaras Parlamen- 

tares e equiparados; 

vi) Magistrados Judiciais dos Tribunais Superio- 

res e da Relacaio, cujas decisées nao possam 

ser objecto de recurso, salvo em circunstan- 

cias excepcionais;



I SERIE —N.° 10 — DE 27 DE JANEIRO DE 2020 925 
  

vii) Magistrados do Ministério Publico de esca- 

lio equiparado aos Magistrados Judiciais 

referidos no numero anterior; 

viii) Provedor de Justiga e Provedor de 

Justi¢a-Adjunto; 

ix) Membros do Conselho da Republica, do 

Conselho de Segurancga Nacional e demais 

Conselheiros de Estado; 

x) Membros da Comissao Nacional Eleitoral; 

xi) Membros dos Conselhos Superiores da 

Magistratura Judicial e do Ministério Publico; 

xii) Membros de orgios de Administracgao e 

Fiscalizagao dos Bancos Centrais e outras 

autoridades de regulacio e supervisio do 

Sector Financeiro; 

xiii) Chefes de missées diplomaticas e de postos 

consulares; 

xiv) Oficiais Generais das Forgas Armadas e 

Oficiais Comissarios das Forgas de Seguranca 

e Ordem Interna; 

xv) Membros de orgaios de administragaio e 

de fiscalizagio de empresas publicas e de 

sociedades de capitais exclusiva ou maio- 

ritariamente publicos, institutos publicos, 

associacées e fundacées publicas, estabeleci- 

mentos publicos, qualquer que seja o modo 

da sua designacao, incluindo os orgaos de 

gestao das empresas integrantes dos sectores 

empresariais locais; 

xvi) Membros do Conselho de Administracio, 

Directores, Directores-Adjuntos e ou pes- 

soas que exercem fungdes equivalentes numa 

organiza¢ao internacional; 

xvii) Membros dos érgios executivos de direc- 

cao de Partidos Politicos; 

xviii) Membros das administragdes locais e do 

poder autarquico; 

xix) Lideres de confissées religiosas. 

b) No ambito da presente Lei, sao também tratadas 

como pessoas politicamente expostas os mem- 

bros da familia e as pessoas muito préximas dos 

individuos acima mencionados, nomeadamente: 

i) O cénjuge ou companheiro de uniao de facto; 

ii) Os parentes, até ao 3.° grau da linha colateral, 

os afins até ao mesmo grau, os respectivos 

cénjuges ou companheiros de unifio de facto; 

iii) Pessoas com reconhecidas e estreitas rela- 

ces de natureza pessoal; 

iv) Pessoas com reconhecidas e estreitas rela- 

cdes de natureza societéria ou comercial 

nomeadamente: 

1) Qualquer pessoa singular, que seja notoria- 

mente conhecida como proprietaria conjunta 

de uma pessoa colectiva com o titular do alto 

cargo de natureza politica ou publica ou que 

com ele tenha relagées comerciais proximas; 

2) Qualquer pessoa singular que seja proprieta- 

ria do capital social ou dos direitos de voto 

de uma pessoa colectiva ou do patrimonio de 

um centro de interesses colectivos sem per- 

sonalidade juridica, que seja notoriamente 

conhecido, tendo como unico beneficiario 

efectivo o titular do alto cargo de natureza 

politica ou publica. 

32. «Prestadores de Servigos a Sociedades e Entidades 

sem Personalidade Juridica», qualquer pessoa ou empresa, 

incluindo centros de interesses colectivos sem personali- 

dade juridica (trusts) que nfo se encontrem ja abrangidas 

noutras categorias definidas na presente Lei e que prestem a 

terceiros, a titulo profissional, na totalidade ou em parte, os 

seguintes servicos: 

a) Constituicgao de pessoas colectivas; 

b) Actuagao como administradores, gerentes ou 

secretarios de sociedade, sécios, accionistas ou 

titulares de posicgao idéntica para outra pessoa 

colectiva ou fazem diligéncias necessarias para 

que um terceiro actue dessa forma; 

c) Fomecimento de sede social, enderego comercial, 

instalagdes ou endereco administrativo ou pos- 

tal de sociedade, ou de qualquer outra pessoa 

colectiva ou centro de interesses colectivos sem 

personalidade juridica; 

d@) Administragao de um express trust ou a realizagao 

das diligéncias necessarias para que outrem 

actue dessa forma. 

33. «Proliferacdo de Armas de Destruicdo em Massa», 

transferéncia e exportacaio de armas nucleares, quimicas 

ou bioldgicas, materiais relacionados e os seus meios de 

entrega. 

34, «Prestador de Activo Virtual», qualquer pessoa sin- 

gular ou colectiva que realiza uma ou mais das seguintes 

actividades ou operacées comerciais em nome ou por conta 

de outra pessoa singular ou colectiva: 

@) A troca de activos virtuais por moedas fiduciarias; 

5) Atroca de uma ou mais formas de activos virtuais 

por outras; 

c) A transferéncia de activos virtuais; 

d@) A guarda ou administragao de activos virtuais ou 

instrumentos que conferem o controlo sobre 

activos virtuais; 

e) A participagao em operacgées e a provisao de servi- 

cos financeiros relacionados a oferta e/ou venda 

de um activo virtual por um emissor.
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35. «Prestadores de Servicos de Pagamentos», insti- 

tuicao financeira ou entidade nao financeira autorizada a 

prestar servicos de pagamento, nos termos da Lei do Sistema 

de Pagamentos. 

36. «Servicos de Pagamentos», actividades economicas 

enumeradas na Lei do Sistema de Pagamentos. 

37. «Relac do de Negécio», relacaio de natureza comercial 

ou profissional entre as entidades sujeitas e os seus clientes 

que, no momento em que esta, efectivamente, se estabelece, 

se prevé que venha a ser ou seja duradoura. 

38. «Relacdio de Correspondéncia»>, prestacaio de servi- 

¢os por um banco, uma entidade financeira ou outra entidade 

prestadora de servicos similares (o correspondente), a um 

banco, uma entidade financeira ou outra entidade de natu- 

reza equivalente que seja sua cliente (o respondente), a qual 

inclua a disponibilizagio de uma conta corrente ou outra 

conta que gere uma obrigaciio e servicos conexos, tais como 

gestio de numerario, processamento de transferéncias e 

fundos e de outros servicos de pagamento por conta do res- 

pondente, compensacio de cheques, contas coirespondentes 

de transferéncia, servico de cambios e operacdes com valo- 

res mobiliarios. 

39, «Transaccdo Ocasional», qualquer transac¢ao efec- 

tuada pelas entidades sujeitas fora do ambito de uma rela¢io 

de negécio ja estabelecida. 

AQ. «Transferéncia de Activos Virtuais», realizagio de 

uma transac¢ao em nome de outra pessoa singular ou colec- 

tiva que movimenta um activo virtual de um endereco ou 

conta virtual para outro. 

Al. «Transferéncia Electrénica», qualquer operacao 

efectuada em nome de uma pessoa ordenante, quer singu- 

lar, quer colectiva, através de uma instituic ao financeira, por 

via electronica, com o fim de disponibilizar um montante 

de dinheiro a uma pessoa beneficidria noutra instituicao 

financeira. O ordenante e o beneficiario podem ser a mesma 

pessoa. 

42. «Unidade de Informacdo Finemceira (UIF)», wni- 

dade central nacional de natureza publica, aut6noma e 

independente com competéncia para receber, analisar e 

difundir a informacio suspeita de branqueamento de capi- 

tais, do financiamento do terrorismo e da proliferacaio de 

armas de destruigfio em massa, bem como cooperar com 

as congéneres internacionais e as demais entidades com- 

petentes para a prevencao e combate ao branqueamento de 

capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferacao de 

armas de destruicfio em massa, cuja organizacio e funciona- 

mento é definida em diploma proprio. 

ARTIGO 4° 
(Avaliacao nacional do risco) 

1. As autoridades competentes devem realizar uma ava- 

liacgio do risco, a nivel nacional, para identificar, avaliar 

e compreender os riscos associados ao branqueamento de 

capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento 

das actividades de proliferacio de armas de destruigfo em 

massa em Angola, bem como coordenar a resposta nacional 

necessaria 4 mitigac ao dos riscos detectados. 

2. Compete ao Comité de Supervisio a conducio da 

Avaliacao Nacional de Risco. 

3. No exercicio da Avaliacio Nacional de Risco, 

devem participar todas as instituigdes a nivel nacional 

relevantes para a identificagio e compreensao do risco de 

Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e 

da Proliferacaio de Armas de Destrui¢ fo em Massa. 

4, A Avaliagio Nacional do Risco deve ser actualizada 

periodicamente numa base trienal. 

5. As constatacdes relevantes da Avaliacio Nacional 

do Risco devem ser disponibilizadas a todas as autorida- 

des competentes, entidades sujeitas e demais entidades para 

as quais se mostre pertinente a tomada de conhecimento do 

resultado da Avaliacio. 

6. Concluida a Avaliacgao Nacional de Risco e quaisquer 

das suas actualizacgées, o Comité de Supervisio deve elabo- 

rar e submeter a aprovacio do Titular do Poder Executivo 

um Plano de Accao para a mitigacao do risco identificado. 

ARTIGO 5° 

(Avaliacées sectoriais) 

1. Sem prejuizo do disp osto no artigo anterior, as autorida- 

des de supervisio e demais entidades com responsabilidades 

no dominio da Prevenciaio e Combate do Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacgaio 

de Armas de Destruicfio em Massa devem realizar avalia- 

¢des de risco sectoriais ou de outra natureza. 

2. As avaliacées sectorias sao actualizadas anualmente. 

ARTIGO 6° 

(Bancos de fachada) 

1. Eproibida a constituicao de bancos de fachada em ter- 

ritorio angolano. 

2. E vedado 4s instituigdes correspondentes estabelece- 

rem relacgdes de correspondéncia com bancos de fachada. 

3. As instituigSes correspondentes devem evitar estabe- 

lecer relagdes de correspondéncia com outras instituicdes 

respondente que, reconhecidamente permitam que, as suas 

contas sejam utilizadas por bancos de fachada. 

ARTIGO 7° 
(Contas anonimas) 

E expressamente proibida a abertura ou manutengiio de 

contas bancarias anénimas ou com nomes manifestamente 

ficticios.
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CAPITULO II 
Obrigacées, Supervisao e Fiscalizacio 

SECCAOI 

Obrigacdes em Geral 

SUBSECCAOI 
Obrigacoées das Entidades Sujeitas 

ARTIGO 8° 
(Obrigacdes gerais) 

As entidades sujeitas estfio vinculadas, no desempenho 

da respectiva actividade, ao cumprimento das seguintes 

obrigacées gerais: 

a@) Obrigacio de Avaliagao de Risco; 

5) Obrigagao de Identificagao e Diligéncia; 

c) Obrigagao de Recusa; 

d) Obrigacio de Conservagiao; 

e) Obrigagao de Comunicacao; 

J Obrigacao de Abstenciio; 

g) Obrigagao de Cooperagao e prestacao de informa- 

cao; 

h) Obrigagio de Sigilo; 

i) Obrigagao de Controlo; 

J) Obrigagao de Formacio. 

ARTIGO 9° 
(Obrigacao de Avaliacio de Risco) 

1. As entidades sujeitas devem adoptar medidas apro- 

priadas para identificar, avaliar, compreender e mitigar os 

Riscos de Branqueamento de Capitais do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacgio de Armas de Destruicao em 

Massa a que estao expostas ao nivel do cliente individual, 

da transaccfo e da instituic¢fio, tendo em conta os seguintes 

factores: 

a) Natureza, dimensao e complexidade da actividade 

desenvolvida pela entidade sujeita; 

5) Paises ou areas geograficas em que a entidade 

sujeita exerc¢a actividade, directamente ou atra- 

vés de terceiros, pertencentes ou nfo ao mesmo 

grupo; 

c) Areas de negécio desenvolvidas pela entidade 

sujeita, bem como produtos, servicos e opera- 

ces disponibilizadas; 

d) Natureza do cliente; 

e) Historico do cliente; 

J Natureza, dimensao e complexidade da actividade 

desenvolvida pelo cliente; 

g) Paises ou areas geograficas em que o cliente exerga 

actividade directamente ou através de terceiros, 

pertencentes ou nao ao mesmo grupo; 

h) Forma de estabelecimento da relacgao de negocio; 

i) Localizacgao geografica do cliente da entidade obri- 

gada ou que se tenha domiciliado ou de algum 

modo desenvolva a sua actividade, 

Jj) Transacgées efectuadas pelo cliente; 

k) Canais de distribuicgéio dos produtos e servicos 

disponibilizados, bem como dos meios de comu- 

nica¢ao utilizados no contacto com os clientes. 

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, as entida- 

des sujeitas devem desenvolver e implementar ferramentas 

ou sistemas de informacfo para a gestao eficaz do risco de 

branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo 

e da proliferacao de armas de destrui¢ ao em massa. 

3. Anatureza e dimensio das avaliacées de risco devem 

estar adequadas as caracteristicas, dimensao e complexidade 

da instituicao em questio. 

4, As medidas apropriadas referidas no n.° 1 do presente 

artigo, devem incluir: 

a) Documentagao sobre os riscos inerentes a reali- 

dade operativa especifica da entidade sujeita e 

a forma como esta os identificou e avaliou, bem 

como sobre a adequacao dos meios e procedi- 

mentos de controlo destinados a mitigacao dos 

riscos identificados e avaliados sobre o modo 

como as entidades sujeitas monitorizam a ade- 

quacao e eficacia destes meios; 

5) Consideragao de todos os factores de risco relevan- 

tes antes de determinar o nivel de risco global 

e o tipo e dimensfo adequadas as medidas de 

mitigacao a serem aplicadas; 

c) Actualizagaéo continua das avaliacées dos riscos da 

instituicéo sobre a analise; 

d) Utilizagio de mecanismos técnicos e tecnoldgicos 

apropriados para fornecer informacées sobre as 

avaliacgdes de risco as autoridades competentes; 

e) Demonstracgio da adequagao dos procedimentos 

adoptados, sempre que tal lhes seja solicitado 

pela competente autoridade de supervisio ou de 

fiscalizacio. 

5. As entidades sujeitas devem ainda: 

a@) Desenvolver e implementar as politicas internas, 

procedimentos e controlos aprovados pelo 

respectivo d6rgio de gestéo, de modo a permitir 

gerir e mitigar os riscos por elas identificados ou 

que lhes tenham sido comunicados pelas autori- 

dades competentes; 

5) Monitorar a implementag4o dos referidos procedi- 

mentos, controlos e politicas, e aperfeicoa-los, 

quando necessario; 

c) Executar medidas reforgadas de gestao e mitiga¢gao 

eficaz de riscos altos, quando sejam identifica- 

dos e medidas simplificadas nos casos de risco 

diminuto; 

d) Garantir que a realizagao das medidas simplifica- 

das ou reforcgadas referidas na alinea anterior 

aborde a avaliacao de riscos e as orientacées das 

autoridades de supervisio e fiscalizacio.
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ARTIGO 10° 
(Gestao de Risco na Utilizacao de Novas Tecnologias) 

1. As entidades sujeitas devem identificar e avaliar os 

Riscos de Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferag ao de Armas de Destruicgao em 

Massa que possam surgir em funcao, designadamente: 

@) Da oferta de produtos ou operagées susceptiveis de 

favorecer o anonimato; 

5) Do desenvolvimento de novos produtos, servi¢os, 

mecanismos de distribuicaio, métodos de paga- 

mento e novas praticas comerciais; 

c) Da utilizacaio de novas tecnologias ou em fase de 

desenvolvimento, tanto para novos produtos 

como para produtos ja existentes. 

2. As entidades sujeitas devem: 

a) Levar a cabo as suas avaliacées de risco antes do 

lang¢amento ou uso de tais produtos, praticas e 

tecnologias; 

5) Tomar as medidas convenientes para gerir e miti- 

gar os riscos de Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Teirorismo e da Prolifera¢iao 

de Armas de Destruicio em Massa. 

3. Para efeitos de gestio e mitigacaio dos riscos decor- 

rentes de activos virtuais, as autoridades competentes 

devem garantir que a regulamentacao referente ao Combate 

ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruic¢ao em 

Massa se aplica aos prestadores de activos virtuais e que 

estes sio objecto de autorizacio prévia ou registo e estio 

sujeitos a sistemas eficazes de fiscalizacao do cumprimento 

das medidas pertinentes definidas na presente Lei. 

4, As entidades sujeitas devem adoptar politicas ou medi- 

das que serevelem necessarias para evitar autilizacao abusiva 

das novas tecnologias em esquemas de Branqueamento de 

Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferacg ao 

de Armas de Destruicio em Massa. 

ARTIGO 11° 
(Obrigacao de Identificacaio e Diligéncia) 

1. As entidades sujeitas devem efectuar a devida 

Identificacao e Diligéncia do cliente e se aplicavel, dos seus 

representantes legais e do beneficiario efectivo, sempre que: 

a) Estabelecam relacées de negécio; 

5) Efectuem transaccdes ocasionais: 

i) Com um valor igual ou superior ao equiva- 

lente, em moeda nacional ou noutra moeda, 

ao indicado no ponto 1.1 da Tabela Anexa a 

presente Lei, independentemente de se tra- 

tar ou nao de uma tinica operacio ou de parte 

integrante de varias operacdes aparentemente 

vinculadas; 

ii) De qualquer transferéncia electronica de valor 

igual ou superior ao equivalente, em moeda 

nacional ou noutra moeda estrangeira, ao 

indicado no ponto 1.2 da Tabela Anexa a 

presente Lei. 

c) Existam suspeitas de crime de Branqueamento de 

Capitais ou de Financiamento do Terrorismo 

e de Proliferacio de Armas de Destruicio em 

Massa; e, 

d) Existam dtividas quanto a autenticidade ou a 

conformidade dos dados de identificacfio dos 

clientes previamente adquiridos. 

2. As medidas de diligéncia relativa a cliente a serem 

tomadas sfo as seguintes: 

a) Identificar e verificar a identidade dos clientes e 

das pessoas que os representa: 

i) No caso de pessoas singulares, a verificagao 

da identidade deve ser efectuada mediante 

a apresentacao de documento comprovativo 

valido 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 colec- 

tivas a identificacio faz-se mediante a 

apresenta¢ao de documento original ou foto- 

cépia da certidio de escritura publica de 

constituigfo ou documento equivalente, cer- 

tidio do registo comercial, publicacfio em 

Diario da Republica, alvaras, licenca valida 

emitida pela entidade competente e o ntmero 

de identificacao fiscal; 

iii) No caso da pessoa colectiva ser nao residente 

em territério nacional, a identificacao é feita 

mediante documento equivalente; 

iv) A identificacgao de centros de interesses colec- 

tivos sem personalidade juridica constituidos 

de acordo com o direito estrangeiro ou ins- 

trumentos legais semelhantes deve incluir a 

obtencio e verificagio do nome dos admi- 

nistradores (trustees), instituidores (settlor) e 

beneficiarios. 

5) Identificar e verificar os beneficiarios efectivos, 

utilizando informagées de fontes crediveis, 

devendo exigir no minimo, a seguinte informa- 

cao: 

i) Documento autenticado que confirme a identi- 

dade do beneficiario efectivo, 

ii) Copia do acordo fiduciario, dos estatutos da 

sociedade ou outro documento equivalente; 

iii) Acta da Assembleia Geral constituinte, assim 

como a acta de alteracao da estrutura accio- 

nista ou de sdcios; 

iv) Outra informagao fidedigna, que esteja publi- 

camente disponivel e a institui¢ao financeira 

bancaria considere relevante. 

c) Obter informacao sobre a finalidade e a natureza 

pretendida da relacaio de negécio;
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d@) Obter informacio relativa a clientes que sejam 

pessoas colectiva ou entidade sem personalidade 

juridica, que permita compreender a natureza 

dos negécios do cliente, a patticipacgao de con- 

trolo no capital social, os nomes dos membros 

dos 6rgios de gestiio; 

e) Obter informacio, quando o perfil de risco do 

cliente ou as caracteristicas da operaciio o jus- 

tifiquem, sobre a origem e o destino dos firndos 

movimentados no ambito de uma relacio de 

negocio ou na realizacio de uma transac¢io 

ocasional e solicitar documentac fo de suporte; 

J) Manter um acompanhamento continuo da relacao 

de negocio, a fim de assegurar que tais opera- 

ces sAo consistentes com o conhecimento que 

a entidade sujeita possui do cliente, dos seus 

negocios e do seu perfil de risco; 

g) Manter actualizados os elementos de informa¢ao 

obtidos no decurso da relacao de negocio. 

3. Sempre que a entidade sujeita tenha conhecimento 

ou fundada suspeita de que o cliente nao actua por conta 

propria, deve tomar medidas adequadas que lhe permitam 

conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de 

quem o cliente esta a actuar, nomeadamente dos beneficia- 

rios efectivos. 

4. As entidades sujeitas devem também verificar se os 

representantes dos clientes se encontram legalmente habili- 

tados a actuar em seu nome ou representacio. 

5. A obrigacao de identificacao prevista no n.° 2 do pre- 

sente artigo, deve aplicar-se aos clientes ja existentes e a 

verificacgio da identidade desses clientes sera objecto de 

regulamentacao emitida pelas autoridades de supervisio e 

fiscalizacao. 

ARTIGO 12° 
(Momento da verificacao da identidade) 

1. A verificacao da identidade do cliente e, se aplicavel, 

aos seus representantes e do beneficiario efectivo, deve ter 

lugar antes do estabelecimento da relacfio de negdécio ou 

antes da realizacio de qualquer transac¢ao ocasional. 

2. Sem prejuizo do disposto do ntimero anterior, a veri- 

ficacgao da identidade pode ser completada apos o inicio da 

relacaio de negdcio se: 

a@) Tal for necessario para nao interromper o curso 

normal do negécio; 

5) O contrario nao resulte de norma legal ou regula- 

mentar aplicavel a actividade da entidade sujeita; 

c) A situagao em causa apresente diminuto Risco de 

Branqueamento de Capitais, de Financiamento 

ao Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de 

Destruicio em Massa, havendo identificacio 

expressa desta situacao por parte das entidades 

sujeitas; 

d) A entidade sujeita tiver executado medidas ade- 

quadas a gerir o risco associado a situacgao, 

designadamente através da limitacao do numero, 

tipo ou montante das operacgdes que podem ser 

efectuadas. 

3. Sempre que seja feito o uso da faculdade estabele- 

cida no mimero anterior, as entidades sujeitas concluem os 

procedimentos de verificacao da identidade dentro do prazo 

razoavel determinado pelo sector em questio. 

4. No caso de abertura de contas de depdsito bancario, 

as institui¢des financeiras bancarias nao podem, depois do 

depdsito inicial, permitir a realizacgio de quaisquer movi- 

mentos a débito ou a crédito na conta, nem disponibilizar 

quaisquer instrumentos de pagamento sobre a conta ou efec- 

tuar quaisquer alteracdes na sua titularidade, enquanto nao 

se mostrar verificada a identidade do cliente e do beneficiario 

efectivo de acordo com as disposicées legais ou regulamen- 

tares aplicaveis. 

5. O disposto no n.° 2 nao é aplicavel, ainda que o risco 

seja diminuto, sempre que surgir uma suspeita de que a ope- 

racaio esteja relacionada com o crime de branqueamento de 

capitais ou de financiamento de terrorismo ou proliferacaio 

de armas de destiui¢ao em massa, caso em que se deve apli- 

car o disposto no n.° 1 do presente artigo. 

ARTIGO 13.° 
(Medidas de diligéncia simplificada) 

1. As entidades sujeitas podem simplificar as medi- 

das adoptadas ao abrigo do dever de identificacio e 

diligéncia quando identifiquem um risco comprovadamente 

reduzido de Branqueamento de Capitais, de Financiamento 

do Terrorismo e de Proliferagio de Armas de Destruicgao em 

massa nas relagées de negocio, nas transaccdes ocasionais 

ou nas operacées que efectuem, tomando em consideragao, 

designadamente, a origem ou destino dos fundos, bem como 

os factores referidos no n.° 2 do artigo 12.° da presente Lei. 

2. Para efeitos do numero anterior, as entidades sujeitas 

devem considerar entre outros, os seguintes factores: 

@ A finalidade da relagio de negocio; 

5) O nivel de bens por cliente ou o volume de opera- 

cdes efectuadas; 

c) Aregularidade ou duragao da relagao de negocio. 

3. A adopcao de medidas simplificadas apenas sao apli- 

caveis na sequéncia de uma avaliacaio adequada dos riscos 

pelas proprias entidades sujeitas ou pelas respectivas autori- 

dades de supervisao e fiscalizacao e nunca pode ter lugar em 

qualquer das seguintes situacées: 

@ Quando existam suspeitas de Branqueamento de 

Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de 

Proliferagao de Armas de Destruicaio em Massa; 

5) Quando devam ser adoptadas medidas reforgadas 

de identificacao ou diligéncia; e 

c) Sempre que tal seja determinado pelas Autoridades 

de Supervisio e Fiscalizacio.
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4, Na analise dos Riscos de Branqueamento de Capitais, 

de Financiamento do Terrorismo e da Proliferacéo de Armas 

de Destruic¢fo em Massa, que podem motivar a adopcio de 

medidas simplificadas, as entidades sujeitas e as autoridades 

de supervisao e fiscalizagfio tém em conta outras situa- 

¢des indicativas de risco potencialmente mais reduzido que 

venham a ser identificadas pelas respectivas autoridades de 

supervisio e fiscalizac ao. 

5. Sem prejuizo de outras medidas simplificadas que se 

mostrem mais adequadas aos riscos concretos identificados, 

as entidades sujeitas devem considerar as seguintes: 

a@) A verificagao da identificagao do cliente e do 

beneficiario efectivo apdos o estabelecimento da 

relacao de negécio; 

b) Aredugao da frequéncia das actualizagées dos ele- 

mentos recolhidos no cumprimento do dever de 

identificacao e diligéncia; 

c) A redugao da intensidade do acompanhamento 

continuo e da profundidade da analise das ope- 

racdes, quando os montantes envolvidos nas 

mesmas sao de valor baixo; 

d) A auséncia de recolha de informagées especificas 

e a nao execucéo de medidas especificas que 

permitam compreender o objecto e anatureza da 

relacao de negécio, quando seja razoavel inferir 

o objecto e anatureza do tipo de transac¢ao efec- 

tuada ou relacao de negocio estabelecida. 

6. As medidas simplificadas a aplicar pela entidade 

sujeita devem ser proporcionais aos factores de risco redu- 

zido identificados. 

7. As autoridades de supervisao e fiscalizagao podem 

igualmente definir o conteltido concreto das medidas 

simplificadas que se mostrem adequadas a fazer face a deter- 

minados riscos reduzidos de Branqueamento de Capitais, de 

Financiamento do Terrorismo e de Proliferag fo de Armas de 

Destruicaio em Massa identificados. 

8. A aplicacio de medidas simplificadas, nao dispensa 

as entidades sujeitas de acompanhar as operacées e relacdes 

de negocio de modo a permitir a deteccao de operacées nfo 

habituais ou suspeitas. 

ARTIGO 14° 
(Medidas de diligéncia reforcada) 

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto nos arti- 

gos 11.° e 13.° da presente Lei, as entidades sujeitas devem 

aplicar medidas acrescidas de diligéncia em relacio aos 

clientes e as operacées, atendendo a natureza, complexi- 

dade, volume, caracter nao habitual, auséncia de justificacg ao 

econoémica ou susceptibilidade de enquadrar num tipo legal 

de crime ou por outro factor de alto risco. 

2. Verificadas as circunstancias descritas no numero 

anterior, as entidades sujeitas devem procurar informacfo 

do cliente sobre a origem e destino dos fundos e reduzir a 

escrito o resultado destas medidas, que deve estar disponivel 

para as autoridades competentes. 

3. SAo sempre aplicaveis medidas acrescidas de diligén- 

cia as operacées realizadas a distancia e especialmente as 

que possam favorecer o anonimato, as operacées efectuadas 

com pessoas politicamente expostas, as opera¢ des de corres- 

pondéncia bancaria com instituigdes financeiras bancarias 

estabelecidas em paises terceiros e a quaisquer outras desig- 

nadas pelas autoridades de supervisao ou de fiscalizac¢ao do 

respectivo sector, desde que legalmente habilitadas para o 

efeito. 

4. Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, sao 

também aplicaveis medidas complementares de diligéncia 

as operacées realizadas sem a presenca fisica do cliente, 

do seu representante ou do beneficiario efectivo, podendo 

a confirmacao da identidade ser completada com documen- 

tos adicionais ou com informagées prestadas pelo cliente e 

consideradas como suficientes para fins de confirmagao ou 

verificacao. 

5. Quanto as relagées de negécio ou transac¢des oca- 

sionais com pessoas politicamente expostas, as entidades 

sujeitas devem: 

a@) Dispor de procedimentos adequados baseados 

no risco, para determinar se o cliente ou, caso 

aplicavel, representante ou beneficiario efectivo 

pode ser considerada uma pessoa politicamente 

exp osta; 

5) Obter autorizagao do orgio de gestao competente 

da entidade sujeita antes do estabelecimento 

de relagdes de negdécio com tais clientes e bem 

como para dinamizar e dar continuidade as rela- 

cdes, na hipotese da aquisicao da condicao de 

“Pessoa Politicamente Exposta” ser posterior ao 

estabelecimento da relacao de negocio; 

c) Tomar as medidas necessarias para determinar a 

origem do patrimonio e dos fundos envolvidos 

nas relacdes de negocio ou nas transac¢ées oca- 

sionais; 

d@) Efectuar um acompanhamento continuo acrescido 

da relacaio de negécio. 

6. O regime previsto no numero anterior deve continuar 

a aplicar-se a quem, tendo deixado de ter a condicfo de pes- 

soa politicamente exposta, continue a representar um risco 

acrescido de Branqueamento de Capitais, de Financiamento 

do Terrorismo e de Proliferagio de Armas de Destruicio 

em Massa devido ao seu perfil ou a natureza das operacées 

desenvolvidas. 

ARTIGO 15.° 
(Obrigacao de recusa) 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 17.°, caso os requi- 

sitos previstos nos artigos 11.° a 14.° da presente Lei nio 

possam ser cumpridos, as entidades sujeitas devem: 

a) Recusar a abertura de conta; 

5) Recusar o inicio da relacg4o de negocio, 

c) Recusar a realizacao da transac¢ao; 

d) Extinguir a relacao de negocio.
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2. Sempre que ocorra qualquer das situagdes previstas 

no niimero anterior, as entidades sujeitas devem analisar 

as circunstancias que a determinaram e, se suspeitarem 

que a situacao pode estar relacionada com a pratica de um 

Crime de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do 

Terrorismo ou de Proliferacgaio de Armas de Destruicaio em 

Massa, devem efectuar as comunicacées previstas na Lei e 

quando aplicavel, ponderar pdér termo a relacao de negocio. 

ARTIGO 16° 

(Obrigacao de conservac Ao) 

1. As entidades sujeitas devem conservar por um periodo 

de 10 (dez) anos, contados a partir do momento em que for 

efectuada a transaccfio ou apés o fim da relacao de negocio, 

no minimo, os seguintes documentos: 

a) Cépias dos documentos ou outros suportes tec- 

nolédgicos comprovativos do cumprimento 

da obrigacao de identificacaio e de diligéncia, 

incluindo a conservac ao de registos sobre a clas- 

sificacao dos clientes; 

5) Registo de transacgées, incluindo toda informag4o 

original e do beneficiaério da transaccfo, para 

permitir a reconstituicio de cada operacio, de 

modo a fomecer se necessario, prova no ambito 

de um processo criminal; 

c) Copia de toda a correspondéncia comercial trocada 

com o cliente; 

d) Copia das comunicagées efectuadas pelas entida- 

des sujeitas a Unidade de Informacio Financeira 

e outras autoridades competentes; 

e) Registos dos resultados das analises internas, assim 

como o registo da fundamentac ao da decisao das 

entidades sujeitas no sentido de nfo comunica- 

rem estes resultados 4 Unidade de Informag¢io 

Financeira ou a outras autoridades competentes. 

2. A informacao referida no niimero anterior, deve ser 

colocada a disposicao da Unidade de Informacio Financeira 

e das demais autoridades competentes. 

3. Para o cumprimento do disposto no n.° 1 do presente 

aitigo, os elementos ai referidos devem ser adequadamente 

conservados em suporte electrénico ou noutros meios que 

permitam a sua facil localizagio e o acesso imediato aos 

mesmos pela Unidade de Informacao Financeira ou outras 

autoridades competentes. 

ARTIGO 17° 
(Obrigacaéo de comunicacao) 

1. As entidades sujeitas devem, por sua propria ini- 

ciativa, informar de imediato, 4 Unidade de Informacio 

Financeira, sempre que saibam ou tenham razées suficientes 

para suspeitar que teve lugar, esta em curso ou foi tentada 

uma operacio susceptivel de estar associada a pratica do 

Crime de Branqueamento de Capitais ou de Financiamento 

do Terrorismo e de Prolifera¢ ao de Armas de Destruicgao em 

Massa ou de qualquer outro crime. 

2. Para efeitos do disposto no n.° 1, a operacgao pode 

envolver uma Unica transaccio ou ser parte integrante de 

varias transaccdes aparentemente vinculadas. 

3. As entidades sujeitas devem ainda comunicar a 

Unidade de Informacio Financeira, todas as transaccées em 

numerario 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 denomi- 

nacfo baixa por notas de denominacio alta; 

c) Valor indicado 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 indicado no ponto 2.5 da Tabela Anexa, 

quando envolver valores mobiliarios; 

J) Valor indicado no ponto 2.6 da Tabela Anexa, 

quando satisfagam dois ou mais dos seguintes 

indicadores: 

i Montantes nao contados; 

i. Em moeda estrangeira; 

iii. Nao depositados em conta propria; 

iv. Que sejam transferidos para uma conta no 

exterior. 

4, As instituic¢des financeiras devem, ainda, comunicar 

a Unidade de Informacio Financeira, todas as transferén- 

cias electronicas efectuadas por nao detentores de conta 

bancaria, cujos montantes, em moeda nacional, excedam o 

indicado no ponto 2.7 da Tabela Anexa a presente Lei e se 

destinem a paises estrangeiros. 

5. As autoridades de supervisao e fiscalizagio podem, 

mediante regulamentacio complementar, alterar os limites 

fixados no n.° 3 do presente artigo, bem como definir outros 

requisitos de comunicacao de operacgées. 

6. A informacao prevista nos numeros anteriores, refe- 

rente a operacées suspeitas, a pessoas designadas ou 

politicamente expostas, apenas pode ser usada em sede de 

processo penal. 

7. Para efeitos do disposto no ntimero anterior, a iden- 

tidade de quem presta a informacao nao pode ser revelada. 

ARTIGO 18.° 
(Obrigacao de abstencao) 

1. Sempre que se constate que uma determinada opera- 

cao evidencia fundada suspeita e seja susceptivel de estar 

relacionada a pratica de um crime, as entidades sujeitas, para 

além do cumprimento das obrigagées decorrentes dos arti- 

gos 11.° a 14.° da presente Lei, devem abster-se de executar 

quaisquer operacées relacionadas com o cliente.
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2. Observado o previsto no n.° 1, as entidades sujeitas 

devem imediatamente, comunicar por escrito, ou por qual- 

quer outro meio, a Unidade de Informacio Financeira, o 

fundamento das suas suspeicées e solicitar confirmacao da 

suspensao da operacio. 

3. A Unidade de Informacao Financeira deve pronun- 

ciar-se sobre a confirmacio da suspensao da operacaio no 

prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados desde a data 

darecepc¢ao da comunicacao, findo o qual, na falta de confir- 

macio, a operacéo pode ser executada. 

4, Caso a entidade sujeita considere que a abstencao refe- 

rida no n.° 1 nao é possivel ou que, apds consulta 4 Unidade 

de Informacao Financeira, possa ser susceptivel de prejudi- 

car a prevencao ou a futura investigacaio do Branqueamento 

de Capitais, do Financiamento do Terrorismo ou da 

Proliferagio de Armas de Destruicio em Massa, a referida 

operac¢ao pode ser realizada, devendo a entidade sujeita for- 

necer de imediato 4 Unidade de Informacio Financeira, as 

informacées respeitantes a operacao. 

5. Quando confirme a suspeita, a Unidade de Informag io 

Financeira deve requerer a Procuradoria Geral da Republica 

a homologacao da decisio de suspensao da operacaio no 

prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis a contar da data da deci- 

sao estabelecida no n.° 3. 

6. A Procuradoria Geral da Republica deve pronunciar-se 

no prazo de 10 (dez) dias tteis a contar da data da solicitag ao 

da Unidade de Informagao Financeira. 

7. Caso a Procuradoria Geral da Republica se pronun- 

cie no sentido de nfo homologacao da suspensao, a Unidade 

de Informacio Financeira comunica imediatamente o facto 

a entidade sujeita para que esta prossiga com a operaciio. 

8. Caso a Procuradoria Geral da Republica nao se pro- 

nuncie no prazo previsto no n.° 6, a Unidade de Informag io 

Financeira comunica imediatamente 4 entidade sujeita que 

pode executar as operacdes relativamente as quais tenha 

exercido o dever de abstencao. 

ARTIGO 19° 
(Obrigacao de cooperacao e prestacaéo de informacao) 

1. As entidades sujeitas devem, prontamente cooperar 

e prestar informacao a Unidade de Informacio Financeira, 

as autoridades de supervisio e de fiscalizacéo e quando por 

estas solicitadas, fornecer as informacées sobre operacdes 

realizadas pelos clientes, apresentando ainda os documentos 

relacionados com as referidas operacées. 

2. As entidades sujeitas devem possuir sistemas e instru- 

mentos que lhes permitam responder pronta e integralmente 

aos pedidos de informacao apresentados pela Unidade de 

Informa¢fo Financeira e pelas demais entidades com com- 

peténcia nesta matéria, destinados a determinar se mantém 

ou mantiveram, nos ultimos (10) dez anos relacdes de nego- 

cio com uma determinada pessoa singular ou colectiva e 

qual a natureza dessas relacées. 

3. As entidades sujeitas devem ainda cooperar e forne- 

cer todos os dados solicitados pelas autoridades judiciarias 

competentes. 

ARTIGO 20° 
(Dever de sigilo) 

As entidades sujeitas e os membros dos respectivos 

Orgaos sociais ou, que nelas exercam funcées de direccaio, de 

geréncia ou de chefia, os seus empregados, os mandatarios e 

outras pessoas que lhes prestem servico a titulo permanente, 

temporario ou ocasional, nfo podem revelar ao cliente ou 

a terceiros, que transmitiram as comunicacdes legalmente 

devidas ou que se encontra em curso uma investigacao. 

ARTIGO 21° 
(Pr oteccAo na prestacao de informacées) 

1. As informagées prestadas no cumprimento das obri- 

gac6es previstas na presente Lei, pelas entidades sujeitas, 

trabalhadores e colaboradores, as autoridades competentes, 

nao constituem violacao de qualquer obrigacao de segredo 

imposta por via legislativa, regulamentar ou contratual, nem 

implicam, para quem as preste, responsabilidade disciplinar, 

civil ou criminal. 

2. As entidades sujeitas devem abster-se de quaisquer 

ameacas ou actos hostis e em particular, de praticas laborais 

desfavoraveis ou discriminatorias contra quem preste infor- 

ma¢oées, documentos ou quaisquer outros elementos sobre 

os quais recaia uma obrigacao de prestacao de informacées 

nos termos da presente Lei. 

3. A disponibilizacéo das informacées, dos documentos 

e dos demais elementos referidos na presente Lei, nao pode, 

por si s6, servir de fundamento 4 promogao pela entidade 

sujeita de procedimento disciplinar, civil ou criminal contra 

quem os faculte. 

ARTIGO 22° 
(Obrigacao de controlo) 

1. As entidades sujeitas devem implementar programas 

de Prevencio e Combate ao Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacio de Armas de 

Destruigio em Massa, adequados ao sector de actividade, 

aOs Tiscos respectivos e a dimensfo da actividade comercial 

em questao e que incluam as seguintes politicas, procedi- 

mentos e controlos internos: 

a) Sistemas de controlo de conformidade, incluindo a 

nomeacio de um responsavel ao nivel da direccio; 

b) Procedimentos de averiguagao que garantam cri- 

térios exigentes na contratac¢4o dos empregados; 

c) Uma estrutura de controlo interno independente 

para testar o sistema de Prevenciio e Combate ao 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de 

Destruic¢ao em Massa; 

d) A definigaéo de um modelo eficaz de gestao de risco 

com praticas adequadas a identificacao, avalia- 

cao e mitigac4o dos riscos de Branqueamento de 

Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de 

Proliferagao de Armas de Destruicaio em Massa 

a que entidade sujeita esteja ou venha a estar 

exp osta.
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2. Os grupos financeiros e grupos afins de institui¢ des nao 

financeiras devem ser obrigados a desenvolver programas de 

combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de Destruicfo 

em Massa a nivel do grupo, os quais devem ser aplicados e 

adaptados a todas as sucursais e filiais maioritarias. 

3. Os programas referidos no numero anterior devem 

incluir as medidas definidas no n.° 1, bem como: 

@ Politicas e procedimentos de partilha de informa- 

cao exigidos para o cumprimento do dever de 

identificagao e diligéncia relativo aos clientes 

e para a gestao do risco de branqueamento de 

capitais, de financiamento do terrorismo e da 

proliferacaio de armas de destruicao em massa; 

b) Prestacgio de informagao a nivel do grupo, rela- 

tivas as fiincées de controlo de conformidade, 

auditoria e/ou de Combate ao Branqueamento 

de Capitais e de luta contra o Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacio de Armas de Des- 

truigao em Massa; 

c) Prestagao quando necessario, de informagao sobre 

clientes, contas e operacées das sucursais e filiais, 

para efeitos de Combate ao Branqueamento de 

Capitais e de Luta Contra o Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacio de Armas de Des- 

truigao em Massa; 

d) garantia da confidencialidade e da boa utilizagao 

da informacao partilhada. 

4. As entidades sujeitas devem assegurar a aplicacao 

das medidas de Prevenciio e combate ao Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacg fo 

de Armas de destruicfio em massa, em conformidade com 

as obrigacées da presente Lei, pelas suas sucursais, filiais 

e participadas em que detém maioria ou controle, situa- 

das no estrangeiro, onde as exigéncias minimas do pais de 

acolhimento sao fracas e na medida em que a suas Leis e 

regulamentos o permitam. 

5. No caso de o pais de acolhimento nao permitir a 

aplicacao do disposto no n.° 4, as entidades sujeitas sao obri- 

gadas a aplicar medidas adicionais adequadas, para gerir os 

riscos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do 

Terrorismo e de Proliferagio de Armas de Destruicao em 

Massa e informar as autoridades de supervisao e fiscalizacio. 

ARTIGO 23.° 
(Obrigacao de formaciao) 

1. Todas as entidades sujeitas devem garantir a forma- 

¢40 periddica e adequada aos seus colaboradores e membros 

dos orgaos de gestaio, visando o cumprimento das obriga- 

¢des impostas pela presente Lei e respectiva regulamentac fo 

em matéria de prevencio e repressio do Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacg fo 

de Armas de Destruicio em Massa. 

2. As entidades sujeitas devem conservar, durante um 

periodo de 5 (cinco) anos, cépia dos documentos ou regis- 

tos relativos a formacao prestada aos seus empregados e 

dirigentes. 

ARTIGO 24° 
(Implementacao de Medidas Restritivas) 

1. As entidades sujeitas devem adoptar meios e meca- 

nismos necessaérios para assegurar o cumprimento das 

medidas restritivas adoptadas pelo Conselho de Seguranca 

das Nacées Unidas ou outras entidades, sobre congelamento 

de bens e recursos econdmicos e as proibicées de realizacaio 

de transaccdes relacionadas com o terrorismo, proliferacaio 

de armas de destruicio em massa, e o respectivo financia- 

mento, contra pessoa ou entidade designada. 

2. Para cumprimento do disposto no numero anterior, as 

entidades sujeitas devem adoptar em especial: 

a@) Os meios adequados a assegurar a imediata e plena 

compreensio do teor das medidas restritivas 

referidas no numero anterior, em particular e 

quando aplicavel, das listas de pessoas e entida- 

des emitidas ou actualizadas ao abrigo daquelas 

medidas mesmo que nao disponiveis em lingua 

portuguesa; e 

5) Os mecanismos de consulta necessarios a imediata 

aplicagio daquelas medidas, incluindo a subs- 

cricao electronica de quaisquer contetidos que, 

neste ambito, estejam disp oniveis. 

SUBSECCAO II 
Obrigacoées Especificas das Instituicées Financeiras 

DIVISAO I 
Obrigacées em Especial 

ARTIGO 25.° 
(Obrigacées das Instituicdées Financeiras) 

As Instituigdes Financeiras estao sujeitas para além das 

obrigacées da presente Lei, as previstas em normas regu- 

lamentares emitidas pelas autoridades de supervisio e 

fiscalizacio. 

ARTIGO 26.° 
(Execucao de obrigacdes por terceiros) 

1. As instituigdes financeiras podem delegar a uma enti- 

dade terceira, nos termos a regulamentar pelas respectivas 

autoridades competentes a execucfio das obrigacées de iden- 

tificacao e de diligéncia em relacao aos clientes previstas nos 

artigos 11.° a 14.°, com excepc¢iio dos procedimentos referi- 

dos nas alineas e) e f) do artigo 11.°, todos da presente Lei. 

2. As Institui¢des Financeiras que recorrem a entidades 

terceiras devem: 

a@) Certificar que estes terceiros sao regulados, super- 

visionados e/ou fiscalizados em matéria de 

cumprimento das medidas de diligéncia relati- 

vas aos clientes; 

5) Certificar que mantém os seus registos oficiais nos 

termos da Lei;
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c) Assegurar que as entidades terceiras estao habi- 

litadas para executar os procedimentos de 

identificacao e diligéncia; 

d) Avaliar, através de informagao de dominio publico, 

a reputacao e idoneidade das entidades terceiras; 

e) Completar a informacio recolhida pelas entidades 

terceiras ou proceder a uma nova identificaciao 

no caso de insuficiéncia da informacio ou 

quando o risco associado o justifique; 

J Certificar que as entidades terceiras cumprem o 

dever de conservac io estabelecido no artigo 16.° 

da presente Lei. 

3. Sem prejuizo do disposto em regulamentacio sec- 

torial, as entidades sujeitas asseguram que as entidades 

terceiras a que recorrem estao em condicées de: 

a) Reunir toda a informaciaio e cumprir todos os 

procedimentos de identificacio, diligéncia e 

de conservacao de documentos que as proprias 

entidades sujeitas devem observar; 

5) Quando solicitado, transmitir imediatamente copia 

dos dados de identificacio e de verificacao da 

identidade e outra documentacao relevante sobre 

o cliente, seus representantes ou beneficiarios 

efectivos que foram sujeitos aos procedimentos 

de identificacao e diligéncia. 

4. As instituicgdes financeiras previstas no n.° 1 do pre- 

sente artigo, mantém a responsabilidade pelo estrito 

cumprimento das obrigacées de identificagao e diligéncia. 

5. Nos termos do disposto nos nimeros anteriores, os 

acordos realizados com uma entidade terceira devem ser 

reduzidos a escrito. 

6. Na escolha de terceiros, as instituicgdes financeiras 

devem tomar em conta a informacio disponivel sobre a clas- 

sificacao do risco do pais. 

ARTIGO 27° 
(Agentes bancarios) 

1. O exercicio da actividade do agente bancario deve 

estar em conformidade com a legisla¢ ao em vigor, em maté- 

ria de prevencio e combate do branqueamento de capitais, 

do financiamento do terrorismo e da proliferagao de armas 

de destruicao em massa adoptando medidas apropriadas para 

identificar, avaliar e compreender os riscos a eles associados. 

2. As instituic¢des financeiras devem, ao celebrar contra- 

tos de agenciamento bancario, verificar o cumprimento do 

previsto no numero anterior. 

ARTIGO 28° 
(Obrigacao especifica de exame e de comunicaciao) 

1. As entidades sujeitas devem aplicar medidas reforca- 

das de monitorizacao aos clientes, na propor¢fo dos riscos, 

relacdes de negocio e transaccées com pessoas singulares e 

colectivas, oriundas de jurisdicdes que: 

a@) Nao aplicam ou aplicam de forma insuficiente 

os requisitos internacionais em matéria de 

Prevencaio de Branqueamento de Capitais, de 

Financiamento do Teirorismo e da Prolifera¢iao 

de Armas de Destruicio em Massa, conforme 

determinacaio do Grupo de Acco Financeira 

Internacional; 

5) As medidas para Prevengio e o Combate ao Bran- 

queamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de des- 

truigfo em massa, sejam fracas de acordo com 

a determinacio de uma Autoridade Nacional 

competente. 

2. Em caso de operacées que revelem especial Risco de 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento do terro- 

rismo ou da Proliferag ao de Armas de Destruicio em Massa, 

nomeadamente quando se relacionem com um determinado 

pais ou jurisdicao sujeita a contra-medidas adicionais decidi- 

das pelo Estado Angolano, por organizacées internacionais 

competentes ou autoridades de supervisio e fiscalizacao, 

as entidades sujeitas devem imediatamente comunica-las a 

Unidade de Informag¢ fo Financeira, quando o seu montante 

for superior, em moeda nacional ou noutra moeda, equiva- 

lente ao indicado no ponto 3 da Tabela Anexa a presente Lei. 

ARTIGO 29.° 
(Sucursais e filiais em paises terceiros) 

1. As instituigdes financeiras, relativamente as suas 

sucursais ou filiais em que possuam uma relacao de dominio 

estabelecida em paises terceiros, devem: 

a) Aplicar obrigagdes equivalentes as previstas na 

presente Lei; 

6) Comunicar as politicas e procedimentos inter- 

nos definidos em cumprimento do disposto 

no artigo 22.° da presente Lei, que se mostrem 

aplicaveis no ambito da actividade das sucursais 

e das filiais. 

2. Caso a legislacio do pais terceiro nao pennita a 

aplicacio das medidas previstas na alinea a) do ntmero 

anterior, as instituigdes financeiras devem informar desse 

facto as respectivas autoridades de supervisio e fiscaliza- 

cao e tomar medidas suplementares destinadas a prevenir 0 

risco de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruicfio em 

Massa. 

3. Sempre que os requisitos em matéria de Prevenciio 

do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruicfio em 

Massa existentes num pais terceiro, forem mais restritos 

que os previstos na presente Lei, esses requisitos podem 

ser aplicados as sucursais e filiais de instituic¢des financeiras 

angolanas estabelecidas no pais. 

DIVISAO II 
Operacoes Electronicas 

ARTIGO 30.° 
(Transferéncias electr onicas) 

1. As Instituigdes Financeiras cuja actividade abranja 

transferéncias electrénicas devem incluir na mensagem ou 

no formulario de pagamento que acompanha a transferéncia 

informacao devidamente verificada: 

a) Relativamente aos ordenantes cuja identidade foi 

devidamente verificada: 

i) Nome completo;
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ii) Numero de conta; 

iii) Enderego; 

iv) Quando aplicavel, o nome da instituigao 

financeira do ordenante. 

5) Relativamente aos beneficiarios: 

i) Nome completo; 

ii) Numero de conta, onde essa conta é usada 

para processar a operacao ou na auséncia de 

uma conta, o nlimero unico de referéncia da 

operac ao, o que permite rastrea-la. 

2. A informacao relativa ao endereco pode ser substi- 

tuida pela data e local de nascimento do ordenante, pelo seu 

numero de bilhete de identidade ou pelo nimero de identifi- 

cacao de cliente. 

3. Na auséncia do ntmero de conta, a transferéncia deve 

ser acompanhada por um numero unico de referéncia que 

permita o rastreio da operacao até ao seu ordenante. 

4, Quando as instituigdes financeiras do ordenante e do 

beneficiario estiverem ambas localizadas em Angola, as 

transferéncias electronicas nao necessitam de incluir a infor- 

macio prevista no n.° 1 do presente aitigo, podendo apenas 

ser acompanhadas pelo nimero de conta ou um ntiimero 

unico de referéncia que permita rastrear a operacao até ao 

seu ordenante. 

5. O disposto no ntimero anterior é aplicavel, apenas, 

quando a entidade financeira do ordenante possa disponibi- 

lizar, num prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da 

recepcao de um pedido da entidade financeira do beneficia- 

rio ou outras autoridades competentes, a informac4o relativa 

ao ordenante nos termos do disposto nos n.™ 1 a 3 do pre- 

sente artigo. 

6. A Institui¢io Financeira ordenante deve recolher 

e manter toda informacao obtida sobre o ordenante e o 

beneficiario de acordo com o artigo 16.° da presente Lei e 

transmiti-la, quando actuam como intermediarios na cadeia 

de pagamentos. 

7. A Instituicgio Financeira ordenante nao deve executar 

a transferéncia electronica quando nfo for possivel observar 

os critérios definidos nos n.* 1 a 5 do presente artigo. 

8. O disposto nosn.* 1 a4do presente artigo, nao é aplica- 

vel as transferéncias resultantes de uma operacao efectuada 

através da utilizacao de um cartio de débito ou crédito, sem- 

pre que o numero dos mesmos acompanhe a transferéncia, 

nem se aplicam as transferéncias de uma entidade financeira 

para outra, quando o ordenante e o beneficiario sao institui- 

¢ées financeiras que actuam em nome proprio. 

9. Sempre que limitacdes técnicas impecam que as infor- 

macdes completas do ordenante ou do beneficiario sejam 

transmitidas, a entidade financeira intermediaria deve con- 

servar por um periodo de 10 (dez) anos toda a informag¢iao 

recebida pela instituigao financeira. 

10. Apos a recepcao de transferéncias electronicas, as 

instituigdes financeiras intermediarias devem tomar medi- 

das adequadas consistentes com o processamento directo, 

para confirmar a integralidade e exactidao da informacio 

respeitante ao ordenante ou beneficiario da transferéncia, 

conforme as disposi¢des dos n.°* 1 a 4 do presente artigo. 

11. As Instituigdes Financeiras intermediarias devem ser 

obrigadas a dispor de politicas e de procedimentos baseados 

no risco para determinar: 

a) Quando devem executar, rejeitar ou suspender 

uma transferéncia electrénica a qual falte a 

informac¢ao necessaria sobre o ordenante ou o 

beneficiario; e 

b) Acgées adequadas de acompanhamento. 

12. Adicionalmente as medidas mencionadas no n.* 9 

e 10 do presente artigo, caso a informaciio incompleta do 

ordenante seja considerada como um factor na avaliacaio de 

operacées de transferéncia de natureza suspeita, as institui- 

ces financeiras devem informar a Unidade de Informacio 

Financeira. 

ARTIGO 31° 

(Instituicdes Financeiras Beneficiarias) 

1. As Instituic¢des Financeiras Beneficiarias devem ser 

obrigadas a adoptar medidas adequadas para identificar as 

transferéncias electrénicas transfronteirigas as quais falte a 

informacao necessaria sobre o ordenante ou o beneficiario. 

2. No caso das transferéncias electronicas transfrontei- 

ricas no valor, igual ou superior ao equivalente, em moeda 

nacional ou outra moeda estrangeira, ao indicado no ponto 4 

da Tabela Anexa a presente Lei, as instituicdes financei- 

ras beneficiarias devem verificar a respectiva identidade 

dos beneficiarios, caso a mesma nao tenha sido verificada 

anteriormente, e conservar a informacao de acordo com o 

disp osto no artigo 13.° da presente Lei. 

3. As Instituic¢des Financeiras Beneficiaérias devem ter 

politicas e procedimentos baseados norisco para determinar: 

a@ Quando devem executar, rejeitar ou suspender 

uma transferéncia electronica que nao possua as 

informacées requeridas sobre o ordenante ou o 

beneficiario; e 

b) As accgdes adequadas de acompanhamento. 

4. Caso a Entidade Financeira Beneficiaria identifique 

a existéncia de informacao incompleta do ordenante, con- 

forme mencionado no n.° 1 do artigo anterior, esta deve 

rejeitar a transferéncia ou solicitar 4 entidade financeira do 

ordenante uma informacio completa sobre este, sem pre- 

juizo das suas obrigacgdes de identificacio, verificacio e 

diligéncia consagradas na presente Lei.
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5. Sea entidade financeira do ordenante nao fornecer a 

informacao prevista no n.° 1 do presente artigo, a instituic ao 

financeira do beneficiario deve tomar as medidas adequadas, 

que inicialmente podem incluir a emissao de avisos e a fixa- 

¢4o de prazos, antes de rejeitar qualquer transferéncia futura, 

ou restringir, ou terminar a relacao de negocio. 

ARTIGO 32° 
(Prestadores de servico de pagamento) 

1. Os prestadores de servicos de pagamento esto obriga- 

dos a cumprir todas as exigéncias da presente seccfo, mesmo 

quando exercam a sua actividade por intermédio de agentes. 

2. O prestador de servicos de pagamento que controle, 

quer a ordem, quer a recepcao de uma transferéncia electré- 

nica, esta obrigado a: 

a@) Ter em conta toda a informagao proveniente do 

ordenante e do beneficiario, a fim de determinar 

se deve ser feita uma comunicacao de operacao 

suspeita, de acordo com o artigo 13.° da presente 

Lei; 

b) Fazer uma comunicagao de operagao suspeita em 

qualquer pais afectado pela transferéncia elec- 

tronica suspeita, disponibilizar a informa¢io 

relevante sobre a mesma a Unidade de Informa- 

cao Financeira. 

3. Os prestadores de servicos de pagamento devem 

incluir os agentes nos seus programas de Prevenciio e de 

Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de Destruicfo 

em Massa e acompanhar o cumprimento dos respectivos 

programas. 

DIVISAO III 
Relacées de Correspondéncia 

ARTIGO 33.° 
(Obrigacio especifica de diligéncia reforcada pelo correspondente) 

1. No caso das relacées transfronteiri¢as, as institui- 

¢des correspondentes devem aplicar medidas de diligéncias 

reforcadas relativas aos clientes, baseadas na banca corres- 

pondente e noutras relagdes semelhantes com organizacées 

estabelecidas noutros paises. 

2. Para efeitos do disposto no niimero anterior, as insti- 

tui¢des correspondentes devem: 

a) Recolher informagées suficientes sobre as insti- 

tui¢des respondentes, de modo a compreender 

totalmente a natureza do negocio dessas insti- 

tuicdes; 

5) Avaliar os seus procedimentos de controlo interno, 

em termos de Prevenciio do Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferagio de Armas de destruicio em Massa; 

c) Garantir a idoneidade, adequagao e eficacia das 

referidas instituigdes, tomando em considera¢ fo 

a informacao disponivel no dominio publico, a 

sua reputacao e a sua qualidade de supervisao, 

incluindo se elas ja foram sujeitas a uma investi- 

gacfio ou auma accaio reguladora em matéria de 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de 

Destruicaio em Massa. 

3. Arelacio de correspondéncia ou equivalente deve ser 

aprovada pelo conselho de administracao da instituicao cor- 

respondente em causa, antes de se estabelecer uma nova 

relacao. 

4. No caso das relacdes de correspondéncia envolvendo 

contas coirespondentes de transferéncia, as instituicdes 

coirespondentes devem confirmar que as instituic¢des res- 

pondentes, com acesso directo as contas correspondentes de 

transferéncia cumprem com a obrigacfo de diligéncia rela- 

tiva aos clientes. 

5. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, as 

instituigdes correspondentes devem certificar-se que a infor- 

mac io solicitada lhe seja facultada. 

6. As instituigdes correspondentes devem reduzir, a 

escrito, os acordos celebrados comas instituicées, reflectindo 

no documento uma compreensio clara das responsabilida- 

des de cada instituicao. 

7. Os elementos recolhidos ao abrigo do disposto nas 

alineas a), b) e c) do n.° 2 sao objecto de actualizacaio em 

funcio do grau de risco associado as relacdes de correspon- 

déncia bancaria estabelecidas. 

8. Sem prejuizo das obrigacées existentes no ambito do 

cumprimento das sancées financeiras decorrentes de reso- 

lucgio do Conselho de Seguranca das Nacdes Unidas, bem 

como de outras contramedidas adicionais, as instituicdes 

financeiras que actuem como correspondentes, monitorizam 

em permanéncia e de forma reforcada as operacées prati- 

cadas no ambito da relacio de correspondéncia de modo 

apurar: 

@) A consisténcia daquelas operagées com os riscos 

identificados e com o proposito e a natureza dos 

servicos contratualizados no ambito da relacio 

de corresp ondéncia; 

5) A existéncia de eventuais operagées que devam ser 

objecto de comunicacao nos termos previstos no 

artigo 17.° da presente Lei. 

9. Quando, em cumprimento do disp osto no numero ante- 

rior, detectem a existéncia de elementos caracterizadores 

que devam motivar o exercicio do dever de exame previsto 

no artigo 29.°, as instituigdes financeiras que actuem como 

correspondentes: 

@ Solicitam ao correspondente toda a informagao 

adicional relevante para o exercicio daquele 

dever; 

b) Aplicam, no caso de nao disponibilizagao, total 

ou parcial, de informacao pelo respondente, as 

medidas previstas no artigo 15.°, sem prejuizo 

de, quando nao for exigivel a cessacao da relacaio
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de correspondéncia, adoptarem outras medidas 

adequadas a gerir o risco concreto identificado, 

incluindo, se necessario, a limitacaio das opera- 

cdes praticadas ou dos produtos oferecidos no 

ambito da relacgao de correspondéncia. 

10. O disposto no presente artigo é aplicavel as demais 

relagées transfronteirigas de correspondéncia, sempre 

que identificado um risco acrescido de Branqueamento de 

Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Proliferag fo 

de Armas de Destruicio em Massa pelas instituicdes 

financeiras que actuem como correspondentes ou pelas res- 

pectivas autoridades sectoriais. 

ARTIGO 34° 

(Obrigacao de diligéncia reforcada pelo respondente) 

No ambito dos servicos prestados na relacgao de corres- 

pondéncias transfronteiric¢as, identificadas como sendo de 

risco elevado, as instituigdes 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 sao entregues pelos orde- 

nantes das operagées até ao momento em que 

sao disponibilizados, no pais ou jurisdicao de 

destino, aos respectivos beneficiarios finais; 

b) Conhecer todos os intervenientes naquele per- 

curso, assegurando-se de que no mesmo apenas 

intervém entidades ou pessoas devidamente 

autorizadas para o processamento de transferén- 

cias de fundos pelas autoridades competentes 

dos paises ou jurisdicées envolvidas; 

c) Verificar as politicas internas das instituigdes 

correspondentes relativamente as normas inter- 

nacionais de Combate ao Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferagio de Armas de Destruicgao em Massa, 

bem como a implementaciio efectiva de proces- 

sos e procedimentos de controlos internos nesta 

materia; 

d) Desenvolver mecanismos que lhe permita rever e 

actualizar periodicamente a informac¢ao relativa 

as instituigdes correspondentes; 

e) Verificar a reputacao das instituig6es corresponden- 

tes no mercado, através da analise de informag fo 

divulgada por meios de comunicag¢ fo; 

J Obter e conservar a documentacio que ateste o 

cumprimento do disposto nas alineas anteriores, 

devendo a mesma ser colocada, sempre que 

necessaria, a disposicaéo das autoridades compe- 

tentes. 

DIVISAO IV 
Operacoes de Seguros 

ARTIGO 35.° 
(Beneficiarios de apolices de seguro de vida) 

1. Sem prejuizo do disposto nos artigos 11.° e 14.° da 

presente Lei, as Instituicdes Financeiras, que exercam acti- 

vidade de seguros de vida e de outras formas de seguro 

relacionadas com investimentos, devem levar a cabo as 

seguintes medidas de diligéncia relativa aos beneficiarios de 

tais apdlices: 

a) Caso os beneficiarios sejam pessoas singulares ou 

colectivas, ou ainda entidades sem personalidade 

juridica, identifica-los pelo nome, denominacao 

social e outros elementos identificativos; 

5) Quando os beneficiarios sao indicados por classe, 

caracteristicas ou outros meios que nao os nomes 

ou denominacées, obter informagées suficientes 

que permitam no momento da execucio da 

apolice, conhecer e identificar os beneficiarios 

finais. 

2. As informacées recolhidas no ambito do niimero ante- 

rior devem ser registadas e conservadas de acordo com as 

disp osicées do artigo 16.° da presente Lei. 

3. Sempre que nao for possivel cumprir o consagrado 

no n.° 1, a instituicao financeira deve submeter 4 Unidade 

de Informacaio Financeira uma comunicacgio de operacio 

suspeita. 

4. A verificacaio da identidade do beneficiario é feita até 

ao momento da execucio da apolice. 

5. No caso de uma apdlice de seguro de vida ter como 

beneficiario uma pessoa colectiva ou entidade sem persona- 

lidade juridica, as instituigdes financeiras devem considerar 

este como um factor de risco acrescido e exigir medidas de 

diligéncia reforcada. 

ARTIGO 36° 
(Pessoa politicamente exposta como bene ficiaria 

da apoélice de seguro de vida) 

1. Em relacgio as apdlices de seguros de vida, as 

Instituigd6es Financeiras devem tomar medidas adequadas 

que permitam determinar se os beneficiarios ou quando for 

o caso o beneficiario efectivo da apélice sao pessoas politi- 

camente exp ostas. 

2. O dispostonon.° 1 deve ser verificado até ao momento 

do pagamento da execuciio da apdolice. 

3. Sempre que o beneficiario de uma apdolice de seguro 

de vida seja uma pessoa politicamente exposta, as institui- 

¢des financeiras devem para além da obrigacao de diligéncia 

aplicavel: 

a) Informar o orgiao de gestio da instituigéo, antes do 

pagamento do valor devido pela ap dlice; 

5) Executar medidas de diligéncia reforgada em rela- 

cio a toda relacao de negocios estabelecida com 

o segurado; 

c) Submeter uma comunicagao de operacao suspeita 

a Unidade de informagao Financeira, antes da 

execucao da apolice de seguro.
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SUBSECCAO III 
Obrigacées Especificas das Entidades nao Financeiras 

ARTIGO 37° 

(Obrigacées das entidades nao financeiras) 

As entidades nao financeiras estao, para além das normas 

da presente Lei, sujeitas as normas regulamentares emitidas 

pelas autoridades de supervisio e fiscalizacao. 

ARTIGO 38° 

(Excepcao a obrigacao de comunicacao dos advogados 

e outras profissdées juridicas independentes) 

Sem prejuizo da obrigacio de comunicacao e outras 

previstas na presente Lei, os advogados e outras profissées 

juridicas independentes, nao sao abrangidos pela obriga¢ io 

de comunicac4o, sempre que as informacées sejam obtidas 

no decurso da apreciacao da situacao juridica do cliente ou 

no exercicio da sua missio de defesa ou representacio do 

cliente em processo judicial ou a respeito de um processo 

judicial, incluindo o aconselhamento relativo 4 maneira de 

propor ou evitar um processo, bem como as informacées que 

sejam obtidas antes, durante ou depois do processo. 

ARTIGO 39.° 

(Concessionarios de exploracao de jogo em casinos) 

1. As entidades que exercam actividades de jogos de 

fortuna ou azar, jogos sociais, jogos remotos em linha ou 

similares a qualquer um destes, devem obrigatoriamente 

cumprir os seguintes deveres: 

a) Identificar os frequentadores e verificar a sua iden- 

tidade a entrada da sala de jogo ou no momento 

em que adquirem ou troquem fichas de jogo ou 

simbolos convencionais utilizaveis para jogar, 

num montante igual ou superior ao equivalente, 

em moeda nacional, ao indicado no Ponto 5 da 

Tabela Anexa a presente Let; 

5) Emitir nas salas de jogos, cheques seus em troca 

de fichas ou simbolos convencionais utilizaveis 

para jogar apenas 4 ordem dos frequentadores 

identificados que os tenham adquirido através 

de cartéo bancario ou cheque nao inutilizado e 

no montante maximo equivalente ao somatério 

daquelas aquisicées; 

c) Emitir nas salas de jogos e de maquinas automati- 

cas, cheques seus para pagamentos de prémios 

apenas a ordem dos frequentadores premiados 

previamente identificados eresultantes das com- 

binacées do plano de pagamentos das maquinas 

ou de sistemas de prémio acumulado. 

2. A identidade dos frequentadores a que se referem o 

n.° 1, deve ser sempre objecto de registo. 

3. Os cheques referidos nas alineas b) e c) do n° 1 sao 

obrigatoriamente nominativos e cruzados, com indicac¢ao de 

clausula proibitiva de endosso. 

4, As comunicagées a fazer, nos termos da presente Lei 

devem ser efectuadas pela administracao da empresa. 

ARTIGO 40.° 
(Obrigacao especial de comunicacaéo) 

Os operadores de casinos, empresas de apostas ou lota- 

rias ou entidades de jogos de fortuna ou azar autorizados, 

tais como definidos na Lei de Actividades de Jogos, estio 

sujeitos as exigéncias estipuladas no artigo 17.° da presente 

Leino que respeita as operagdes com um valor total igual ou 

superior ao equivalente, em moeda nacional ou outra moeda, 

ao indicado no ponto 6 da Tabela Anexa a presente Lei. 

ARTIGO 41° 
(Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias) 

Quaisquer entidades que paguem prémios na sequéncia 

de apostas ocasionais, sorteios ou passatempos televisivos 

ou radiofénicos, no valor equivalente, em moeda nacional 

ou outra moeda, ao indicado no ponto 7 da Tabela Anexa a 

presente Lei, devem obrigatoriamente identificar os premia- 

dos e remeter os dados recolhidos ao Instituto de Supervisio 

de Jogos e 4 Unidade de Informaciaio Financeira. 

ARTIGO 42° 

(Entidades com actividades imobiliarias) 

1. As entidades legalmente envolvidas, individual 

ou colectivamente, em actividade do sector imobiliario, 

incluindo a compra, venda, compra para revenda, permuta 

ou numa actividade comercial que, directa ou indirecta- 

mente, decidir, promover, planear, gerir e financiar, com 

recursos proprios ou de terceiros, a realizacio de trabalhos 

de construcio de edificios, com vista a sua eventual trans- 

misso ou cessao de direitos, seja a que titulo for, devem 

apresentar junto do Instituto Nacional de Habitacao: 

a) Informagio, nos termos legalmente previstos da 

data de inicio da actividade, acompanhada de 

certidao do registo comercial, no prazo maximo 

de noventa dias a contar da data de verificacio 

de qualquer dessas situac des; 

5) Semestralmente, em modelo proprio, os seguintes 

elementos sobre cada transaccao efectuada: 

i) Identificagao clara dos intervenientes; 

ii) Montante global do negécio juridico; 

iii) Mencao dos respectivos titulos represen- 

tativos; 

iv) Meio de pagamento utilizado, e 

v) Identificagao do imovel. 

2. As pessoas singulares ou colectivas que ja tenham ini- 

ciado as actividades referidas no nimero anterior, devem 

remeter a referida informacio no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da data de entrada em vigor da pre- 

sente Lei. 

3. Sempre que realizem operacGées para os seus clientes 

relativas 4 compra e venda de iméveis, os agentes imobilia- 

rios devem cumprir as medidas de identificacao, diligéncia e 

comunicacao previstas nos artigos 11.° a 14.° e 17.° da pre- 

sente Lei. 

4. O disposto no n.° 1 do presente artigo, aplica-se aos 

compradores e vendedores de imoveis.
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ARTIGO 43.° 
(Comerciantes de metais e pedras preciosas) 

1. Os comerciantes de metais e pedras preciosas devem 

cumprir as medidas de identificacgao e diligéncia previstas 

nos artigos 11.° a 14.° da presente Lei, sempre que realizem 

operacdes em numerario de valor igual ou superior ao equi- 

valente, em moeda nacional ou outra moeda, ao indicado no 

ponto 8.1 da Tabela Anexa 4a presente Lei. 

2. Os comerciantes de metais e pedras preciosas estio 

sujeitos as exigéncias previstas no artigo 17.° da presente 

Lei, sempre que as operacées realizadas em numerario 

representem um valor igual ou superior ao equivalente, em 

moeda nacional ou outra moeda, ao indicado no ponto 8.2 da 

Tabela Anexa a presente Lei. 

ARTIGO 44° 
(Obrigacao especifica de formacao) 

1. No caso de a entidade nao financeira sujeita ser uma 

pessoa singular que exerca a sua actividade profissional na 

qualidade de trabalhador de uma pessoa colectiva, a obri- 

gaciio de formacao prevista no artigo 23.° da presente Lei 

incide sobre a pessoa colectiva. 

2. A entidade nfo financeira deve conservar, durante um 

periodo de 5 (cinco) anos, copia dos documentos ou regis- 

tos relativos a formacio prestada aos seus empregados e 

dirigentes. 

SUBSECCAO IV 

Organizac des sem Fins Lucrativos 

ARTIGO 45.° 
(Deveres das organizac des sem fins lucrativos) 

As organiza¢ées sem fins lucrativos devem: 

a@) Manter informagio sobre: 

i) O objecto ea finalidade das suas actividades; 

ii) A identidade dos seus beneficiarios efectivos 

e das demais pessoas que controlam ou diri- 

gem tais actividades, incluindo os respectivos 

Orgiios sociais e as demais pessoas responsa- 

veis pela gestao. 

5) Promover procedimentos adequados para garantir a 

idoneidade dos seus 6rgaos sociais e das demais 

pessoas responsaveis pela respectiva gestao; 

c) Registar as transacgdes nacionais e internacionais 

por si efectuadas; 

d) Adoptar procedimentos baseados no risco para 

assegurar que as actividades concretamente 

desenvolvidas e o modo de utilizacgao dos fun- 

dos se enquadram no objecto e na finalidade da 

organiza¢ao; 

e) Adoptar procedimentos para assegurar o conheci- 

mento das suas contrapartes, designadamente no 

que se refere a identidade, experiéncia profissio- 

nal e reputac4o dos responsaveis pela respectiva 

gestao; 

J) Informar de imediato 4 Unidade de Informacio 

Financeira sobre quaisquer suspeitas de que 

certos fundos podem provir de actividades 

criminosas ou estar relacionados com o financia- 

mento do terrorismo, guardando segredo quanto 

as comunicacées realizadas e a 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 colaboragéo que lhes for requerida 

pela Unidade de Informacio Financeira, bem 

como pelas autoridades de aplicacao da lei e 

pela entidade responsavel pela supervisio das 

organizacdes sem fins lucrativos, incluindo a 

disponibilizagao dos elementos relevantes para 

aferir 0 cumprimento do disposto no presente 

artigo e na regulamentacao sectorial. 

ARTIGO 46.° 
(Avaliacao de risco) 

1. A entidade responsavel pela supervisio das 

organizacdées sem fins lucrativos promove, através de exer- 

cicios periddicos, a identificacaio e a avaliacao dos riscos 

de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruicfio em 

Massa especificamente associados as organizacées sem fins 

lucrativos. 

2. No ambito dos exercicios referidos no ntimero ante- 

rior, a entidade responsavel pela supervisio das organizacées 

sem fins lucrativos promove a elaboracao ea actualizacao de 

uma lista de pessoas, entidades ou organizacgées enquadra- 

veis na definicao de organizacao sem fins lucrativos prevista 

na presente Lei. 

3. Para os efeitos do disposto non.° 1 do presente artigo, 

incumbe ainda a entidade responsavel pela supervisio das 

organizacdes sem fins lucrativos: 

@) Identificar os tipos de organiza¢ées sem fins lucra- 

tivos que, em virtude das suas actividades ou 

caracteristicas, representam um risco acrescido; 

b) Rever a adequagio das obrigacées legais e regu- 

lamentares aplicaveis as organizacées sem fins 

lucrativos, em face dos riscos existentes; 

c) Identificar as melhores praticas seguidas pelas 

organizacdes sem fins lucrativos. 

SUBSECCAO V 
Obrigacoées Especificas das Entidades 

sem Personalidade Juridica 

ARTIGO 47° 
(Requisitos relativos as disposicdes legais) 

1. Todos os administradores de entidades sem persona- 

lidade juridica a operar em Angola devem disponibilizar, 

quando solicitada, toda a informacio relativa a sua situa¢ao, 

sempre que estabelecam relacdes de negécio ou efectuem
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operacées ocasionais de valor igual ou superior ao equiva- 

lente, em moeda nacional ou outra moeda, ao indicado no 

ponto 9 da Tabela Anexa a presente Lei. 

2. Os administradores de entidades sem personalidade 

juridica devem prestar as autoridades competentes ou as 

Institui¢ Ses Financeiras e nao Financeiras, informacées rela- 

tivas as pessoas ou entidades que representam e ainda, sobre 

os beneficiarios efectivos e os bens detidos ou a ser detido 

ou geridos no ambito da relagio de negécio ou processos 

em curso. 

ARTIGO 48° 
(Acesso as informacées sobre de entidades 

sem personalidade juridica) 

As autoridades competentes, incluindo as autoridades de 

aplicacao da lei, tém o direito de acesso oportuno 4 infor- 

macaio mantida pelos administradores e por terceiros, em 

especial a informacao detida por instituigdes financeiras e 

instituigdes nao financeiras, sobre: 

@) Os beneficiarios efectivos; 

5) O controlo do fundo fiduciario; 

c) Aresidéncia do administrador do fundo; 

d@) Quaisquer bens detidos ou administrados pela Ins- 

titui¢fio Financeira ou Instituicgio nao Financeira 

em relacgéo a qualquer administrador com os 

quais mantenha uma relacgao de negécio ou com 

o qual realize uma operagao ocasional. 

ARTIGO 49° 
(Responsabilidade de entidades sem personalidade juridica) 

As autoridades competentes devem garantir que os adimi- 

nistradores de entidades sem personalidade juridica sejam 

legalmente responsaveis pelo cumprimento dos seus deve- 

res e obrigacées. 

SUBSECCAO VI 

Obrigacées das Autoridades Competentes 

ARTIGO 50° 
(Obrigacao de cooperacao das autoridades competentes) 

1. As autoridades competentes devem prestar qualquer 

informacao, assisténcia técnica ou outra forma de coope- 

racao que lhes seja solicitada por autoridades nacionais ou 

estrangeiras e que se mostre necessaria 4 realizacao das fina- 

lidades prosseguidas por essas autoridades. 

2. A cooperacio prevista no numero anterior inclui a 

troca de informacées, a realizacaio de investigacées, ins- 

pecces, averiguacées ou outras diligéncias admissiveis em 

nome das autoridades nacionais ou estrangeiras, devendo as 

autoridades competentes prestar-lhes toda a informacio que 

possam obter ao abrigo dos poderes conferidos pela legisla- 

¢ Ao vigente. 

3. As autoridades competentes podem por sua pro- 

pria iniciativa disseminar para as autoridades nacionais 

ou estrangeiras, informacaio com elas relacionadas sobre 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo 

e da Proliferacao de Armas de Destruicfo em Massa. 

4. As autoridades competentes devem definir interna- 

mente meios e procedimentos adequados, seguros, eficientes 

e eficazes que garantam a recep¢ fo, execucao, disseminacio 

€ priorizacio dos pedidos de cooperacao, bem como asse- 

gurar um atempado retorno de informaciio as autoridades 

nacionais e estrangeiras. 

ARTIGO 51° 
(Obrigacao de formacao e capacitacao técnica) 

1. As autoridades competentes devem garantir aos seus 

colaboradores formacifio periddica e adequada a actividade 

que desempenham, visando o cumprimento das obrigacées 

previstas na presente Lei e respectiva regulamentacao em 

matéria de Prevencio e Combate ao Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacgiaio 

de Armas de Destruicao em Massa. 

2. As autoridades competentes devem dotar-se de meios 

e€ mecanismos adequados ao desempenho das suas atribui- 

cdes e competéncias no ambito da Prevencio e Combate 

do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruicfio em 

Massa. 

ARTIGO 52° 
(Obrigacaéo de comunicacao das autoridades competentes) 

Sempre que, no exercicio das suas funcgées as autori- 

dades competentes tenham conhecimento ou suspeitem 

de factos susceptiveis de configurar a pratica do Crime 

de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferagio de Armas de Destruicfio em 

Massa, devern comunica-los imediatamente a Unidade de 

Informacao Financeira. 

ARTIGO 53.° 
(Dever de comunicacao da Administracao Geral Tributaria) 

1. A Administracgio Geral Tributaria (AGT) deve, por 

sua prépria iniciativa, informar de imediato a Unidade de 

Informacao Financeira, sempre que saiba, duvide ou tenha 

raz6es suficientes para suspeitar que teve lugar, esta em 

curso ou foi tentada a realizacio de movimentos fisicos 

transfronteirigos de moeda estrangeira ou de instrumentos 

negociaveis ao portador e quaisquer outros incidentes de 

transporte transfronteiri¢o suspeitos, susceptiveis de esta- 

rem associados a4 pratica do Crime de Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacgiaio 

de Armas de Destruicgio em Massa ou de qualquer outro 

crime. 

2. AAdministracao Geral Tributaria (AGT) deve entregar 

a Unidade de Informacio Financeira toda a documentacio 

relacionada com as operacées referidas nos ntimeros ante- 

riores, recolhida durante o exercicio das suas funcées. 

3. A documentaciio recolhida pela Administracgao Geral 

Tributaria (AGT) relativamente a movimentos fisicos 

transfronteirigos de moeda estrangeira ou de instrumentos 

negociaveis ao portador ou o seu registo, deve ser conser- 

vada pelo prazo de 10 (dez) anos e ser disponibilizado as 

autoridades competentes sempre que for solicitada.
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ARTIGO 54° 
(Obrigacao de conservac Ao) 

As autoridades competentes devem conservar por um 

periodo de pelo menos 10 (dez) anos, contados a partir do 

momento em que tenham acesso: 

a) Todos os documentos relacionados com operagées 

comunicadas pelas entidades sujeitas; 

5) Todos os documentos sobre processos relacionados 

ao Branqueamento de Capitais, ao Financia- 

mento do Terrorismo e a Proliferacgao de Armas 

de Destruic¢ao em Massa; 

c) Correspondéncias trocadas 

nacionais ou estrangeiras sobre casos de Bran- 

queamento de Capitais, do Financiamento do 

com autoridades 

Terrorismo e da Proliferacio de Armas de Des- 

truigao em Massa; 

d) Quaisquer documentos que permitam reconsti- 

tuir um caso de branqueamento de capitais, do 

financiamento do terrorismo e da proliferagao de 

armas de destrui¢ao em massa. 

ARTIGO 55.° 
(Difusio de Informaciéo) 

1. Cabe a Unidade de Informaciio Financeira e as autori- 

dades de supervisio e fiscalizacao, no ambito das respectivas 

atribuicées, emitir alertas e difundir informacao actualizada 

sobre: 

a) Riscos, métodos e tendéncias conhecidos de bran- 

queamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo; 

5) Indicios e elementos caracterizadores de suspei- 

cio que permitam a deteccaio de operacdes que 

devam ser objecto de comunicacio nos termos 

da presente Lei; 

c) Preocupagées relevantes quanto as fragilidades dos 

dispositivos de Prevencio e Combate ao Bran- 

queamento de Capitais e do Financiamento do 

Terrorismo existentes noutras jurisdi¢ées; 

d) Outros aspectos que auxiliem ao cumprimento do 

disposto na presente Lei e na regulamentacao 

que o concretiza. 

2. A informac¢ao prevista no numero anterior deve 

ser disponibilizada no portal da Unidade de Informacio 

Financeira (UIF) e das autoridades de supervisao e fiscaliza- 

¢40, na medida em que tal nao prejudique a Prevencao ou o 

Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferag ao de Armas de Destruicgao em 

Massa. 

ARTIGO 56° 
(Proteccao na prestacao de informacées) 

As informagées prestadas de boa-fé pelas autoridades 

competentes no cumprimento das obrigacgées previstas na 

presente Lei, nfo constituem violacao de qualquer obriga- 

¢o de segredo, imposta por via legislativa, regulamentar ou 

contratual, nem implicam para quem as preste, responsabili- 

dade disciplinar, civil ou criminal. 

SECCAO III 
Competéncias das Autoridades de Super visio e Fiscalizacaio 

ARTIGO 57.° 

(Competéncias de super visio e fiscalizaciaio) 

1. As autoridades de supervisio e fiscalizacao referen- 

ciadas no n.° 4 do artigo 3.° da presente Lei, ou outras que 

venham a ser legalmente estatuidas, tem competéncias para: 

@) Inspeccionar as instalagdes das entidades sujeitas, 

sem autorizacao prévia das mesmas; 

5) Exigir a apresentagao no local e fora das institui- 

ces, de quaisquer informacdes requeridas para 

avaliar os requisitos de Preven¢ao e Combate do 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de 

Destruicaio em Massa. 

2. No ambito da prevenciio erepressio do Branqueamento 

de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferagio de Armas de Destruicio em Massa, as auto- 

ridades de supervisio e fiscalizacao das entidades sujeitas 

devem: 

a) Regulamentar as condigées de implementagao 

efectiva das obrigac Ges previstas na presente Lei 

e demais legislacaio conexa, bem como a criacio 

de instrumentos, mecanismos e formalidades 

inerentes as referidas obrigacgdes, em observan- 

cia aos principios da necessidade da adequaciio 

e da proporcionalidade; 

5) Definir de acordo com as especificidades de cada 

sector, regras de idoneidade aplicaveis aos 

accionistas e membros dos 6rgfos sociais que 

sejam condicao de actuacio dos visados no res- 

pectivo sector; 

c) Fiscalizar e/ou auditar o cumprimento das nor- 

mas constantes na presente Lei e das normas 

regulamentares emitidas pelas autoridades de 

supervisao e de fiscalizacao; 

d@) Instituir procedimentos necessarios para aplicar 

sancdes disciplinares, financeiras e outras san- 

¢des legais as infraccdes cometidas; 

e) Estabelecer guias e dar respostas para ajudar as 

entidades sujeitas na aplicacgao da presente Lei 

e em particular na deteccao e comunicaciio de 

operacdes suspeitas; 

J) Cooperar e partilhar informacao com outras auto- 

ridades competentes e prestar assisténcia em 

investigagdes, procedimentos transgeracionais 

ou processos judiciais relativos 4 Prevencgao e 

Combate ao Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacao 

de Armas de Destrui¢o em Massa.
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ARTIGO 38° 

(Supervisao e fiscalizacao baseada no risco) 

1. As autoridades de supervisio e fiscalizacio super- 

visionam e fiscalizam o disposto na presente Lei e demais 

legislacao, tendo em conta: 

a@) Os riscos de Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Prolifera¢ io 

de Armas de Destrui¢ fo em Massa identificados; 

5) As politicas e controlos internos e procedimentos 

da institui¢o ou grupo sob sua supervisio, tal 

como identificados na avaliacao do perfil derisco 

da mencionada instituigio ou grupo, realizada 

pela autoridade de supervisao e fiscalizacao; 

c) As caracteristicas das instituig6es ou dos grupos 

financeiros em especial a diversidade e o niimero 

de instituicées financeiras e o grau de discricio- 

nariedade que lhes é atribuido em virtude da 

presente Lei. 

2. As autoridades de supervisio e fiscalizagio devem 

analisar regularmente a avaliacaio do perfil de risco de 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo 

e da Proliferacio de Armas de Destruicfio em Massa de uma 

Instituic¢ fo Financeira ou de um grupo financeiro, incluindo 

os riscos de incumprimento e sempre que se registem acon- 

tecimentos importantes ou desenvolvimentos na gestao enas 

operacées da instituicfo ou do grupo financeiro. 

ARTIGO 59° 

(Adequacao de leis e regulamentos) 

De modo a estarem aptas a tomar medidas proporcionais 

e eficazes para abordar os riscos identificados, as autorida- 

des competentes em conformidade com as constatacdes da 

avaliacao deriscos dispostos nos artigos 4.° e 5.° da presente 

Lei, devem fazer uma revisao da suficiéncia das medidas, 

incluindo leis e regulamentos. 

ARTIGO 60.° 

(Politicas) 

Em funciéio de uma analise da adequacfo das leis e regu- 

lamentos, as autoridades competentes devem: 

@ Formular politicas claras que visam promover 

a responsabilizagao, integridade e confianca 

publica na administracio e gestao das entidades 

sujeitas; 

5) Incentivar e realizar programas educativos e de 

sensibilizacio para aumentar e aprofundar a 

consciencializac fo entre as entidades sujeitas ea 

sociedade em geral sobre os riscos associados ao 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferagio de Armas de 

Destruicaio em Massa. 

SECCAO IV 
Unidade de Informacio Financeira 

ARTIGO 61.° 
(Competéncias) 

1. A Unidade de Informacio Financeira é a entidade 

competente para: 

a) Receber, centralizar, analisar e tratar as comu- 

nicagées de operacdes suspeitas e demais 

comunicacées previstas na presente Lei; 

5) Recolher, centralizar, analisar e tratar as informa- 

¢des, provenientes de outras fontes, relacionadas 

a prevencao e combate dos crimes subjacentes 

que possam gerar activos susceptiveis de serem 

usados para o cometimento dos crimes de bran- 

queamento de capitais, do financiamento do 

terrorismo e da proliferacao de armas de destrui- 

cao em massa; 

c) Disseminar, no plano nacional, o resultado das 

analises efectuadas as comunicacées recebidas, 

bem como qualquer outra informacfo relevante; 

d) Cooperar no plano nacional com as demais 

autoridades que prossigam finc¢ées relevantes 

em matéria de Prevenciio e de Combate ao 

Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas de 

Destruicgéo em Massa, nos termos previstos na 

presente Lei; 

e) Cooperar no plano internacional, com as unidades 

congéneres nos termos previstos na presente Lei 

€ nos instrumentos de cooperacio internacional 

aplicaveis; 

J) Exercer quaisquer outras competéncias conferidas 

pela presente Lei ou por outras disposicées 

legais. 

2. A Unidade de Informacio Financeira pode solicitar as 

entidades sujeitas, bem como 4 quaisquer outras entidades, 

nos termos da lei, elementos ou informacées que considere 

relevantes para o exercicio das funcdes que lhe sao conferi- 

das pela presente Lei. 

3. A organizaciaio, funcionamento, bem como outras com- 

peténcias que se mostrem convenientes ao cumprimento do 

objecto da Unidade de Informacao Financeira sao definidas 

pelo Titular do Poder Executivo. 

ARTIGO 62° 
(Autonomia e independéncia da Unidade de Informacio Financeira) 

1. A Unidade de Informacao Financeira tem indepen- 

déncia e autonomia operacionais, devendo estar dotada dos 

recursos financeiros, humanos e técnicos suficientes para o 

desempenho cabal e independente das suas funcées. 

2. A Unidade de Informacao Financeira exerce as suas 

funcgdes de modo livre e com salvaguarda de qualquer 

influéncia ou ingeréncia politica, administrativa ou do sector 

privado, susceptivel de comprometer a sua independéncia e 

autonomia operacionais.
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3. A Unidade de Informaciio Financeira decide em espe- 

cial de modo auténomo sobre: 

a) A analise, o pedido e a disseminagao de informa- 

cio relevante; 

b) A conclusao de acordos de cooperaciio e a troca 

de informacées com outras autoridades compe- 

tentes nacionais ou com unidades congéneres 

estrangeiras. 

ARTIGO 63° 

(Acesso a informacao) 

Para cabal desempenho das suas atribuic¢ des de Prevenc ao 

do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacgio de Armas de Destruicao em 

Massa, a Unidade de Informac fio Financeira deve ter acesso, 

em tempo util, a informacio financeira, administrativa, judi- 

cial e policial a qual fica sujeita ao disposto ao n.° 6 do 

artigo 17.° da presente Lei. 

ARTIGO 64° 

(Recolha, manutencao e publicacao de dados estatisticos) 

1. Compete a Unidade de Informacio Financeira pre- 

parar e manter actualizados dados estatisticos relativos ao 

numero de transaccdes suspeitas comunicadas e ao encami- 

nhamento do resultado de tais comunicacées. 

2. As autoridades judiciarias remetem, periodicamente, 

a Unidade de Informagao Financeira, os dados estatisticos 

relativos aos processos relacionados ao Branqueamento de 

Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacg fo 

de Armas de destruicio em massa e respectivos crimes sub- 

jacentes, nomeadamente o ntmero de casos investigados de 

pessoas acusadas em processo judicial, de pessoas conde- 

nadas e o montante dos bens congelados, apreendidos ou 

declarados perdidos a favor do Estado. 

3. A Procuradoria Geral da Republica submete, anual- 

mente, 4 Unidade de Informacao Financeira, o ntimero de 

pedidos de assisténcia juridica mutua ou outros pedidos 

intemacionais de cooperacao feitos e recebidos em rela- 

¢40 ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacgio de Armas de Destruicao em 

Massa. 

4. As autoridades de supervisao e fiscalizacio remetem, 

periodicamente, 4 Unidade de Informacio Financeira, os 

dados estatisticos relativos ao Branqueamento de Capitais, 

do Financiamento do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas 

de Destruicgao em Massa, incluindo os processos de trans- 

gress6es abertos em curso e concluidos. 

5. Compete a Unidade de Informacio Financeira pro- 

ceder a publicacio dos dados estatisticos recolhidos sobre 

Prevencao do Branqueamento de Capitais, do Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferag ao de Armas de Destruicgao em 

Massa 

ARTIGO 65.° 

(Retorno de informacao) 

A Unidade de Informag¢ io Financeira deve dar 0 retorno 

oportuno de informacio as entidades sujeitas e as autorida- 

des competentes sobre o encaminhamento e o resultado das 

comunicacées suspeitas de Branqueamento de Capitais, do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacio de Armas de 

Destruicio em Massa, por aquelas comunicadas. 

CAPITULO V 
Regime Sancionatorio 

SECCAOI 
Regime Transgressional 

ARTIGO 66.° 
(Critérios de aplicacao da lei no espaco) 

Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no 

presente capitulo é aplicavel a: 

a) Factos praticados em territorio angolano; 

5) Factos praticados fora do territorio nacional de que 

sejam responsaveis as entidades previstas na 

presente Lei actuando por intermédio de sucur- 

sais ou em prestacaio de servicos, bem como 

as pessoas que, em relaciio a tais entidades se 

enc ontrem em alguma das situacdes dispostas no 

n.° 2 do artigo seguinte; e 

c) Factos praticados a bordo de navios ou aeronaves 

de bandeira angolana, salvo tratado ou conven- 

¢4o internacional em contrario. 

ARTIGO 67° 

(Responsabilidade) 

1. Pela pratica das transgress6es a que se refere o presente 

capitulo podem ser responsabilizadas: 

a) As instituigées financeiras; 

5) As entidades nao financeiras. 

2. Aspessoas colectivas sio responsaveis pelas infrac- 

¢des quando os factos tenham sido praticados no exercicio 

das respectivas fiin¢des ou em seu nome ou por sua conta, 

pelos titulares dos seus 6rgaos sociais, mandatarios, repre- 

sentantes, trabalhadores ou quaisquer outros colaboradores 

petmanentes ou ocasionais. 

3. A responsabilidade da pessoa colectiva nfo exclui a 

resp onsabilidade individual dos respectivos agentes. 

4, Nao obsta a responsabilidade individual dos agentes, 

a circunstancia do tipo legal da infracc4o exigir determina- 

dos elementos pessoais e se estes s6 se verificarem na pessoa 

colectiva, ou exigir que o agente pratique o facto no seu inte- 

resse, tendo aquele actuado no de outrem. 

5. A invalidade e a ineficacia juridicas dos actos em que 

se funde arelacao entre o agente individual ea pessoa colec- 

tiva nao obstam a que seja aplicado o disposto nos numeros 

anteriores.
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ARTIGO 68° 
(Negligéncia) 

Anegligéncia é sempre punivel, sendo, nesse caso, redu- 

zidos a metade os limites maximos e minimos da multa. 

ARTIGO 69° 

(Cumprimento do dever omitido) 

1. Sempre que a transgressao resultar da omissaio de um 

dever a aplicacio da sancao e o pagamento da multa, nfo 

dispensam o infractora do seu cumprimento se este ainda 

for possivel. 

2. O infractor pode ser sujeito 4 obrigacgao de cumprir o 

dever omitido. 

ARTIGO 70° 

(Destino das multas) 

1. Independentemente da fase em que se encontre o pro- 

cesso administrativo em matéria de Prevencio e Combate 

ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo e da Proliferacgio de Armas de Destruicao em 

Massa, o produto das multas constitui receita do Estado e da 

entrada na Conta Unica do Tesouro (CUT). 

2. O produto das multas reverte em: 

a) 60% a favor do Estado. 

b) 25% a favor da autoridade de supervisiao e fisca- 

liza¢ fo responsavel pela instruc ao do processo; 

c) 15% a favor da Unidade de Informagao Financeira. 

ARTIGO 71° 

(Responsabilidade pelo pagamento das multas) 

1. As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo 

pagamento das multas e das custas em que sejam conde- 

nados os seus dirigentes, mandatarios, representantes ou 

trabalhadores pela pratica de infrac¢des puniveis nos termos 

da presente Lei. 

2. Os titulares dos 6rgaos de administracaio das pessoas 

colectivas que, podendo fazé-lo, nao se tenham oposto 4 pra- 

tica da infraccao, respondem individual e subsidiariamente 

pelo pagamento da multa e das custas em que aquelas sejam 

condenadas, ainda que as mesmas a data da condenagcao, 

hajam sido dissolvidas ou entrado em liquida¢ao. 

ARTIGO 72° 

(Transgressdes) 

Constituem transgress6es os seguintes factos ilicitos 

tipicos: 

@) A constituigaéo de bancos de fachada em territorio 

angolano, assim como o estabelecimento de 

relagdes de correspondéncia com bancos de 

fachada ou com outras instituigd6es que reconhe- 

cidamente permitam que as suas contas sejam 

utilizadas por bancos de fachada em violacao do 

disposto no artigo 6.° da presente Lei; 

5) A abertura de contas anonimas ou manuten¢ao de 

contas anénimas ou nomes manifestamente 

ficticios, em violacgao do disposto no n.° 2 do 

artigo 7.° da presente Lei; 

c) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigacéo de avaliacao de risco, em violagao do 

disposto nos artigos 9.° e 10.° da presente Lei; 

d) A nobservancia dos procedimentos e medidas de 

identificac Ao e diligéncia previstos no artigo 11.° 

da presente Lei; 

e) Arealizagao dos procedimentos de verificagao da 

identidade de clientes, dos seus representantes e 

dos beneficiarios efectivos com inobservancia 

do momento temporal em que os mesmos devem 

ter lugar nos termos do artigo 12.° da presente 

Lei; 

J) A nao inclusio na mensagem ou formulario de 

pagamento que acompanha a_transferéncia 

electronica do ordenante da informacao legal 

exigivel sobre os termos e condigées da opera- 

cio, de acordo com o artigo 30.° da presente Lei; 

g) A nao adequagao da natureza e da extensio dos 

procedimentos de verificac Ao da identidade e das 

medidas de diligéncia ao grau de risco existente, 

bem como a auséncia de demonstracio de tal 

adequacifo perante as autoridades competentes; 

h) A adopgao de procedimentos e medidas simpli- 

ficadas de identificacgaio e de diligéncia, com 

inobservancia das condicées e termos constantes 

no artigo 13.° da presente Lei; 

i) A omissao total ou parcial de medidas de diligéncia 

reforcada aos clientes e as operacdes suscepti- 

veis de revelar um maior risco de branqueamento 

ou do financiamento do terrorismo, as operacdes 

realizadas a distancia, as operagdes sem a pre- 

senca fisica do cliente, do seu representante ou 

do beneficiario efectivo e a todas as que possam 

favorecer o anonimato, as relacdes transfron- 

teirig¢as de correspondéncia bancaria com insti- 

tuicdes estabelecidas em paises terceiros, as 

operacdes efectuadas com pessoas politicamente 

expostas e a quaisquer outras designadas pelas 

autoridades de supervisio ou de fiscalizacio do 

respectivo sector em violacao do disposto no 

artigo 14.° da presente Lei; 

Jj) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das 

demais obrigacées de identificacao e diligéncia 

em relacio a clientes, representantes ou bene- 

ficiarios efectivos em violacio do disposto nos 

artigos 11.° a 14.° da presente Lei; 

k) O recurso a execucgao das obrigacées de identifi- 

cacao e diligéncia por entidades terceiras com 

inobservancia das condic¢des e termos previstos 

no artigo 26.° da presente Lei;
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/) Apermissao de realizacaio de movimentos a deébito 

ou a crédito em contas de depdsito bancario, a 

disponibilizacgao de instrumentos de pagamento 

sobre essas contas ou a realizacao de alteracdes 

na titularidade das mesmas, quando nfo precedi- 

das da verificac4o da identidade dos clientes, em 

violacao do artigo 15.° da presente Lei; 

m) Anaorealizagao da analise referente as circunstan- 

cias que determinaram a recusa de uma operac ao 

de uma relacao de negécio ou de uma transac¢ ao 

ocasional em violacao do disposto no n.° 2 do 

artigo 15.° da presente Lei; 

nAs demais situagdes de incumprimento ou cum- 

primento defeituoso da obrigacio de recusa, em 

violacao do disposto no artigo 15.° da presente 

Lei; 

o) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigacgio de conservacio dos originais, das 

cépias, das referéncias ou de outros suportes 

duradouros demonstrativos do cumprimento 

das obrigacées decorrentes da presente Lei, em 

violacio dos prazos previstos no artigo 16.° da 

presente Lei; 

p) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigac¢ao de comunicacaio imediata 4 Unidade 

de Informacio Financeira, quanto as operacdes 

susceptiveis de configurar ou estarem associa- 

das ao Crime de Branqueamento de Capitais, de 

Financiamento do Terrorismo ou da Prolifera¢ ao 

de Armas de Destruicéio em Massa, em violacao 

do disposto no artigo 17.° da presente Lei; 

q O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigac¢fio de abstencao de execuciio de ope- 

racGes suspeitas e da respectiva obrigacao de 

prestacao de informaciio imediata a Unidade de 

Informac¢fo Financeira, em violacao do disposto 

no aitigo 18.° da presente Lei; 

r) O nao acatamento de ordens de suspensao da 

execucao de operacdes suspeitas, bem como a 

execucao de tais operacées apos a confirmaciao 

pelas autoridades competentes da ordem de sus- 

pensao; 

5) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigac¢ao de pronta colaboracgio para com a 

Unidade de Informacio Financeira e as autorida- 

des de supervisio e de fiscalizagéo em violacao 

do disposto nos artigos 19.° da presente Lei eno 

geral dos deveres de cooperaciio e prestacio de 

informacado das entidades sujeitas; 

t) A revelacao a clientes ou terceiros, quer de comu- 

nicacées a Unidade de Informacio Financeira, 

quer da pendéncia de qualquer investigacgao e 

de outras formas de cumprimento defeituoso da 

obrigacao de sigilo, em violacao ao disposto no 

artigo 20.° da presente Lei; 

u) Ando adopg¢ao de medidas e de programas de con- 

trolo do Risco de Branqueamento de Capitais, 

do Financiamento do Terrorismo e da Prolifera- 

cao de Armas de Destruicaio em Massa; 

v) A falta de adequagao dos programas e medidas de 

controlo as especificidades de risco do sector de 

actividade, nivel de riscos respectivos, dimensio 

da actividade comercial em questéo e natureza 

da entidade sujeita ou a falta de politicas, pro- 

cedimentos e controlos internos exigiveis nos 

termos da presente Lei; 

w) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das 

demais exigéncias da obrigacao de controlo, em 

violacao do disposto nos artigos 22.° da presente 

Lei; 

x) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigacao de formacio, e da obrigacgao de con- 

servacio dos registos relativos a formacaio em 

violacao do disposto nos artigos 23.° da presente 

Lei; 

y) O incumprimento ou cumprimento defeituoso da 

obrigacgéo de implementacio de mecanismos 

de aplicacgio das medidas restritivas de conge- 

lamento de bens e recursos econdémicos e de 

bloqueio de transaccdées relacionadas com o 

terrorismo, com a proliferac¢ao de armas de des- 

truigfo em massa e o respectivo financiamento 

em violacgio do disposto nos artigos 24.° da 

presente Lei; 

z) O incumprimento ou cumprimento defeituoso das 

obrigagées especificas das Instituicdes Finan- 

ceiras e obrigacdes especificas das entidades 

nao financeiras em violacio do disposto nas 

Subseccées II e II da Seccaio II do Capitulo II 

da presente Lei; 

aa) O incumprimento ou cumprimento defeituoso 

das obrigacées especificas das Organizacées 

sem fins lucrativos, em violacaio do disposto 

na Subseccfo IV da Secc4o II do Capitulo II da 

presente Lei; 

bb) O incumprimento ou cumprimento defeituoso 

das obrigacdes especificas das entidades sem 

personalidade juridica em violacao do disposto 

na Subseccfio V, da Seccao II, do Capitulo II da 

presente Lei; 

ec) O incumprimento ou cumprimento defeituoso 

das obrigagdes das autoridades competentes, 

em violacao do disposto na Subseccao VI da 

Seccao IT, do Capitulo II da presente Lei.



946 DIARIO DA REPUBLICA 
  

ARTIGO 73.° 
(Multas) 

1. As transgressées previstas no artigo anterior sao puni- 

veis nos seguintes termos: 

a@) Quando a infraccgao for praticada no ambito da 

actividade de uma instituicao financeira: 

i) Com multa no valor de Kz: 45 645 800,00 

(quarenta e cinco milhdes, seiscentos e qua- 

renta e cinco mil e oitocentos kwanzas) a 

Kz: 4 564 580 000,00 (quatro mil milhées, 

quinhentos e sessenta e quatro milhées e qui- 

nhentos e oitenta mil kwanzas), se o agente for 

uma pessoa colectiva; e, 

ii) Com multa no valor de Kz: 5 705 725,00 

(cinco milhées, setecentos e cinco mil, 

setecentos e vinte e cinco kwanzas) a 

Kz: 1 141 145 000,00 (mil milhdes, cento 

e quarenta e um milhées e cento e quarenta 

e cinco mil kwanzas), se o agente for uma 

pessoa singular. 

b) Quando a infracgao for praticada no ambito da 

actividade de uma instituicao nao financeira: 

i) Com multa no valor de Kz: 2 282 290,00 (dois 

milhées, duzentos e oitenta e dois mil e duzen- 

tos enoventa kwanzas) a Kz: 1 141 145 000,00 

(mil milhées, cento e quarenta e um milhées 

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 

milhao, 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 milhées e 

quatrocentos e cinquenta e oito mil kwanzas), 

se o agente for uma pessoa singular. 

ARTIGO 74° 

(Sancoes acessorias) 

Conjuntamente com as multas, podem ser aplicadas ao 

responsavel por quaisquer das transgressGes previstas no 

aitigo 72.° da presente Lei as seguintes sancgdes acessorias 

em funcfo da gravidade da infrac¢ao e da culpa do agente: 

a@) Adverténcia, aplicavel por apenas uma vez; 

5) Interdig4o, por um periodo de até 3 (trés) anos do 

exercicio da profissao ou da actividade a que a 

transgress4o respeita; 

c) Inibigao, por um periodo de 3 (trés) meses a 3 (trés) 

anos do exercicio de cargos sociais e de funcdes 

de administracao, de direccfo, de chefia e de fis- 

calizacao em pessoas colectivas abrangidas pela 

presente Lei, quando o infractor seja membro 

dos Orgiios sociais e exercga cargos de direccao, 

de chefia ou de gestao ou actue em representac ao 

legal ou voluntaria da pessoa colectiva; 

d) Interdigao definitiva do exercicio da profissao ou 

da actividade a que as transgressdes respeitem 

ou dos cargos sociais e de fungédes de fiscali- 

zacao em pessoas colectivas a que se refere a 

alinea anterior, 

e) Publicagéio da puni¢ao definitiva a expensas do 

infractor num jornal diario de difusao nacional. 

ARTIGO 75.° 
(Graduacio da sancao) 

1. A determinacio da medida da multa e das sancées 

acessorias faz-se em func¢io da ilicitude concreta do facto, 

da culpa do agente e das exigéncias de prevenciio, tendo 

ainda em conta a natureza individual ou colectiva do agente. 

2. Na determinacio da ilicitude concreta do facto, da 

culpa do agente e das exigéncias de prevenciio, deve-se aten- 

der, entre outras, as seguintes circunstancias: 

a) Duracao da infraccao; 

b) Grau de participagao do arguido no cometimento 

da infraccao; 

c) Existéncia de um beneficio, ou intencao de o obter, 

para si ou para outrem; 

d) Existéncia de prejuizos causados a terceiro pela 

infracc4o e a sua importaéncia quando esta seja 

determinavel; 

e) Perigo ou dano causado ao sistema financeiro ou a 

economia nacional; 

J) Caracter ocasional ou reiterado da infrac¢ Ao; 

g) Intensidade do dolo ou da negligéncia; 

h) Se a contravencao consistir na omissao da pratica 

de um acto devido, o tempo decorrido desde a 

data em que o acto devia ter sido praticado; 

i) Nivel de responsabilidades da pessoa singular, 

ambito das suas funcgdes e respectiva esfera de 

accfio na pessoa colectiva ou entidade equipa- 

rada em causa; 

Jj) Especial dever da pessoa singular de nao cometer 

a infraccao. 

3. Na determinag¢ao da sanc¢ fo aplicavel deve-se ter ainda 

em conta: 

a) A situagaio econdomica do arguido; 

5) A conduta anterior do arguido; 

c) A existéncia de actos de ocultagao tendentes a difi- 

cultar a descoberta da infrac¢ao; 

d) A existéncia de actos do agente destinados, por 

sua iniciativa, a reparar os danos ou obviar aos 

perigos causados pela infraccao; 

e) O nivel de colaboragao do arguido com a entidade 

com competéncia instrutéria do procedimento 

transgressional. 

4, A multa deve, sempre que possivel, exceder o bene- 

ficio econédmico que o arguido ou pessoa que fosse seu 

proposito beneficiar tenham retirado da pratica da infraccio.
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ARTIGO 76° 
(Concurso de infraccdes) 

1. Salvo o disposto no miimero seguinte, se o mesmo 

facto constituir simultaneamente crime e transgressio, sfio 

os agentes responsabilizados por ambas as infrac¢ées, ins- 

taurando-se, para o efeito, processos distintos, os quais 

sao objecto de decisio pelas entidades respectivamente 

competentes. 

2. Ha lugar apenas ao procedimento criminal quando o 

crime e a contravencao tenham sido praticados pelo mesmo 

agente, através de um mesmo facto, violando interesses juri- 

dicos idénticos, podendo o juiz aplicar as san¢des acessorias 

previstas para a contraven¢éo em causa. 

3. Nos casos previstos no ntimero anterior, deve a autori- 

dade sectorial respectiva ser notificada da deciso que ponha 

fim ao processo. 

SECCAO II 
Disposicoées Processuais 

SUBSECCAOI 
Competéncias 

ARTIGO 77° 
(Competéncia das autoridades de super visao e de fiscalizacio) 

Relativamente as transgressées praticadas por entidades 

sujeitas a averiguacao das infraccées, a instrucao processual 

e a aplicacaio de multas e san¢des acessérias so da com- 

peténcia das autoridades de supervisaio e de fiscalizacio 

previstas no ponto 5 do artigo 3.° da presente Lei. 

ARTIGO 78° 
(Competéncia judicial) 

Compete 4 Sala do Civel e Administrativo do Tribunal 

territorialmente competente, apreciar, julgar e decidir sobre 

a impugnacao judicial, revisio ou execucfio de qualquer 

decisao proferida em processo de transgressio por uma auto- 

ridade de supervisio e fiscalizacao das entidades sujeitas. 

SUBSECCAO II 
Prescricao 

ARTIGO 79.° 
(Prescricaéo do procedimento) 

1. O procedimento relativo as transgressées previstas 

neste capitulo prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a contar 

da data da pratica da transgressiio. 

2. As multas e as sangGes acess6rias prescrevem no prazo 

de 5 (cinco) anos a contar do dia em que a decisao adminis- 

trativa se torne definitiva ou do dia em que a decisio judicial 

transite em julgado. 

3. No que estiver omisso na presente Lei, aplicam-se as 

regras da prescri¢éo previstas na legislacao penal. 

SUBSECCAO III 
Terceiros de Boa-Fé 

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

1. Se os bens apreendidos a arguidos em processo penal 

por infraccfo relativa ao Branqueamento de Capitais ou do 

Financiamento do Terrorismo e da Proliferacaio de Armas 

de destruicfio em massa se encontrarem inscritos em registo 

publico em nome de terceiros, os titulares de tais registos 

sao notificados para deduzirem a defesa dos seus direitos 

e fazerem prova sumaria da sua boa-fé sem culpa podendo 

ser-lhes de imediato, restituido o bem. 

2. Nao havendo registo, o terceiro que invoque a boa-fé 

na aquisicaéo 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 a declaracao de perda e é apresentada 

mediante petic¢ao dirigida ao tribunal competente devendo o 

interessado indicar logo, todos os elementos de prova. 

4, O juiz pode remeter a questio para a Sala do Civel e 

Administrativo do Tribunal competente quando em virtude 

da sua complexidade ou do atraso que acairete o normal 

curso do processo penal, nao possa neste ser conveniente- 

mente decidida. 

SECCAO III 

Regime Penal 

ARTIGO 81° 
(Violacao da proteccaéo na prestacao de informacées) 

Quem ainda que por mera negligéncia revelar ou favore- 

cer adescoberta da identidade de quem forneceu informacées 

ao abrigo do disposto nos artigos 17.° e 19.° da presente Lei, 

é punido com pena de prisio até 3 (trés) anos ou com pena 

de multa. 

ARTIGO 82° 
(Branqueamento de capitais) 

1. Comete o crime de Branqueamento de Capitais e é 

punido com pena de prisao de 2 (dois) a 8 (oito) anos, quem: 

a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma 

operacio de conversio ou transferéncia de van- 

tagens obtidas por si ou por terceiro, com o fim 

de dissimular a sua origem ilicita ou de evitar 

que o autor ou participante da infraccao seja 

criminalmente perseguido ou submetido a uma 

accao criminal; 

5) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, ori- 

gem, localizacio, disposi¢ao, movimentacao ou 

titularidade de bens ou dos direitos relativos a 

esses bens, tendo conhecimento que esses bens 

ou direitos sio provenientes da pratica, sob qual- 

quer forma de comparticipacaio das infraccées 

previstas no n.° 4 do presente artigo; 

c) Adquirir, possuir ou utilizar bens ou dos direitos 

relativos bens, tendo aquele que os adquire, pos- 

sui ou utiliza, conhecimento de que no momento 

da sua recepcao, esses bens sao provenientes da 

pratica sob qualquer forma de comparticipacao 

das infraccSes previstas no n.° 4 do presente 

artigo, sfio punidos com a mesma pena. 

2. Esta sujeito a pena prevista no niimero anterior, com 

as atenuacées previstas no cdédigo penal quem participar, 

associar-se ou conspirar para cometer ou tentar cometer, aju- 

dar, incitar, facilitar e orientar a pratica do crime previsto no 

n.° 1 do presente artigo.
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3. Consideram-se vantagens os bens provenientes da pra- 

tica sob qualquer forma de comparticipacgao, de quaisquer 

infraccdes subjacentes ao crime de branqueamento de capi- 

tais, assim como os bens que com eles se obtenham. 

4. Consideram-se infraccdes subjacentes ao Crime de 

Branqueamento de capitais, tal como definido no presente 

aitigo todos os factos ilicitos tipicos puniveis com pena de 

prisao que tenha duracao minima igual ou superior a 6 (seis) 

meses. 

5. A punicao pelos crimes previstos no presente artigo 

tem lugar ainda que os factos que integram a infrac¢io 

subjacente tenham sido praticados fora do territdrio nacio- 

nal ou ainda que se ignore o local da pratica do facto ou 

a identidade dos seus autores, desde que a infraccao subja- 

cente relevante seja qualificada como crime subjacente pelo 

direito interno do pais em que é cometida, assim como seria 

no direito interno angolano caso o Crime de Branqueamento 

de Capitais fosse cometido em territério nacional. 

6. As infraccées previstas no presente aitigo nfo sao puni- 

veis sempre que, no momento da sua pratica, nao subsistir 

uma pretensaio de confisco das vantagens, nomeadamente, 

por efeito de amnistia, decurso do prazo de prescricaio do 

procedimento criminal ou falta de apresentacgao tempestiva 

da queixa relativa aos factos ilicitos tipicos de onde provém 

as vantagens, quando estes dela dependerem. 

7. Apena prevista nos n.* 1 e 2 do presente artigo é agra- 

vada de 1/3, quando: 

a) O agente praticar as condutas de forma habitual; 

5) O Crime de Branqueamento for praticado por ou 

no ambito de uma associac¢ao ou organiza¢io 

criminosa; 

c) O Crime de Branqueamento for praticado com a 

intencaio de promover a continuacao da activi- 

dade criminosa; 

d) O Crime de Branqueamento for praticado com 

a intencfio de promover o financiamento do 

Terrorismo ou da Proliferacao de Armas de Des- 

truigfo em Massa. 

8. Quando tiver lugar a reparacio integral do dano cau- 

sado ao ofendido pelo facto ilicito tipico de cuja pratica 

provém as vantagens sem dano ilegitimo de terceiros, até ao 

inicio da audiéncia de julgamento em primeira instancia, a 

pena é especialmente atenuada. 

9. A pena pode ser especialmente atenuada se: 

@) Verificados os requisitos previstos no ntmero ante- 

rior a reparac¢ao do dano causado ao ofendido 

pelo facto ilicito tipico de cuja pratica provém as 

vantagens for parcial; 

5) O agente prestar auxilio concreto e relevante na 

recolha das provas decisivas para a identifica- 

cao ou a captura dos responsaveis pela pratica 

dos factos ilicitos tipicos de onde provém as 

vantagens e na identificacgio e apreensio dos 

proventos dai decoirentes; 

c) O agente prestar colabora¢ao relevante na inves- 

tigagao do préprio crime de branqueamento, 

prevenir ou evitar os efeitos do crime, proceder a 

delacao tempestiva de outros agentes ou impedir 

a verificacaio outros Crimes de Branqueamento; 

d) O agente com a sua accao, privar grupos crimi- 

nosos dos seus recursos ou proventos do crime. 

10. A pena aplicada nos termos dos niimeros anteriores, 

nao pode ser superior ao limite maximo da pena mais ele- 

vada de entre as previstas para os factos ilicitos tipicos de 

onde provém as vantagens. 

11. A punicao do Crime de Branqueamento de Capitais 

nao depende da condenaciio dos agentes das infraccées sub- 

jacentes das quais so provenientes os bens de origem ilicita. 

12. A tentativa é punivel. 

ARTIGO 83.° 
(Financiamento da Proliferacaio de Armas de Destruicaio em Massa) 

Quem por quaisquer meios, directa ou indirectamente, 

fornecer ou reunir fundos com a intengao de serem utiliza- 

dos ou tiver conhecimento que podem ser utilizados total ou 

parcialmente no financiamento da proliferacao de armas de 

destruic¢fo em massa é punido nos mesmos termos previs- 

tos para o financiamento do terrorismo, de acordo ao regime 

aplicavel em matéria de prevencao e combate ao terrorismo. 

ARTIGO 84° 
(Sancoées financeiras aos actos de Financiamento da Proliferacao de 

Armas de Destruicio em Massa) 

As entidades sujeitas e quaisquer outras devem apli- 

car aos actos de Financiamento da Proliferacio de Armas 

de Destruic¢fio em Massa as sancées aplicaveis a pratica do 

terrorismo e do seu financiamento a luz do regime aplica- 

vel em matéria de Prevencaio e Combate do Terrorismo e 

da Lei sobre a Designacio e Execucio de Actos Juridicos 

Internacionais. 

ARTIGO 85.° 
(Restituicaio de quantias) 

Além das penas previstas pela pratica dos crimes pre- 

vistos na presente Lei e regime aplicavel em matéria de 

Prevencaio e do Combate ao Terrorismo, o Tribunal deve 

sempre condenar na total restituig¢fo das quantias utiliza- 

das para o cometimento dos crimes das quantias ilicitamente 

obtidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas. 

ARTIGO 86.° 
(Resp onsabilidade criminai das pessoas colectivas 

e equiparadas e penas aplicaveis) 

1. As pessoas colectivas com excepc¢ao do Estado e das 

organizacdes internacionais de direito publico, as socieda- 

des civis e as meras associacées de facto, sfio susceptiveis 

de responsabilidade pelos crimes previstos na presente Lei e 

na Lei da Prevencao e Combate ao Terrorismo. 

2. As pessoas colectivas e entidades equiparadas ainda 

que iregularmente constituidas sfo responsaveis pelas 

infraccdes cometidas em seu nome, por sua conta ou no 

interesse colectivo, a titulo individual ou no desempenho de 

funcées, pelos seus 6rgaos ou representantes, por pessoas



I SERIE —N.° 10 — DE 27 DE JANEIRO DE 2020 949 
  

que detenham uma posicao de lideranga ou por pessoa sob a 

autoridade destes, quando o cometimento se tenha tornado 

possivel em virtude de uma violacao dolosa das obrigacgées 

de vigilancia ou de controlo que lhes incumbem. 

3. Para efeitos do numero anterior, entende-se que detém 

uma posicéo de lideranca as pessoas singulares que inte- 

gram os 6rgaos da pessoa colectiva ou tém poderes para 

representa-la, bem como as pessoas singulares que tém 

autoridade para exercer o controlo da respectiva actividade, 

quando actuem nessa qualidade. 

4, Aresponsabilidade das entidades referidas no numero 

anterior nao exclui a responsabilidade individual dos respec- 

tivos agentes, nem depende da responsabilizacio destes. 

5. Aresponsabilidade penal das pessoas colectivas e enti- 

dades equiparadas é excluida quando o agente tiver actuado 

contra ordens ou instrucSes expressas da entidade compe- 

tente para o efeito. 

6. A transmissao, cisio e a fusio nao determinam a 

extincfo da responsabilidade penal das pessoas colectivas, 

respondendo pela pratica do crime: 

a@) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que 

a transmissao ou fusiio se tiver efectivado, 

b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas 

que resultaram da cisio. 

7. As penas aplicaveis a entes colectivos devem ser 

definidas tendo em conta a sua natureza juridica, as suas 

especificidades, o tipo de actividade que desenvolvem e a 

sua dimensao econdmica e social. 

8. Pelos crimes previstos no n° 1 do presente artigo 

sao aplicaveis as pessoas colectivas as seguintes penas 

principais: 

a@) Multa; 

5) Dissolugao. 

9, A pena de multa é fixada em dias, no minimo de 100 

(cem) dias e no maximo 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 céntimos) a Kz: 4 564 580,00 

(quatro milhées, quinhentos e sessenta e quatro mil e qui- 

nhentos e oitenta kwanzas) que o tribunal fixa em func¢ao da 

situacaio econdémica e financeira da pessoa colectiva e dos 

seus encargos com os trabalhadores e, quando se justificar 

aplicam-se as seguintes regras: 

a@ O tribunal pode autorizar o pagamento da multa 

dentro de um prazo que nao exceda um ano, 

ou permitir o pagamento em prestacées, nao 

podendo a ultima delas ir além dos dois anos 

subsequentes a data do transito em julgado da 

condenag¢ao; 

b) Dentro dos limites referidos na alinea anterior e 

quando motivos supervenientes o justificarem, 

os prazos de pagamento inicialmente estabeleci- 

dos podem ser alterados; 

c) A falta de pagamento de uma das prestagédes 

importa o vencimento de todas. 

11. Sem prejuizo do direito de regresso, as pessoas que 

ocupem uma posicao de lideranga sao subsidiariamente res- 

ponsaveis pelo pagamento das multas e indemnizacgées em 

que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for conde- 

nada, relativamente aos crimes praticados no periodo de 

exercicio do seu cargo, sem a sua oposicao expressa, ou 

pelos crimes praticados anteriormente, quando: 

a) Tiver sido por culpa sua que o patrimonio da pes- 

soa colectiva ou entidade equiparada se tornou 

insuficiente para o respectivo pagamento; ou 

b) A decisao definitiva de as aplicar tiver sido notifi- 

cada durante o periodo de exercicio do seu cargo 

e lhe seja imputavel a falta de pagamento. 

12. Sendo varias as pessoas responsaveis nos termos do 

numero anterior, é solidaria a sua resp onsabilidade. 

13. Se as multas ou indemnizacées forem aplicadas a 

uma entidade sem personalidade juridica, responde por 

elas o patrimonio comum e, na sua falta ou insuficiéncia, 

solidariamente, o patriménio de cada um dos respectivos 

membros, sécios, associados, integrantes ou beneficiarios 

efectivos. 

14. Findo o prazo de pagamento da multa ou de alguma 

das suas prestacées sem que o pagamento esteja efectuado, 

procede-se a execucifio do patrimonio da pessoa colectiva ou 

entidade equiparada. 

15. A multa que nao for voluntaria ou coercivamente 

paga nao pode ser convertida em prisao subsidiaria. 

16. Apena de dissolucao s6 é decretada quando os sécios 

da pessoa colectiva tenham tido a inten¢fo, exclusiva ou pre- 

dominante de, por meio dela, praticar os crimes indicados no 

n.° 1 do presente artigo ou quando a pratica reiterada de tais 

crimes mostre que a pessoa colectiva ou sociedade esta a ser 

utilizada, exclusiva ou predominantemente, para esse efeito, 

quer pelos seus érgaos ou representantes, quer pelos seus 

membros, quer por quem exerca a respectiva administracaio 

ou detenha uma posicfo de lideranga. 

17. Pelos crimes previstos no n.° 1 do presente artigo 

podem ser aplicadas as pessoas colectivas, individual ou 

cumulativamente, as seguintes penas acessorias: 

a) Caucao de boa conduta; 

5) Injungao judiciaria; 

c) Proibigaéo de celebrar certos contratos ou de os 

celebrar com determinadas entidades; 

d) Perda dos lucros ilicitos obtidos com a actividade 

criminosa; 

e) Perda dos bens adquiridos com os lucros ilicitos da 

actividade criminosa; 

J) Interdi¢ao temporaria do exercicio de uma activi- 

dade; 

g) Privacao do direito a subsidios ou a subvencées 

outorgados por entidades ou servicos publicos; 

h) Encerramento de estabelecimento; e, 

i) Publicidade da decisaio condenatoria transitada em 

julgado. 

18. Para efeitos de resp onsabilidade criminal das pessoas 

colectivas é aplicavel, com as necessarias adaptacées, o dis- 

posto no Cédigo Penal.



950 DIARIO DA REPUBLICA 
  

ARTIGO 87° 
(Actuacao em nome de outrem) 

1. E punido quem actua como titular de orgaos de um 

ente colectivo ou em representacio legal ou voluntaria de 

outrem, ainda que: 

a) Nao concorram nele, mas sim na pessoa em nome 

da qual actua, as qualidades ou relacg des requeri- 

das pelo tipo legal de crime; 

5) O tipo legal exigir que o agente pratique o facto no 

seu proprio interesse, e este actuar no interesse 

do representado. 

2. A ineficacia do acto que serve de fundamento a repre- 

sentacao nao impede a aplicacio do disposto no nimero 

anterior. 

ARTIGO 88° 
(Medidas Cautelares) 

1. Com intuito de prevenir a sua transaccao, transfe- 

réncia ou disposicao, antes ou durante o procedimento 

criminal, as autoridades judiciarias competentes podem, 

sem aviso prévio, proceder 4 apreensio ou congelamento 

dos activos, tal como definidos nos n.* 1 e 2 do artigo 3.° 

da presente Lei, incluindo os bens que constituem o pro- 

duto do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do 

Terrorismo ou do Financiamento da Proliferagio de Armas 

de Destruigio em Massa que apos decisao 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 apreen- 

didos, assim como os instrumentos usados na pratica ou com 

intencao de serem utilizados para praticar os crimes previs- 

tos na presente Lei. 

3. A apreensfio ou congelamento dos activos acima previs- 

tos nao prejudica os direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. 

4, A pessoa ou entidade cujos bens forem apreendidos, 

congelados ou posteriormente declarados perdidos a favor 

do Estado pode recorrer judicialmente da decisao que decre- 

tou a apreensio, o congelamento ou a perda a favor do 

Estado dos mesmos, nos termos gerais. 

CAPITULO IV 
Disposicées Finais 

ARTIGO 89.° 
(Tabela anexa) 

E aprovada a Tabela de Referéncia para efeitos das obri- 

gacGes, anexa a presente Lei e que dela é parte integrante. 

ARTIGO 90.° 
(Revogacao) 

E revogada a Lei n.° 34/11, de 12 de Dezembro, sobre 

o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 

do Terrorismo. 

ARTIGO 91.° 
(Duvidas e omissdes) 

As duvidas e as omissées resultantes da interpretacaio e 

da aplicacao da presente Lei sao resolvidas pela Assembleia 

Nacional. 

ARTIGO 92° 
(Entrada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor a data da sua publicacio. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 20 de Novembro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade 

Dia dos Sanios. 

Promulgada, aos 23 de Dezembro de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, Jodo MANUEL GONGALVES 

LouURENGO. 

ANEXO I 

Tabela de Referéncia para efeitos das obrigacées da presente Lei, a que se refere o artigo 89.° 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Pontos Correspondéncia Valor igual ou superior ao equivalente em moeda nacional ou estrangeira, a: 

1.1 |}, b) n° 1 artigo 11° 15.000,00 USD | (Quinze Mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

' 1.2 | i), b) n° 1 artigo 11° 1.000,00 USD (Mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.1 | a).n.° 3 artigo 17.° 15.000,00 USD | (Quinze mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.2 | b),.° 3 artigo 17° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.3 | c),1.°3 artigo. 17.° 5.000,00 USD (Cinco mil dolares dos Estados Unidos da America) 

2 24 | d)j,.° 3 artigo 17.° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.5 | e),n.°3 artigo 17.° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.6 | f° 3 artigo 17° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

2.7 | 1.°4 artigo 17° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

3 n.° 2 artigo 28° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

4 n.° 2 artigo 31° 1.000,00 USD (Mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

5 a),n.° 1 artigo 39.° 2.500,00 USD (Dois mil ¢ quinhentos Dolares dos Estados Unidos da America) 

6 artigo 40.° 2.500,00 USD (Dois mil ¢ quinhentos Dolares dos Estados Unidos da America) 

7 artigo 41° 5.000,00 USD (Cinco mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

8 8.1 | 1° 1, artigo 43° 10.000,00 USD | (Dez mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

8.2 | 1.° 2, artigo 43° 10.000,00 USD | (Dez mil Dolares dos Estados Unidos da America) 

9 n° 1, artigo 47° 15.000,00 USD | (Quinze mil Dolares dos Estados Unidos da America)     

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos. 

O Presidente da Reptiblica, JoAo MANUEL GONCGALVES LOURENGO.
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Resolucao n.° 9/20 
de 27 de Janeiro 

Tendo o casal Susi Agnese Gastaldello e Renzo Corona, 

ambos de nacionalidade italiana, requerido a adopcio do 

menor Manuel Jacinto Kawawa Carlos de nacionalidade 

angolana; 

Considerando que os adoptantes retinem todos os requi- 

sitos estabelecidos na lei, designadamente no Codigo da 

Familia e cumpridas todas as formalidades por ele impostas; 

AAssembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos da alinea f) do n.° 2 do artigo 166.° da Constituicgao 

da Republica de Angola, a seguinte Resolucio: 

1.° — Conceder autorizacaio para a adopcaio dupla do 

menor Manuel Jacinto Kawawa Carlos pelo casal Susi 

Agnese Gastaldello e Renzo Corona, ambos de nacionali- 

dade italiana. 

2.° — A presente Resoluciao entra em vigor a data da sua 

publicacao. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, aos 19 

de Dezembro de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade 

Dias dos Santos. 

Resolucao n.° 10/20 
de 27 de Janeiro 

Tendo o casal Denise Paula Fernandes Faria da Rocha 

e Rogério Miguel Ferreira Nunes, ambos de nacionalidade 

portuguesa, requerido a adopcio do menor Joao Maria 

Siningeivali Francisco de nacionalidade angolana; 

Considerando que os adoptantes retinem todos os requi- 

sitos estabelecidos na lei, designadamente no Codigo da 

Familia e cumpridas todas as formalidades por ele impostas; 

AAssembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos da alinea f) do n° 2 do artigo 166.° da Constituicao 

da Republica de Angola, a seguinte Resolucio: 

1.° — Conceder autorizacio para a adopcao dupla do 

menor Joao Maria Siningeivali Francisco pelo casal Denise 

Paula Fernandes Faria da Rocha e Rogério Miguel Ferreira 

Nunes. 

2.°— A presente Resolucao entra em vigor a data da sua 

publicacao. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, aos 19 de 

Dezembro de 2019. 

Publique-se. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade 

Dias dos Santos. 
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