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Publicação da Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, que altera vários diplomas em matéria de 

prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou 

de financiamento do terrorismo 

 

Foi publicada, em Diário da República, a Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, que transpõe a 

Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 

2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao 

combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis. 

O diploma visa a implementação de novas medidas para garantir uma maior transparência das 

operações financeiras, das entidades societárias e outras pessoas coletivas, bem como dos 

fundos fiduciários e centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica similares a 

fundos fiduciários, com o objetivo de melhorar o regime jurídico preventivo em vigor e 

combater o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo de forma mais 

eficaz. Desta forma, pretende-se que um reforço da transparência dê azo a um significativo 

efeito dissuasivo, permitindo a deteção e a investigação de práticas de branqueamento de 

capitais ou de financiamento do terrorismo. 

Adicionalmente, através da promoção de uma cooperação transfronteiriça mais eficiente e 

mais ágil entre autoridades competentes, o diploma estabelece disposições com vista ao 

combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, nomeadamente pela 

aplicação de sanções penais eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 

Assim, a Lei n.º 58/2020 procede à alteração de diversos diplomas no ordenamento jurídico 

nacional com vista ao alcance destes objetivos, incluindo da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, 

que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 

terrorismo, da Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, que aprova o regime jurídico do registo 

central do beneficiário efetivo, e do Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade 

Seguradora e Resseguradora, aprovado no anexo I à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro. 

A Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, pode ser consultada aqui. 
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