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Branqueamento de capitais e corrupção

Programa Objetivos

Introdução

• Conceitos chave

• Enquadramento da Legislação em vigor

• Enquadramento da responsabilidade individual 

• Modelo de governo 

Principais aspetos da Legislação em vigor

• Branqueamento de capitais e  de Financiamento ao Terrorismo

• Anti corrupção: linhas gerais da Estratégia Nacional 2020-2024,  e 

paralelismo com outras jurisdições

• Beneficiários efetivos

• O que é um PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

• KYC (Know your Costumer) e KYS (Konw your Supplier) 

• Aspetos futuros a ter em atenção

Riscos e aspetos práticos de implementação

• Principais obrigações e deveres

• Identificação de fatores de risco 

• Identificação e definição de abordagem anticorrupção e  integridade de 

terceiros

• O Compliance Officer

• A elaboração de programas de Compliance

• A Intervenção da Auditoria Interna

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Conhecer os principais aspetos e implicações 

da legislação em vigor

• Responsabilidades em termos individuais e 

coletivos

• Entender os principais desafios que se 

colocam às Organizações

• Perceber o papel do Compliance para a 

identificação dos riscos e a limitação da 

responsabilidade

• Como elaborar um programa de Compliance

efetivo e adequado

• Conhecer como identificar riscos particulares 

e específicos da atividade 

• Como responder a possíveis incidentes de 

branqueamento de capitais e corrupção

Destinatários

Diretores de Compliance, Responsáveis de Auditoria Interna, Diretores do Departamento de Legal, bem como todos 

aqueles que pretendem aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias. 

O combate ao branqueamento de 

capitais e financiamento ao 

Terrorismo conduziu à 

implementação de um conjunto de 

legislação para entidades não 

financeiras. 

É da máxima relevância que as 

Organizações tenham um 

conhecimento de quais os principais 

impactos das alterações legais na 

sua atividade, responsabilidades 

individuais inerentes e principais 

fatores de risco.

Iremos também abordar alguns 

aspetos práticos  de procedimentos 

a implementar  para garantir um 

efetivo cumprimento da legislação 

em vigor e responder de forma 

adequada a possíveis incidentes de 

branqueamento de capitais e 

corrupção.

Duração Estimada: 8 horas


