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os Estados-membros que cria-
ram as bases de dados – incluin-
do Portugal – terão agora de 
adaptar a lei. O Negócios ques-
tionou o Ministério da Justiça 
sobre o ponto de situação e fon-
te oficial do gabinete de Catari-
na Sarmento Matos disse que 
“a área governativa da Justiça 
está a analisar esta questão. Para 
já, qualquer pessoa pode ter 
acesso à base de dados portu-
guesa, o RCBE, bastando ape-
nas identificar-se para poder fa-
zer as pesquisas que entenda. 

 
Mais transparência 
e harmonização 
A questão das bases de dados 
dos beneficiários efetivos – que 
identificam as pessoas singula-
res que são os efetivos proprie-
tários das entidades – esteve em 
cima da mesa na última reunião 
do Conselho Europeu que jun-
tou os ministros das Finanças 
dos Estados-membros e tomou 
posição sobre um novo regula-
mento e uma nova diretiva 
(DBC 6) relativos ao combate 
ao branqueamento de capitais.  

Na posição que adotou, o 
Conselho sublinhou a necessi-
dade de “conferir mais trans-

parência e uma maior harmo-
nização às regras sobre os be-
neficiários efetivos”. E clarifi-
car, nomeadamente, que o con-
ceito de beneficiário efetivo 
deve assentar tanto na compo-
nente propriedade, como na 
componente controlo, “para 
avaliar a forma como o contro-
lo é exercido sobre uma entida-
de jurídica e para identificar to-
das as pessoas singulares que 
são beneficiárias efetivas des-
sa entidade jurídica”, incluin-
do entidades de países tercei-
ros, lê-se no comunicado de 
imprensa então emitido.  

Por outro lado, o Conselho 
fez também questão de deixar 
claro que “os Estados-mem-
bros deverão assegurar que 
qualquer pessoa singular ou co-
letiva que consiga demonstrar 
um interesse legítimo tenha 
acesso às informações constan-
tes dos registos de beneficiários 
efetivos”. Incluindo-se aí, tal 
como o TJUE já tinha esclare-
cido, “os jornalistas e as organi-
zações da sociedade civil que 
apresentem um nexo com a 
prevenção e o combate ao bran-
queamento de capitais e ao fi-
nanciamento do terrorismo”. 
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Portugal não vai apresentar nenhuma candidatura para a instalação no país 
da sede da nova Autoridade da União Europeia para o Branqueamento de 
Capitais. França, Espanha, Luxemburgo, Áustria e Lituânia são candidatos. 

Portugal fora da corrida pela sede 
da nova autoridade europeia  

COMBATE AO BRANQUEAMENTO 

O tema de ESG ( Environment, Social and Governance) tem sido 
atualmente uma constante transversal aos vários “think thanks” 
politicos, académicos e cientifi cos, nacionais e internacionais. 
A Auditoria Interna também tem vindo a debruçar-se sobre esta 
temática. No  âmbito das comemorações dos 30 anos do IPAI- IIA 
Portugal, Associação Profi ssional que em Portugal representa os 
Auditores Internos,e que desenvolve a sua atividade junto dos 
profi ssionais com o objectivo de credibilizar a profi ssão e certifi car 
os profi ssionais, através da partilha do conhecimento e de formação 
específi ca e de eventos anuais dos quais há a destacar o Fórum e 
Conferência, para além de seminários e webinares, elegeu esta como 
a temática de referência.
A Conferência constitui desde sempre um momento particular e 
especial de partilha de conhecimentos, de perspetivas sobre o 
presente e o futuro da função de Auditoria. Este ano o tema global, 
“ESG e os desafi os para a Auditoria Interna”, procurou refl etir sobre 
a importância e o contributo estratégico da Auditoria Interna para 
o desempenho organizacional e sobre a possibilidade de melhor 
acompanhar as temáticas de “ Environment, Social and Governance”: 
-  Como conseguir que as organizações tomem opções e decisões 

sustentáveis e que impacto as mesmas deverão ter nos modelos 
de governação?

-  Como deverá a função de AI (Auditoria Interna) atuar na monitorização 
das estratégias de ajustamento que conduzam à adequação das 
organizações às exigências e desafi os da envolvente e à mitigação 
dos custos de contexto ?

-  Quais os desafi os que lhe são colocados? Qual a identifi cação de 
ameaças e oportunidades na análise e na mitigação dos custos do 
contexto ? 

Em linha com o preconizado pelo IIA ( Institute of Internal Auditors) as 
organizações podem recorrer à auditoria interna para: 
-  Fornecer uma análise independente e objetiva da efi cácia das 

avaliações de riscos de ESG, respostas e controles que o Orgão de 
Gestão pode usar na tomada de decisões.

-  Monitorizar os requisitos regulatórios e sua aplicação em aspectos 
específi cos ou jurisdições estrangeiras, e fornecer atualizações 
sobre o status de conformidade da organização. 

-  Ajudar as organizações a estar em conformidade e atender a uma 
variedade de solicitações de informações de diversos stakeholders, 
como investidores, bancos, clientes e parceiros de negócios.

-  Avaliar como a gestão identifi ca os riscos-chave de modo a 
monitorizar a conformidade regulamentar e alinhar com  os 
reguladores, investidores, bolsas de valores, ONG (Organizações 
Não Governamentais), e colaboradores

 •  Aceder a fontes que elaboram relatórios e normas tais como a Global 

Reporting Initiative (GRI) e o Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), para comparação com as melhores práticas 

•  Realizar revisões autónomas que ajudem a compreender a 
adequação de políticas, ambiente de controlo e responsabilidades 
em torno do ESG.

-  Incluir os riscos do ESG na elaboração do Plano Anual de Auditoria 
Interna 

-  Estabelecer em cada programa de auditoria check-list ( testes de 
compliance e substantivos ) especifi cos para analisar e monitorizar 
sobre os aspetos do ESG dentro da organização, integrando a 
metodologia de Auditoria Interna para assegurar que as atividades 
relacionadas com ESG estão a ser devidamente identifi cadas, 
consideradas e documentadas .

 •  Relatar os aspetos do ESG nos relatórios de auditoria, nos Relatórios 
de Atividade de Auditoria Interna e nos acompanhamentos (follow-
ups) a realizar

•  Investir em recursos com capacidade e aptidões adequadas para 
compreender, reconhecer e monitorizar se a avaliação dos riscos de 
ESG está a ser devidamente efetuada e endereçada

•  Dar ênfase com detalhe e profundidade em áreas “core” do ESG, 
onde os diferentes stakeholders e shareholders evidenciam 
acrescidas preocupações e baixo  apetite ao risco .

Com esta perspetiva de proatividade da Audiitoria Interna no âmbito 
da temática de ESG, colocam-se várias questões:
Como articular estas novas vertentes com a aplicação do modelo das 
três linhas de defesa e a articulação entre a terceira e a segunda linha? 
Como e quais se devem considerar como funções necessárias para 
uma governação efi caz? 
Deverão as empresas ter um Chief Sustainability Offi cer (CSO)? 
Em caso afi rmativo, qual deverá ser o seu papel e que modelo de 
governação permitirá melhor atingir os objetivos com sucesso? 
Deverá ser integrado na 2ª Linha de Defesa?
A Auditoria Interna é uma profi ssão que tem um grande potencial 
de crescimento, e para tal precisamos de lideranças exigentes e 
criativas e cada vez mais e melhor formação académica e profi ssional. 
A Auditoria Interna dado o contexto atual e o escrutínio a que as 
organizações estão sujeitas, também nesta triologia do ESG, está 
perante uma grande oportunidade, que lhe permitirá contribuir mais 
profi cuamente para criar valor para as organizações e também para 
a sociedade. 

Presidente da Direção do IPAI

AUDITORIA INTERNA NA ERA DO ESG

Publicidade

Portugal decidiu não apresentar 
nenhuma candidatura para a ins-
talação da sede da nova autorida-
de europeia para o branqueamen-
to de capitais, a AMLA (a sigla in-
glesa para Anti-money laundering 
Authority). Isso mesmo afirmou 
o ministro das Finanças na última 
reunião do Ecofin, na semana pas-
sada em Bruxelas. Fernando Me-
dina respondeu apenas que não 
obstante o país “ter as melhores 
condições, não vamos avançar 
com uma candidatura”.  

Para já, posicionam-se para re-
ceber a nova entidade a vizinha 
Espanha, França, o Luxemburgo, 

a Áustria e a Lituânia. O Negócios 
pediu ao Ministério das Finanças 
um comentário sobre esta opção 
política, mas não foi possível ob-
ter uma resposta. 

A reunião dos ministros euro-
peus debruçou-se sobre o novo 
pacote de propostas legislativas 
para reforçar as regras da UE em 
matéria de combate ao branquea-
mento de capitais e ao financia-
mento do terrorismo. Entre elas 
está a proposta de regulamento 
que cria a AMLA e a ideia é, por 
um lado, introduzir uma supervi-
são ao combate ao branqueamen-
to de capitais a nível da UE e, por 

outro, criar um mecanismo de 
apoio e de coordenação para as 
Unidades de Informação Finan-
ceira dos vários países que terá, 
nomeadamente, competência 
para impor sanções e coimas. A 
AMLA é apontada como “essen-
cial para colmatar as atuais lacu-
nas de supervisão” nesta área do 
branqueamento, em que não há 
hoje em dia uma atuação unifor-
me a nível dos Estados-membros, 
que têm práticas e níveis de recur-
sos muito distintos, numa altura 
em que cada vez mais os grandes 
casos de branqueamento têm di-
mensão transfronteiriça.  FL

“

As informações 
sobre os 
beneficiários 
efetivos [das 
empresas] 
devem estar 
acessíveis em 
todos os casos, 
às pessoas ou 
organizações 
que possam 
demonstrar  
um interesse 
legítimo.  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DA UNIÃO EUROPEIA 
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