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Para navegar entre os
slides da formação, poderá
carregar nos botões em
rodapé ou, se existentes,
utilizar os cursores do seu
computador. Agora avance
para o slide seguinte!

Recuar um slide Avançar um slide
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Mas afinal no que consiste
o branqueamento de
capitais, o financiamento
do terrorismo ou de armas
de destruição massiva?

De seguida veremos alguns
exemplos de situações que
podem potencialmente
configurar situações deste
tipo.



O QUE É O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS? 5

O branqueamento de capitais é a transformação, por via de atividades criminosas que visam a

dissimulação da origem ou do proprietário real dos fundos, dos proveitos resultantes de atividades

ilícitas, em capitais reutilizáveis nos termos da lei, dando-lhes uma aparência de legalidade.

Em Portugal, os
fundos a branquear
têm sobretudo as
seguintes origens.

TOP 8 das principais origens

1. Crimes tributários ou fuga ao fisco;
2. Tráfico de droga e pessoas;
3. Burlas;
4. Corrupção e peculato; 
5. Criminalidade informática;
6. Auxílio à imigração ilegal; 
7. Tráfico e viciação de veículos;
8. Criminalidade relativa à atividade desportiva.



O QUE É O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS? 6

Poderá haver a tentativa de
branqueamento de fundos através da
nossa rede. Embora o risco esteja
mitigado, por comparação com outros
produtos financeiros, mais
sofisticados, não o menospreze. Esteja
atento a possíveis indícios. A Lei
criminaliza a negligência!

• O pagamento de uma fatura de elevado valor (ex.
5.000€) pode significar que alguém simplesmente
prefere pagar a conta de eletricidade, gás ou água
em numerário (por ter simplesmente dinheiro em
caixa da sua empresa) ou que foge ao pagamento
de impostos.

• A compra de elevados valores em “Paysafecard”
poderá significar que um utilizador está a tentar
branquear fundos, por exemplo apostando somas
avultadas em casinos ou jogos online, ganhando
valores monetários mais modestos, mas obtendo
ainda assim aos olhos da sociedade uma origem
mais credível e justificada para o seu património
financeiro.

• Já a realização de pagamentos no espaço de um
mês, utilizando uma mesma referência Multibanco
(MB) pode ser indicativo de fracionamento e,
portanto, uma tentativa consciente do utilizador
evitar a sua identificação.
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O risco de utilização da
nossa rede em ações
associadas a grupos
terroristas ou à compra de
armas de destruição
massiva é reduzido.

Não estamos imunes a que um simpatizante
destas causas compre por exemplo saldo para
um telemóvel internacional (de um
terrorista) ou cartões telefónicos para
orquestrar um atentado.

O QUE É O FINANCIAMENTO TERRORISTA OU DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MASSIVA?

De acordo com a Lei Portuguesa, existe o dever de comunicar transações suspeitas de estarem

relacionadas com o terrorismo ou a aquisição de armas de destruição massiva.



UNIDADE 1 8

Antes de se detalhar os deveres e
obrigações previstos na legislação e
regulamentação, saiba que o Grupo Banco
CTT, onde se insere a Payshop, adota uma
Política de Prevenção do Branqueamento
de Capitais e de Financiamento do
Terrorismo, na qual se define o modelo de
governo interno sobre esta matéria,
incluindo funções, responsabilidades,
modelo de defesa, etc.

http://www.payshop.pt/docs/Política%20de%20PBCFT%20Grupo%20CTT.pdf


UNIDADE 1 9

Aviso do Banco de Portugal nº 2/2018 : implicações para a Payshop

Clique para continuar



UNIDADE 1 10

A Lei nº 83/2017 estabeleceu as medidas
preventivas e repressivas sobre o BC/FT.
Nesta Lei constam genericamente os
deveres a cumprir pela Payshop e seus
Agentes.

Para detalhar as condições, mecanismos e
procedimentos que têm de ser
adicionalmente cumpridos, o regulador
Banco de Portugal emitiu o Aviso nº 2/2018.

http://www.payshop.pt/docs/Lei_83_2017.pdf
http://www.payshop.pt/docs/2-2018.pdf


UNIDADE 1 11

Este Aviso obriga a Payshop e os seus Agentes a
aplicarem procedimentos mais rigorosos em
matéria de prevenção de BC/FT; sob pena de
serem punidos com coimas, sanções acessórias e
criminais.

Protegê-lo é então o
nosso principal
objetivo!



UNIDADE 1 12

O Banco de Portugal
detém 3 níveis de poder
sobre a Payshop.

1 - Poder regulamentar

Pode determinas as regras de conduta para que a Payshop
assegure maior transparência nas operações realizadas nos seus
Agentes

2 - Poder fiscalizador

Pode realizar fiscalizações para garantir o cumprimento da Lei

3 - Poder sancionatório

Pode emitir determinações compulsórias ou contraordenacionais



UNIDADE 1 13

O Banco de Portugal tem assim o poder de regular,
fiscalizar e sancionar!



UNIDADE 1 14

Como veremos adiante, os procedimentos são simples e rápidos de executar na sua rotina do dia-a-dia.

Tenha presente que em caso de incumprimento, seja por negligência, desconhecimento ou
intencionalidade, tanto a Payshop como o respetivo agente poderão ser responsabilizados por via
criminal e/ou contraordenacional, aos quais se acrescem danos reputacionais.

Não facilite! Por tudo isto, é muito importante conhecer os
procedimentos a tomar.



UNIDADE 1 15

Neste curso, iremos falar
de 2 temas.

Carregue com o botão do
seu rato sobre os botões
(do lado direito) para
saber mais.

- 1 -

Deveres da Empresa: vamos recordar sucintamente quais os
deveres a que a Payshop (e seus Agentes) está obrigada em
matéria de Prevenção do BC/FT

- 2 -

A que obriga o Aviso nº 2/2018 do Banco de Portugal



UNIDADE 2 16

Resumo dos deveres da Empresa em matéria de prevenção de BC/FT

Clique no botão acima para saber mais ou, se preferir, avance no curso



UNIDADE 3 17

Como referimos, alguns destes deveres,
como os de identificação e diligência,
foram especialmente reforçados.

Vamos explicar-lhe como
nos slides seguintes.



UNIDADE 3 18

Na prática no que se traduz o Aviso nº 2/2018

Clique para continuar



UNIDADE 3: Transações Ocasionais 19

Na sua loja tenha
particular atenção às
3 situações
seguintes!

- Pagamentos ou vendas de elevado valor -

Um comerciante ao aceitar pagamentos em numerário aparentemente relacionados entre si, de valor
igual ou superior a 15.000€, tem de registar os seguintes elementos identificativos da pessoa ordenante:

• Nome completo, assinatura e fotografia
• Tipo, número, data de validade e entidade emitente
• Data de nascimento e nacionalidade

• Naturalidade e outras nacionalidades não constantes do doc. de identificação
• NIF (número de identificação fiscal)
• Morada fiscal e permanente (se diferentes)
• Profissão e entidade patronal (se existirem)

• Qual o objetivo desta compra?
• Qual a origem dos fundos?
• Quem irá usufruir desta compra?

Recolha sempre a cópia do 

documento de identificação do 

consumidor a

Sugere-se que tenha um registo (num caderno quiçá) para anotar as situações em que preveja
que um seu freguês atinga os 15.000€ em compras/pagamentos, num intervalo de 90 dias.

Se necessário explique ao consumidor que a Lei (de BC/FT) exige que recolha a sua identificação.
Enviar info

Não tendo melhor meio disponível, imprima a cópia dos dados do cartão de cidadão do utilizador via terminal Payshop.



UNIDADE 3: Transações Ocasionais 20

- Branqueamento de capitais e Financiamento Terrorista -

Recorde que branquear é transformar proveitos de atividades criminais em capitais reutilizáveis, dando-lhes uma aparência de
legalidade e que a “simples” evasão fiscal e utilização de valores na aquisição de bens e/ou serviços constitui o crime de
branqueamento de capitais. Proveitos do tráfico de droga, pessoas e animais ou contrafação são outros dos casos mais verificados em
Portugal.

O financiamento do terrorismo é um conceito mais intuito... Se suspeitar que algum dos nossos serviços está a ser utilizado para estes
fins, recolha a seguinte informação do visado:

• Nome completo, assinatura e fotografia
• Tipo, número, data de validade e entidade emitente
• Data de nascimento e nacionalidade

• Naturalidade e outras nacionalidades não constantes do doc. de identificação
• NIF (número de identificação fiscal)
• Morada fiscal e permanente (se diferentes)
• Profissão e entidade patronal (se existirem)

• Qual o objetivo desta compra?
• Qual a origem dos fundos?
• Quem irá usufruir desta compra?

Recolha sempre a cópia do 

documento de identificação do 

utilizador

Não tendo melhor meio disponível, imprima a cópia dos dados do cartão de cidadão do utilizador via terminal Payshop. Enviar info

Seja discreto e cauteloso não comprometendo a sua segurança. 



UNIDADE 3: Transações Ocasionais 21

- Compra de pré-pagos de dinheiro eletrónico -

O produto “Paysafecard” é considerado dinheiro eletrónico, tendo o dono deste produto a obrigação legal de cumprir com certas
regras. Parte dessas regras têm de ser executadas fisicamente no momento da venda, ou seja, na loja do Agente.

As situações descritas nos 2 slides anteriores (i.e., vendas de elevado valor e a lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista)
também se aplicam à venda deste produto. Adicionalmente, há que se ter em atenção a ocorrência de mais dois cenários:

1. Compras de 2.500€ em dinheiro eletrónico numa ida à loja ou em várias durante 1.ª semana
2. Se a compra for feita para utilização de terceiros

Em todos estes casos deverá registar e remeter-nos a seguinte informação:
• Nome Completo
• Local e Data de Nascimento
• Nacionalidade
• Morada
• Número e tipo de documento de identificação

• Qual o objetivo desta compra?
• Qual a origem dos fundos?
• Quem irá usufruir desta compra?

Opte por copiar o documento 

de identificação do 

consumidor através de 

Enviar info

Releia o manual de venda deste produto aqui.

Não tendo melhor meio disponível, imprima a cópia dos dados do cartão de cidadão do utilizador via terminal Payshop.

http://www.payshop.pt/docs/ManualVenda_PrePagos_DinheiroEletronico%20_nov2016.pdf


UNIDADE 4 22

Proibição de pagamentos em numerário

Fatores de suspeição 

Clique para continuar



UNIDADE 4 23

Antes de avançarmos para o capítulo de perguntas
frequentes, gostaríamos ainda de lhe falar da Lei nº
92/2017, emitida a 22 de agosto, e que proíbe pagamentos
em numerário acima de 3.000€.

E também de alguns indicadores de
potencial suspeição de branqueamento
de capitais e de financiamento do
terrorismo a ter em atenção.



UNIDADE 4 24

A Lei n.º 92/2 017 afeta diretamente a venda de bens e/ou
serviços do seu negócio, pois proíbe a realização de transações
(de recebimento ou de pagamento), em numerário, iguais ou
superiores a 3.000€.

No entanto, esta é uma Lei que não se aplica a
transações efetuadas através do terminal Payshop - as
entidades financeiras estão isentadas.
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• Pagamentos sem razão económica (finalidade) aparente/evidente ou
ausência de documentos justificativos de suporte (ex. fatura)

• Pagamentos de bens ou serviços que não se adequam ao perfil do
utilizador ou se não existir uma explicação plausível (frequência,
atipicidade ou invulgaridade)

• O utilizador se recusa ou mostra relutância em dar uma explicação para a
realização da operação

• Falta de explicações quanto à origem do numerário, explicações
incompletas ou improváveis

• Denominação de moeda utilizada pouco usual ou adequada ao contexto
(ex. notas de 100€, 200€ e 500€ ou de denominação muito baixa e em
grande quantidade – saco de moedas)

• Transporte do numerário invulgar (em rolos de notas, sacos de dinheiro)
e/ou dissimulado

• Utilizador que mostra relutância ou se recusa a disponibilizar a sua
identificação

• Justificação improvável quanto à falta de documento de identificação (se
solicitado)

• Relações conhecidas do utilizador com países considerados de risco (ex.
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola)

UNIDADE 4

Identificamos agora
alguns dos principais
indicadores de
suspeita que deverá
considerar como
Agente Payshop.



26UNIDADE 4

• Bens de valor elevado a pagamento (descrição na fatura de suporte referente a itens de grande valor)
• Pagamentos reconhecidos pela comunidade local como suspeitos ou associados a práticas de crimes ou indivíduos

relacionados
• Conhecida falta ou baixo nível de rendimentos do utilizador comparativamente ao preço de compra do bem ou

serviço a pagamento
• Utilizador invulgar
• Reconhecido associado de Grupo social criminoso
• Pessoa com conhecidos antecedentes criminais
• Explicações omissas, incompletas, improváveis ou de potencial difícil comprovação
• Transferências de fundos segmentadas em várias operações, por forma a evitar atingir os limites que obrigariam à

adoção de procedimentos de identificação e diligência (fracionamento)
• Operações que evidenciam um grau de complexidade aparentemente desnecessário ou pouco habitual na atividade

de pagamentos Payshop
• Operações que aparentam ser inconsistentes com a prática corrente do Agente Payshop;
• Evidencia um interesse fora do comum sobre o sistema Payshop, designadamente sobre os procedimentos

operativos e limites.
• Compra de moeda eletrónica Paysafecard, com recurso a numerário, em frequência não compatível com a utilização

expectável do produto (ex. mais de 5.000€ numa semana)
• Utilizador que pretenda realizar um pagamento para adquirir moeda virtual ou cripto-moeda (Bitcoin, Monero, etc.)



UNIDADE 4 27

Os indícios de suspeição serão tanto maiores quanto maior for o
número de indicadores de suspeição e o valor total a pagamento.

A inação por o desconhecimento ou negligência pode, no imediato,
fazer perigar a nossa relação de parceria, mas sobretudo implicar
sérias consequências legais para ambos os nossos negócios e
particularmente para os colaboradores envolvidos na situação.

Não facilite e se for o caso, recuse executar uma transação!
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E com a resposta a
estas dúvidas
frequentes,
chegámos ao final
desta formação.

Ideias a reter! Deverá atuar no caso de: 
• Vendas de 15.000€
• Vendas de “paysafecards” de 2.500€
• Vendas fracionadas de pelo menos 1.000€
• Utilizadores suspeitos de BC/FT

Se não tiver melhor opção, utilize a capacidade
de impressão dos dados de cartão de cidadão
via terminal Payshop.
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Para informações mais detalhadas, não se esqueça de
consultar os documentos de apoio a esta formação,
disponíveis na sua área reservada de Agente Payshop.


