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Declaração sobre a proteção dos dados pessoais tratados no
quadro da prevenção do branqueamento de capitais e do

financiamento do terrorismo

Adotada em 15 de dezembro de 2020

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

O Comité Europeu para a Proteção de Dados adotou a seguinte declaração:

A presente declaração surge na sequência da adoção pela Comissão Europeia de um plano de ação1

para uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo e do lançamento de uma consulta pública2, em maio de 2020.

De acordo com o plano de ação, no primeiro trimestre de 2021 a Comissão tenciona apresentar novas
propostas legislativas que visam, nomeadamente, estabelecer um conjunto único de regras nestas
matérias (a saber, um regulamento ou uma diretiva revista mais pormenorizada), assegurar a
supervisão a nível da UE (quer atribuindo novas competências a uma agência da UE já existente, quer
criando um novo organismo específico), e criar um mecanismo de apoio e de coordenação para as
Unidades de Informação Financeira.

As medidas de luta contra o branqueamento de capitais3 incluem obrigações muito amplas e de
grande alcance impostas aos prestadores de serviços financeiros e outras entidades obrigadas,
designadamente as obrigações de identificar os seus clientes, controlar as transações efetuadas
através dos seus serviços e comunicar transações suspeitas. Além disso, a legislação prevê longos

1 Plano de ação para uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e
do financiamento do terrorismo, 7 de maio de 2020, disponível em
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.
2 A consulta está disponível em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation.
3 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção
da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do
terrorismo, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de maio de 2018.
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períodos de conservação4. Estas medidas abrangem todo o setor europeu dos serviços financeiros e,
por conseguinte, afetam, de forma abrangente, todas as pessoas que utilizam serviços financeiros,
sempre que utilizam esses serviços.

No passado, o CEPD e, antes dele, o Grupo de Trabalho do artigo 29.º, tomou nota, por várias vezes,
dos problemas em termos de proteção da privacidade e dos dados pessoais que estas medidas
colocavam5. A próxima atualização da legislação constitui uma oportunidade para abordar a interação
entre a proteção da privacidade e dos dados pessoais e as medidas de luta contra o branqueamento
de capitais, bem como a sua aplicação concreta no terreno.

Neste contexto, o CEPD salienta que a atualização prevista do quadro de luta contra o branqueamento
de capitais não deve ser realizada sem uma revisão da relação entre as medidas de luta contra o
branqueamento de capitais e os direitos à privacidade e à proteção de dados. No âmbito deste debate,
a pertinência e a exatidão dos dados recolhidos desempenham um papel primordial. Com efeito, o
CEPD está convencido de que uma articulação mais estreita entre os dois conjuntos de regras
beneficiaria tanto a proteção dos dados pessoais como a eficiência do quadro de luta contra o
branqueamento de capitais. A este respeito, o CEPD sublinha a necessidade de se prever uma base
jurídica clara para o tratamento de dados pessoais que indique as finalidades e os limites desse
tratamento, em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, do RGPD, em especial no que diz respeito à
partilha de informações e às transferências internacionais de dados, tal como referido pela AEPD no
seu parecer sobre o plano de ação da Comissão Europeia para uma política global da União em matéria
de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo6.

O CEPD considera ser da maior importância que as medidas de luta contra o branqueamento de
capitais sejam compatíveis com os direitos à privacidade e à proteção de dados consagrados nos
artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os princípios da necessidade
e proporcionalidade de tais medidas numa sociedade democrática, bem como a jurisprudência do
Tribunal de Justiça da União Europeia.

Por conseguinte, o CEPD insta que a Comissão Europeia o associe ao processo de elaboração de nova
legislação em matéria de luta contra o branqueamento de capitais nas suas fases iniciais, com vista a
prestar aconselhamento jurídico sobre certos aspetos essenciais do ponto de vista da proteção de
dados, sem prejuízo da consulta pela Comissão nos termos do artigo 42.º do Regulamento (UE)
2018/1725 numa fase posterior. O CEPD está igualmente disposto a contribuir para os debates no
Conselho da UE e no Parlamento Europeu durante o processo legislativo.

4 O período de conservação é de cinco anos após o termo da relação de negócio (artigo 40.º da Diretiva (UE)
2015/849). Se a relação de negócio abranger apenas uma única operação, o período de conservação é de cinco
anos. Quando existe uma relação de negócio de longo prazo, como a de um banco com os seus clientes, o
período de conservação estende-se, muitas vezes, por várias décadas. Os Estados-Membros podem prorrogar
os períodos de conservação por um período adicional de cinco anos.
5 Ver, por exemplo, o Parecer 14/2011 do Grupo de Trabalho do artigo 29.º sobre questões de proteção de
dados ligadas à prevenção do branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, disponível em
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp186_pt.pdf.
6 Parecer 5/2020 da AEPD sobre o plano de ação da Comissão Europeia para uma política global da União em
matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, ponto 26, de 23 de
julho de 2020.
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O CEPD manifesta a sua disponibilidade, além disso, para ser associado e consultado em tempo útil
pelos organismos reguladores ou normalizadores europeus ou internacionais, tal como o Grupo de
Ação Financeira, atualmente presidido por um Estado-Membro da UE, antes da publicação da revisão
das recomendações dos referidos organismos.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados

A Presidente

(Andrea Jelinek)


