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. Nos termos do n.o 3 do artigo 15 e do n.o 1 do artigo 35, ambos
do Estatuto Geral dos Funciomirios e Agentes do Estado, juntos
publica--se a pauta definitiva da classifica<;ao final dos concorrentes ao
ingresso no Aparelho de Estado nas categorias abaixo indicadas, para 0

preenchimento de vagas do quadro de pessoal do Distrito de Tete, neste
Servi<;o Distrital.
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Aviso n.Q 1/CA-I$SM/2019

Instituto de Supervisao de Seguros
de Mo~ambique (ISSM)

receps:ao por dispositiyos clientes, aos quais 0 dispositivo
mestre fomeceu parametros 'operacionais. Urn dispositivo
mestre deve fomecer as inforrnaeri'ies necess{u'ias para urn
dispositivo cliente para decodificar 0 sinal de yedficaerao
de contato ao mesmo tempo em que fornece os Parametros
Operacionais;

x) Taxa de perda do canal adjacente (Adjacent Channel
Leakage Power Ratio .ACLR) e a relaer1ioda potencia de
emissao na banda medidanum canal de TV de 8 MHz, com
a emissao fora de banda me.dida em qualquer segmento de
100 kHz n~m' canal de TV adjacente;

A Lei n.o 14/2013, de 12 de Agosto, e 0 respectivo regulamento
aprovado pelo Decreto n.o 66/2014, de 29 de Outubro, estabelecem 0

novo regime de Preven~iio e Combate ao Branqueamento ct'eCapitljis e
Financiamento go Terrorismo na R~publi9a de Mo~ambiqu~ ~, q~elltre
outros aspectos, atribui as autoridaaes ge supervisiio compe~Jlcia para

.emitir n9rmas visan~9a matenlllizllerao do C\lmprimemo da lei,
IIavendo ne(:essidad~ de orientilf a actmwao gas iqstitui~Qes

financeiras, que: nos termos da referida l~i, se encontram sob sua
supervisao, 0 Instituto de. Supervisiio de Seguros de Mo~ambique,
usando das competencias que Ihe sao atribuidas pelas disposieri'ies
conjugadas da alinea b) do arti,go 27 e alineas b) e c) do n.o 2 do l!rtigo
29 da jii citada lei, deterrnina:

1. Sao llProvadas as Directrlzes sobre Preven~ao e Combate ao
. BrUQqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo,

aplici1veis ao sector segurador, em allexo ao presellte aviso,
que dele fazem parte integrante.

2. a incumprimento das normas do presente aviso constitui
contraven~iio punivel nos termos da Lei n.O14/2013, de 12
de Agosto.

3. a presente aviso entra em vigor 60 (sessenta) dias ap6s a sua
publica~l1o. -

4. As. duvidas que surgirem na int~rpreta~iio e aplica~iio do
presente aviso sao esclarecidas pela Direcy30 dos Assuntos
Junaicos, Comunica~iio e Rela~i'ies com os Consumjdores
do Instituto' de Supervisiio de Seguros de Mo~ambique.

Maputo, 30 de Maio de 2019. - A Presidente do Conselho de
Administra~ao, Maria Otflia Monjane Santos.

Directrizes Sobre Preven9ao e Combate ao Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo Apficaveis ao

Sector Segurador
Contextuidiza~iio

Nos termos da aHnea b) do artigo 27, conjugado com a alinea c) do
n.o 2 do artigo 29, ambos da Lei n.O14/2013, de 12 de Agosto (Lei de
Preven~ao e Combate ao Branqueamento de Capituis e Financiamento
do Terrorismo - doravante Lei de Preven~ao e Combate ao BCIFT),
que estabelece 0 regime jurfdico e as medidas de preven~ao e combate
a utiliza~ao do sistema financeiro e das entidades nao financeiras para
efeitos de branqueamento de, capitais, financiamento do terrorismo e
de crimes conexos, compete ao Instituto de Supervisao de Seguros
de Mo~ambique emitir orienta~i'ies gerais dirigidas as instituieroes
obrigadas para promover a conformidade com a Iegisla~ao.

urn telTeno em torno da media onde a antena esta localizada.
a calculo utiliza uma distancia horizontal radial a partir
de 3,2 km de distancia da untena ate 16 km;

e) Antena integrada e a antena projectada como uma parte fixa ,
do equipamento, sem.o uso de urn con ector externo, que
nao pode ser desconectado do equipamento por urn usuario;

f) Atribui'riio e a autorizac;ao dada pela Autoridade Reguladora .
para usar urn canal de radiofrequencia ou faixa de frequencia
em condic;i'ies especificadas; ,

g) Atribui~ao do espectro dinamico e 0 mecanismo usado para
atribuir 0 espectro nao utilizado dentro de uma faixa de
frequencia de interesse, para usuarios secundfuios, de modo
que nao causem qualquer. interferencia prejudicial com 0
uSllllrio primario ou IicencJadg; ,

11) Base de Dados de Espectro de Geo.Localiza~o£s (GLSD) e
o sistema de base de dad os operado por uma entidade que
foi autorizada pela Autoridade Reguladora a calcular e gerar
Parametros Operacionais de modo a fornecer servi~os GLSD
aoWSD dentro df! fljixa de frequeneia de 470 a 694 MHz;

i) Capacidade de localiza~iio geogralica e a capacidade de urn
WSD determinar e informar as coordenadas geograficas
(latitude, longitude e altitude de sua antena);

j) Classe de emissiio do dlspositivo e a cIassifica~ao declarada
pelo fabricante que identifica 0 nivel de ACLR para
o disposjtivo;

k) dBm e 0 valor d~ potencia em decipeis referenciados lj um
miliwatt;

l) Digital Terrestrial Television (DTT) sao as tecnologias
~ plataformas de transmissao terrestre digital para a entrega
de conteudos de TV nabanda UHF;

m) EIRP densidade espectraJ e a ElRP em dBm em uma larguril
de banda de frequencia de 100 kHz;

n) Equipamen~o flxo e 0 dispositivo WSD que possui uma antena ,
integrada, dedicada ou ~xterna e destina-se a operar apenas
em local fixo;

0) ETSI e 0 Instituto Europeu de Normas Tecnicas;

p) ETSI EN 301 598 e a norma europeia harmonizada ETSI para
dispositivos White Spaces (WSDs) ou sistemas de acesso
sem fio que operant na faixa de trallsmissao de ~lesivao de
470 a 694 MHz;

q) ~o'!"LQcatioQSpectmm Damb~e (GLSD) Op~rator ea"":
entidade delegaaa ou a~signadaque opera 0 GLSD;

r) InceFteza de localiza~~o geQgrafica e 0 potencial erro de
posicionamento em tres dimensoes (latitude, longitude e
altitude) definida pela diferen~a maxima em metros entre
o ponto relatado pelo WSDs para 0 GLSD e a posi~ao real
da aotena TYWS;

s) Potencia Isotropica Riidiada Equivalente (EIRP) e 0 produto
da potencia em dBm fornecido a uma antena e,o ganho de
antena absoluta ou isotr6pica em uma deterrninada direc~ao;

t) Servi~o Prlmario e 0 servi~o cujas esta~i'iesgozam de prioridade
e de protec~ao contra interferencias prejudiciais em rela~iio
a esta~i'ies da classe de servic;o secundario;

u) Servic;o Secundario e 0 servi~o cujas esta~i'ies nao gozam de
prioridade, nao devem causar interferencias prejudiciais
e nem podem reclamar protec~ao contra interferencias
prejudiciais em rela~ao as estaeri'ies da classe do servi~o
primario;

v) Servi~os GLSD e a provisao de Parametros Operacionais em
resposta a solicita~i'ies dos WSD;

w) Sinal de verifica~iio de contacto, 0 sinal codificado IS

transmitido por urn dispositivo mestre ou cliente para
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Ao ad~~r~m~se estas -'direclrizes: 'preten~-se facilitar a
implementa~ao d~ medidas de preven~ao e comba"te 30 BCIFf e, ainda,
dos procedimentos a verificar' relativamente "aos clientes, sendo que'
estes devem ser adaptados ao perfil de risco associ ado ~ considerando ~
conhecimento que a entidade deve ter do seu cliente. i

As presentes directrizes e orienta~Oes tern como finaJidade:
: :' 1.'

a) Assistir os intervenientes no sector de seguros com vista aD cabal
cumprimento das obrig~oes previstaS lia Lei de Preven~ao e
Combate ao BCIFf e no respectivo regulamento, aprovado
pelo Decreto n.O 6612014, de 29 de"Outubro (Regulamellto
da Lei de Preven~ao e'Combate ao BCIFf);

b) Interpretar os requisitos plasmados na lei e regllianiento bern
como fomecer orienci~oes' gerais sobre a irnplementa~ao
dos mesmos; e

c) Allxiliar os intervenientes no sector de seguras no que diz
respeito 11implementa.;ao das medidas de prevenc;ao e
controlo neceSsarios para mitigaro risco do seu cnvolvimento
em praticas criminosas,

Estas directrizes sao dirigidas as entidades que exercem actividadcs
no sector de seguros, dentre as quais constam:

a) Entidades habilitadas ao exercicio da actividade seguradora;

b) Sociedades gestoras de fundos de pensoes complementares;

c) Mediadores de seguros e resseguro;
d) Outras entidades de investimentos com estas relacionadas.

CAPiTULO!

Objecto e ambito de aplica'tio

1. As present,es directrizes estabelecem os procedimentos e as
medidas de prevenc;ao e combate ao BC e Fr,

2. As presentes directrizes aplicam-se, nos termos da,a1inea c:) do n.o 2
do artigo 3 da Lei n.o 1412013, de 12 de Agosto, as entidades habilitadas
ao exercfcio da actividade seguradora, resseguradora, sociedades
gestoras de fundos de pensoes complementares, mediadores de seguros
e resseguro, bern como outras entidades de investimentos com estas
relacionadas, doravante designadas como entidades obiigadas.

CAPiTuLo II

Dever de idenDfi~ e verificat;ao

1. As entidades obrigadas devem adoptar poHticas sobre a
identifica<;ao e,verifica~ao dos sellS clientes, nomeadamente, atraves da
defini~ao dos seguintes elementos:

a) PoIftica de aceita~ao de clientes;

b) Procedirnentos de identificac;ao e verificac;ao de clientes;
c) Monitoramento das tran537~oes "complexas; e

d) Gestao de riscos.

2, Na formula~ao da politica de aceita~a~ de clientes, deve ter-se
em conta os "riscos associados aos c1ientes, devendo, em particular, as
entidades abrigadas avaliar as caracteristicas. do produto solicitado,
u, finaJidade e a natureza" da rela~ao de' neg6cia e' quaisquer' outros
factores relevantes, com 0 .objectivo de criar e "manter 0 perfil de risco
da rela~ao' com a tomador do seguro e identificar a tipo de clientes, 0

que e geralmente conhecido pel a sigla inglesa KYC (conhe~a .a seu
cliente),

3, A poHtica de acejta~a.o de c1ientes deve incluir, nomeadarnente:

a) A natureza da ap6lice de segura que seja susceptivel de risco
de branqueament.o de capitais e financiamento do terrcirlsriJo;

b) A frequcncia e a dimensao das actividades;
-c) a hislorial ou perfil do ~liente e/ou beneficiario efectivo tal,

como uma pessoa poJilicamente exposta 011 ligado a esta;

• 811

d)Os m"'eios,be~n como <> tiPo de paganientos; numeclrio, cheque
"o~'.outros; ..', " '," J- 0,

j " -

e) A origem de fundos;
fJ Quaisquer outras informa~s que possam sugerir que .a cliente

ou a beneficiarioefectivo seja de risco el~vado (par exemplo
", cIiente e/ou treneficiario que tenham sido recusadl?s por outra

entidade .obrigada). -,
CAPITULO III

Procedimentos de identifica..ao e verifica~ de c1ientes
'SECc;AO I ;

Procedimentos gerdis

Para cumprimento. das obrigaetoes de identifica~ao e verifical<ao
previstas no aitigo JO da Lei n.O 14/2013, de" 12 de Ag.osto, devem
as entidades obrigadas, relativamente :a.os seus c1ientes, respectivos
representantes (que nan sejam trabalhadores daqueles) e. sendo caso
disso, a outros intervenientes nas aperal<0es, adoptar os procedimentos
previstos nas subsec~Oes seguintes.

, SUBSECc;AO I

Rela~oes de negacio"

Sempre que se, proponham iniciar relac;oes de negoclO,
presenciaImente ou 11distiincia.. as entidades obrigadas relativamente
aos seus c1ientes (tomadores do seguro, subscritores ou associadosl

"/participantes) e, sendo 0 caso;a.os respectivos representantes, devem
recolher os elementos de identifical<1io exigidos pard a emissao de
ap6lices ou para a gestao de f~ndos de pensoes, extraindo c6pias dos
documentos comprovativos,' nomeadamente:

1. Pess.oas singulares:
1. J. Informac;ao sobre:
a) Nome completo' e assinatura;

b) Data de nascimento;
c) Naturalidade e nacionalidade;

d) FiIia~ao;
e)Sexo;
fJ Estado civil e regime de casamento;
g) Enderec;o completo, nomeadamente a provincia, distrito,cidade,

avenida au rna e 0 respectivo numero, ou documei:lto 'que
" comproveo local de residencia e contacto (Clef6nico;
11) Carta da entidade empregadora atestando 0 vinculo J3bofal,

profissao, tipo de contrato, e vencimenta mensaI Jiquido;
i) Tipo: numero, local e data'de emissao" do documento de"

identifica<;ao, emitido par entidade competente, que contenha
fotografia actual do titUlar, se aplicavel e esteja dentrodo
prazo de vaJidade;

j) Nu~er~ 'on'ico de Identific~ao Tributiria - NuIT; e

k) Natureza e montanle do rendimento.

1.2. Para efeitos de comprovac;:ao dos elementos mencionll.dmr
"no numero imterior, devem as entidades obrigadas observar
os seguintes procedimcntos:

a) as elementos de identifica<;ao refcridos nas alineasa) .ad)
devem ser comprovados atraves de:

I. Bilhete de Identidade, tratando-se de cidadaos nacionais;
II. Passaporte ou DIRE, no caso de cidadaos estrangeiros.

b) Relativamente a menores que: "em rmo da sua idade,lIlao
"sejam titulares de qualquer dos documentos referidos,na
alfnea anterior, II. comprovac;:ao dos respectivos elementos
de identJfica~ao deve ser efectuada mediante a exibic;ao
do Boletim de Nascimento, de Certidao de Nascimento,
ou ainda, no caso de estrangeiros, de docurnento publico
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~"iv!!len~ ~ l\pr!lseptar por quem gemonstre esW iT!vestid(>
.dos po<lercs par~ Jegjliinam.ente l;ontratllf, atrl\v~~de suporte
dQc~mental conside.raao id6peo e suficiente pelas entidades
obrigagw;; , .

c) 0 element\> de identifica~ao referido na alineaj) do numero 1.1.
quando nao consje de documento previsto na a1inea a) deste
numero, deve ser comprovado mediante a apresentli~ao.de
Certidao de Registo Civil ou aiIida, no caso de estrangeiros, .
atr~v~s de. d~cumento publico equivalente;

4) 0 elemento de idcntifica~iio referido na aUnea g) deve ser
comprovado atraves de qualquer suporte documental,
considerado id6neo e suficiente pelas entidades obrigadas,
ou mediante a realiza~ao de diligencia adequada destinada
a comprovar a morada declarada.

1.3. Relativamente aos cidadaos estrangeiros, na ausencia. de
comprova~ao inequlvoca de algum ou alguns dos elementos atnis
referidos, podem as entidades obrigadas solicitar confirma~ao, por
escrito, da veracidade e actualidade das informa~oes prestadas,
emit ida par uma seguradora ou por uma sociedade gestora de fundos
de pensoes complementares com a qual aqueles cidadaos tenham_um
contrato vigente.

104. Nas opera~oes a distancia, a comprova~ao das informa~oes
, prestadas as entidades obrigadas devera ser efectuada atraves'do envio
as mesmas entidades, por correio sob regis to, de c6pia certificada de
toda a documenta~ao comprovativa dos elementos de identifica~ao
exigidos. '

'1.5. Nos casos de cliente de risco baixo, as entidades obrigadas
podem, ainda, comprovar as informa~6es prestadas por pessoas
singulares mediante abona~ao par duas testemunhas de reconhecida
idoneidade pel a comunidade ou institui~1io em causa, ou, ainda,
mediante 0 conforto da entidade administrativa responsavel pela
comunidade.

2. Pessoas colectivas:
2.1. Informa~ao sobre:

a) Firma ou denomina~ao; "
b) Sede, provIncia, distrito, cidade, avenida ou rua em que se situa

eo respective mlmero e contacto telef6nico;
c) Numero Dnico de Identifica~1io Tributaria - NUIT;
d) Numero Dnico de Entidade Legal;
.e) Objecto social e finalidade do neg6cio;
j) Identidade dos titulares de participa~oes qualificadas no capital

social;
g) C6digo do Classificador de Actividades Econ6micas e do grupo

econ6mico, se aplicavel, emitida por entidade licenciadora;
h) Identidade dos titulares dos 6rgaos de gestao da pessoa colectiva

e respectivo mandato;
i) Especifica~1io dos poderes de representa~ao, a que se refere

a alfnea anterior, devendo os mesmos estar devidamente
comprovados atraves de'documentos autenticos ou
autenticados, que inequivocamente os mencionem, ou
nos casos em que tais documentos nao sejam legalmente
posslveis de obter, atraves de documentos particulares, de
teor equivalente e juridicamente vinculativos;

j) Documento emitido por entidade competente, de autoriza~1io
de constitui~ao.

2.2. Tratando-se de sociedades e outras pessoas colectivas em
constitui~ao, da respectiva identifica~ao deverao cons tar:

a) Identifica~ao completa dos s6cios fundadores e de mais pessoas
responsaveis pela sociedade ou outra pessoa a constituir,
sendo aplicaveis, quanto aqueles, as exigencias do n.o 1
, desta subsec~ao;

b) Declara~ao do compromisso de entrega, no prazo de 90 dias,
do documento de constitui~ao e comprovativo de registo no
6rgao competente. '

2.3. No l;lISQge e~tabelecjm.cntos individuais de responsabilidlld!l
Jimit~d!l all de. centro de. lnteresses ~olel;~vos sem, pers~n~lidade
jurfdica, ~ apii~ayel, l;orri as necessUrias adapta~5es,'o regime previst(>
no n.O2, devendo ~s pessoas singul\lfe.s,beneficiUrias ser identificadas

, nos termos do n.o,1.
2.4. Para efeitos de 'comprova~;io dos element~s referidos no n.o2.1.,

devem as entidade's obrigadas o~se~ar os seguintes procedime~tos:

a) Os eiementos de identifica~1io pr~vistos nas alfneas a) e b)

deve~ ser de~onst;'ad()s mediante a apresenta~ao de
Ce,rtidiio de Registo Comercial ou de outro documento
publico comprovativo;

b) 0 elemento de identifica~ao previsto na alfnea d) deve ser
comprovado mediante a apresenta~ao de documento emitido
pela Conservat6ria do Registo das Entidades Legais ou ainda,
no casu de estrangeiros, atraves de documento equivalente;

c) Os elementos referidos nas alfneas f) e 11) podem ser
demonstrados mediante simples declara~ao escrita emitida
pela pr6pria pessoa coiectiva, con tendo 0 nome ou a
denomina~ao social dos titulares.

..

2.5. RelUtivamente as pessoas colectivas estrangeiras, a falta de
comprova~ao inequivoca de algum oualguns dos elementos atras
referidos, as entidades obrigadas devem adoptar 0 procedimento
previsto no n.o 1.3. desta subsec~iio.

2.6. Nas opera~oes a"distancia, a comprova~ao das informa~oes
prestadas as entidades obrigadas devera ser efectuada nos termos
previstos no n.o 104.

SUBSEC<;AO 2.
Transac~oes ocasionais

Sempre que, presencialmente ou a distancia, se proponham efectuar
transac~5es ocasionais cujo montante, isoladamente ou em conjunto,
seja igual ou superior a 450.000,OOMT, as entidades obrigadas devem
observar, com as'devidas adapta~5es:

a) Os requisitos de identifica~ao previstos nas alfneas a) a d)
e I) do n.o 1 en.'" 2.2. e 2.3. do Capitulo III das presentes
, directrizes;

b),Os meios de comprova~ao previstos, consoante' os casos, nos
n.'" 1.2. a 1,4. ou n.'" 2.4. a 2.6. do Capitulo III das presentes
directrizes.

SUBSEC<;AO 3

Opera~Oes sujeitas a deveres especiais de identifica~lio

I..Nos termos do artigo 10 da Lei n.o 1412013, de 12 de Agosto,
as entidades obrigadas devem cumprir com os procedimentos de
identifica~iio previstos nos n.'" 1. e 2. e de comprova~ao previstos nos
n.'" 1.1. a 1.3. ou ~os n.'" 2.1. a 2.3. consoante os casos, sempre que se
proponham a realizar uma opera~iio, presencialmente ou a distftncia e
independentemente do. seu montante, da sua natureza, e das entjdades
envolvidas, relativamente a qual se verifique a susceptibilidade
'de a mesma poder estar relacionada com a pratica do crime de
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, previstos
nos artigos 4 e 5 da Lei de Preven~iio e Combate ao BCIFT, tendo em
conta as caracterfsticas concretas da transac~ao, designadamente a sua
natureza, complexidade, atipicidade no quadro da actividade normal
do cliente, valores envolvidos, frequencia, situa~ao econ6mica dos
intervenientes ou meios de pagamento utilizados.

2. Para efeitos das presentes directrizes, no. quadro da verifica~ao
das transac~5es que indiciem 0 BCIFT, constituem operac;5es
potencialmente suspeitas, para alem das que constam do n.o 1.2. do
anex02 do regulamento aprovado pelo.Decreto n.,o66/2014, de 29 de
Outubro, as que constam do anexo II das presentes directrizes.
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SUBSECC;:AO 6

Pessoas Politicamente Expostas (PPE)

1. Scm prcjulzo das disposi\=oes constantes de outra legislar;ao, as
entidades obrigadas devem, em rela\=ao as PPE, tomar as seguintes
medidas:

a) Adoptar sistemas de gestao de risco adequados para determinar
sc urn potencial c1iente, urn cliente existente ou 0 beneficiano
efecti vo e ou nao uma PPE;

b) Desenvolver uma polftica clara, procedimentos de controlo
interno adequados e manter-se especial mente vigilante em
rela\=ao a rela\=oes de neg6cios com as PPE, com pessoas e
empresas que estejam claramente relacionadas ou associadas
a ellis ou outros clientes de alto risco.

2. As entidades obrigadas Qev~m adoptar medidas refor9adas para
geterrninar a origem dos fundos e de recursos do cliente e beneficiarios
identificados como PPE. As institui90esQnanceiras que possuam
rela9ao de neg6cios com clientes de palses cujas informa\=oes public as
e id6neas os retratem como sendo vulneraveis a corrup\=ao devem
identificar as PPE no Pafs em causa e devem procurar determinar se 0
cliente possui ou nao liga\=ao familiar ou comercial com essas pessoas.

3. As entidades obrigadas devem proceder a monitoria contfnua,
tendo em aten<;:ao 0 facto de os indivfduos poderem estabelecer
conexoes cam as PPE ap6s a cria\=ao da rela<;:aocomercial.

4. Considerando 0 facto de que as PPE podem nao ser inicialmente
identificadas como tal, e considex:ando ainda que os clientes existentes
podem, posteriormente, adquirir a qualidade de PPE, a institui<;:llodeve
proceder a revisoes regulares dos seus clientes, com periodicidade
ffifnima de poze (l~) meses. . .

5. As entidades obrigadas devem reunir informa9ao suficiente sobre
urn nOVOcliente e verificar a inforrna9ao publicamente disponfvel
para aferir se 0 cliente e ou nao uma PPE ..Uma entidade obrigada, aa
considerar 0 estabelecimenta de uma rela9ao com uma pessoa suspeita
de ser uma PPE, deve identificar completamente a mesma, bern como
as pessoas e sociedades que com ela estejam claramente relacionadas.

SUBSECC;:A07

Medidlis simplificadas

1. As entidades obrigadas podem aplicar medidas simplificadas de
Dever de Diligencia Relativa ao Cliente quando a. cliente e 0 Estado
ou uma -pessoa colectiva de direito publico, de. qualque-r natureza,
. integrada na administrar;ao. direeta ou indirecta. .

2. A entidade de supervisao deseguros estabelecera as transac\=oes
susceptlveis de adopr;ao de medidas simplificadas ou reduzidas .de
identifica\=ao e velifica\=ao, tendo em conta a natureza e a dimensao do
lisco eoberto, no ambito dos seguros dos Ramos Nao Vida, observando
as Recomenda\=oes do Grupo de Ac\=aoFinanceira (GAFI).

3. As medidas simplificadas de Dever de Diligencia Relativa
ao Cliente nao devern ser aplicadas sempre 'que haja suspeita de
branqueamento de capitais ou finaneiainento ao terrorismo ou quando
os riscos sejam mais elevados.

SUBSECC;:A.O5

Mcdidas refor~adas

Devem ser aplicadas rnedidas de verifica\=ao e diligencia refon;:adas
para as pessoas'e entidadcs que apresentam urn risco mais elevado para

.• a institui\=ao. Estas medidas pod em ser aplicadas quando:

a) Urn cliente nao esteja fisicamente presente para ser idelllificado;
b) 0 meio usadQ pelo cliente e complexo e/ou opaco, 0 que torna

. diffcil determinar a idetltidade do beneficiario efectivo;
c) A natureza de uma ~itua\=aoparticular pode representar urn

maior risco de BC/fT.

1.1. As en~idades obrigadas devem envidar todos os esfor~os
no sentido de determinar a verdadeira identidade de todos
os clientes que solicitem os seus servirros. Deve haver uma
politica expllcita estabelecendo que as lransacr;oes nao devem
ser conduzidas com clientes que falhem em disponibilizar
prova das suas identidades.

1.2. As entidades obrigadas devem recusar ou extinguir a
realizar;ao de qualquer operar;ao sempre que 0 cliente, seu
representante ou beneficiano efectivo, quando solicitado, se
recuse a fomecer os elementos necessapos ao cumprimento
dos deveres de identificar;ao ou, pOl'outro lado, a avaliar;ao do
risco do clienle ou da operar;ao assim 0 exigir.

2. Medidas_do Dever de Diligencia Devida ao Cliente:

2.1. Sempre que haja duvidas sobre a autenticidade dos
documentos apresentados ou da veracidade da declarar;ao
prestada, as entidades obrigadas, devem realizay as
seguintes diligencias:

a) Confirmar 0 domicilio nos enderer;os indicados, podendo
ser mediante deslocar;ao ao local ou atraves de
declarar;ao emitida pel a entidade competente, ou
outros elementos julgados id6neos;

b) Certificara autenticidade dos documentos exibidos junto
da entidade emissora;

c) Atestar a legitimidade da posse de fundos apresentados,
bern como das suas fontes de rendimento;

d) Enviar uma comunicar;ao de transac9ao suspeita ao
Gabinete de Informa9ao Financeira de M09ambique
(GIFi:M).

SUBSECC;:A04

Dever de Diligencia Devida ao Cliente (Customer Due Diligence)

1. Princfpio geral:

o Dever de Diligencia Devida ao Clicnte (CDD, na sigla inglesa) e 0
elemento central de urn program a eficaz de preven\=ao e combate
ao BCIFf. E a primeira e mais importante linha de defesa que as
entidades obrigadas tern para se proteger do uso abusivo da sua
actividade para branquear capitais ou financiar 0 terrorismo. 0
CDD e urn processo e nao urn even to unico, na medida em que
come\=acom a identifica\=ao do cliente e continua ao longo da vida
da rela\=aode neg6cio, pois, espera--se que as entidades obrigadas
acompanhem 0 relacionamento e, se necessario, tome~ todas as
medidas necessarias para se assegurar de que conhecem 0 seu
cliente, nos tennos exigidos pela Lei de Prevenrrao e Combate
ao BCIFf e pelo Regulamento da Lei de Prevel1rrao e Combate
ao BCIFf.

-'

2.2. As .entidades obrigadas podem ainda obter as informa\=oes
necessarias para confirmar a identidade do cliente, recorrendo
a informa\=ocs publicas naciOilais e internacionais disponfveis,
cruzar informa\=Oes com outros elementos de prova e outras
diligencias que considerar necessanas.

2.3. As medidas de verifica\=ao e diligencia adicionais que podem
ser tomadas para apurar a identidade do cliente 'incluem 0

dever de identificar e verificar beneficiarios efectivos das
pessoas colectivas, atraves de:

a) Identifica<;:aoda pessoa singular ou colectiva que detenha
20 pOl'cento ou mais do capital social e direitos de
voto da sociedade;

b) Irlentificar;ao dos membros dos 6rgaos de administra\=ao,
advogados e seus representantes;

I c) Documentos comprovativos das informar;6es mencionadas

I

acima, tais como aetas, .certificados de registo ~u outra
documenta\=ao na posse da entidade.

---~-
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CAPITULO IV

Monitoramento das transaC\;i:ies

1. As entidades obrigadas devem pres tar especial atenc;ao a todas as
'transacc;oes complexas, transacc;oes' de valor anormalmente elevado e a
todas as transacc;oes nao habituais de qualquer outro tipo para as quais
nao haja nenhuma rai:ao econ6mica aparente ou finalidade legal visivel.

2. Para efeitos das presentes directrizes, (} termo "transacc;oes"
refere-se, entre outros, a solicitac;oes e propostas para uma ap6lice de
seguro, pagamento de premios, pedidos para alterac;oes nos beneffcios,
beneficiarios e dura~ao.

CAPITULO V

GesHio de riscos
..•. , " - ..,...

l. As entidades obrigadas devem identificar, avaliar e compreender
os riscos de BC/FT para as mesmas entidades obrigadas e tomar as
necessarias medidas de coordcnur;:ao, de acordo com a avaliac;ao de
riscos, e aplicar recLlrsos com 0 objectivo de garantir que os mesmos
riscos sejam efectivamente mitigados.

2. Relativamente as transacc;oes feitas atraves de tecnologias novas
ou em desenvolvimento que favorec;am 0 anonimato, nomeadamente
atraves da internet ou por con'eio, a entidade obrigada deve aplicar
igualmente procedimentos efectivos de identificac;ao do cliente e
monitorar, de forma continua, os padroes 'observados para clientes
presenciais.

3. Para 'a mitigac;ao dos riscos resultantes de clientes nao presenciais
ou de transacc;oes de novas tecnologias pode aplicar, nomeadamente,
as seguintes medidas:

, a) A certificac;ao por entidades competentes dos documentos de
identificac;ao 'apresentados;

b) A solicitac;ao de documentos adicionais para complementar os
exigidos a clientes presenciais; ,

c) a contacto directo com 0 cliente pel a entidade obrigada;
d) A apresentac;ao de um terceiro atraves de urn mediador que

obedec;a aos criterios do dever de diligencia devida ao cliente;
e) a pedido de pagamento de premios de seguros atraves de uma

conta aberta em nome do cliente;
f)' A infbrmac;ao mais frequente e actualizada dos clientes de

transacc;oes nao presenciais ..
.4. 'As entidades obrigadas de vern adoptar polfticas ou tomar medidas

necessarias para prevenir a utiIizac;ao indevida dos desenvolviment(}s~
tecnol6gicos em esquemas de BCIFT. '

CAPITULO VI

Conserva~ao 'de documentos

1. as documentos de identificac;ao, na sua forma ffsica, digital ou
em microfilmagem, devem, nos termos dos n.O'1 a 4 do a:rtigo 17 da Lei
de Prevenc;ao e Combate ao BCIFT, ser conservados por urn perfodo de
15 anos, a con tar da data da cessac;ao da relac;ao de neg6cio.

2. As entidades obrigadas devem, nos termos do artigo 19 do
Regullimento da Lei de Preve~c;~o e'Combate ao BCIFT, conservar os
registos resultantes. da Diligencia Relativa a Clientela, por urn perfodo
minimo 'cte 15 anos, a contar da data da cessac;ao da relac;ao de neg6cio,
nomeadamente:

a) C6pias dos documentos comprovativos do cumprimento do
dever de identificac;ao ~ verificac;ao; ..

b) Registo de transacc;oes nacionais e internacionais que sejam
suficientes para permitir a reconstituic;ao de cada operac;ao,
de modo a fornecer, se necessario, provas no ambito de urn
,processo criminal;

c) Fundamentac;ao da decisao de nao comunicac;ao ao GIFiM pelo
9ficial de Comunicac;ao de Operac;oes Suspeitas.
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3., Esta diligencia deve garantir que todos os registos relativos as
operac;oes e aos clientes se encontnim di.sponfyeis, para consulta por
parte das autoridades com competencias na prevenc;ao e combate ao
BCIFT definidos por lei, bern como a disposic;ao do GIFiM, quando
acttie no exercfcio das suas competencias de fiscaIizac;ao e de inspecc;ao.

4. As entidades obrigad~s devem garantir que' 0 clever de conservac;ao
de documentos das operac;oes definidas na lei seja aplicado as sucursais,
fiIiais, agencias au qualquer outra fonna derepresentac;ao comercial,
situadas no territ6rio moc;ambicano, cujas sedes 'se en con tram no'
estrangeiro.
, 5. as documentos conservados, devem ser prontamente
disponibilizados ao ISSM sempre que solicitados.

CAPITULO VII

'Dever de exame

I. As entidades obrigadas devem:

a) Analisar com especial cuidado quaisquer operac;oes que se
revelem susceptiveis de estar relacionadas com 0 crime de
branqueamento de capitais, tal como e.definido no artigo 4
da citada Lei n.o 14/2013, tendo em conta, designadamente,
a sua natureza, complexidade, atipicidade no quadro da
actividade normal doc1iente, valores envolvidos, frequencia,
situac;ao econ6mica dos intervenientes ou meios de
pagamento utilizados;

b) Obter informac;ao esclita sobre a origem e destino dos fundos,
a justificac;ao das operac;oes e a identidade dos respectivos
beneficiarios relativamenteas operac;oes previstas na alfnea
a~terior e cujo montante, individual ou agregado seja igual
ou superior a quatrocentos e cinquenta mil meticais.

2. A aferic;ao do grau de'suspeic;ao evidenciado por uma detenninada
operac;ao decorre nao so da existencia de qualquer tipo de documentac;ao
confirmativa das suspeitas, como tambem e sobretudo da apreciac;ao
razoavel das circunstancias concretas da operac;ao.

CAPITULO VIlI

Dever de colabora~ao

1. As entidades obrigadas devem pres tar colaborac;ao as autoridades
judiciais competentes, bern como ao GIFiM, quando solicitadas,
fornecendo :informac;oes sobre operac;oes reaiizadas pelos seus
clientes ou apresentando documentos relacionados com as.respectivas
operac;oes, bens ou quaisquer outros valores a sua guarda .

2. a pedido de colaborac;ao das autoridades judiciais deve fundar-
-se num processo-crime em curso, devidamente individualizado e
suficientemente concretizado.

CAPITULO IX

Dever de absten~ao'

1. As entidades obrigadas devem abster-se de executar' operac;oes
de que haja fundamentada suspeita de constitufrem crimes de BCIFT.

2. As entidades obrigadas devem informar imediatamente ao
Mi.nisterio Publico' e ao GIFiM de que, se abstiveram de executar a
operac;ao nos termos do mlmero anterior. '.

CAPITULO X

Mecanismos de controlo interno e comunica~ao de opera~i:ies
suspeitas

,SEC<;AO 1

Mecanismos de controlo interno

1. As entidades obrigadas devem designar, no ambito dos seus
servic;os, urn responsavel pela coordenac;ao dos procedimentos de
controlo interno em materia de BCIFT e, em espedal, pela centralizac;ao
da informac;ao relativa aos factos previstos no artigo 23 da Lei
n.O 14/2013, de 12 de Agosto, bern como pel a comunicac;ao as
autoridades competentes, nos casos em que a mesma deva ter lugar.
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2. As entidades obrigadas devem dispor de'mecanismos de controlo
interno que assegurem que os deveres a que estao sujeitas no dominio
de BCIFf sao igualrnente observados nas sucursais e filiais no
estrangeiro, devendo informar expressamente 0 ISSM sempre que a
legislac;ao do pais do acolhimento impedir a aplicac;ao dos princfpios e
procedimentos adequados ao cumprimento daqueles deveres. .

3. As entidades obrigadai;devem elaborar programasde prevenc;ao
do BCIFf que, pelo menos, compreendarn: _

a) Pollticas, procedimentos e processos de controlo interno
adequados, que permitam a func;ao compliance, de exame e
de avaliac;ao de risco, incluindo:

1.Dispositivos que assegurem a monitorizac;ao das operac;oes,
como por exemplo, .sistell.las informatizados que
permitam a detecc;ao e 0 control9 de transacc;oes que
comportem Inaior risco;

II. Procedimentos que visem acautelar 0 riscoacrescido
de branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo decorrente do uso de tecnologias que
favorec;arn 0 anonimato.

b) Procedimentos adequados a contrata~ao dos trabalhadores, a
tim de garantir que esta se efectua de acordo com criterios
eticos exigentes.

SEC<;AO II

Forma~o

1. As entidadesobrigadas devem garantir formac;ao adequada
aos seus gestores e trabalhadores em materias relacionadas com a
prevenc;ao do BC/FT.

2. As entidades obrigadas devem dispor de meios eficazes para
formar seus colaboradores sobre todas as questoes relacionadas com 0

regime de prevenc;ao e combate ao BCIFf.
3. Os programas de formac;ao devem manter os colaboradores

actualizados sobre' questoes relacionadas com os riscos de BCIFf,
todas as leis e regulamentos pertinentes, avaliac;ao de risco, politicas,
procedimentos e controlo interno, conforme estabelecido no artigo 42
do Regulamento sobre Lei de Prevenc;ao e Combate ao BCIFf.

4. A formac;ao deve ser mini strada a todos os colaboradores aquando
da sua contratac;ao pela entidade obrigada e deve ser uma actividade
permanente. Alem de formac;ao geral, devem ser desenvolvidos
programas de formac;ao especfficos para categorias especfficas de
pessoal em func;ao da natureza do seu papel na gestao dos riscos de
BCIFf. Devem ser mantidos registos sobre 0 conteudo dos programas
de formac;ao e as ocasiOes em que foram realizados. .

SEC<;AO III

Oficial de Comunicac;ao de Opera~oes Suspeitas

1. 0 Conselho de Administrac;ao au orgao equiparado deve nomear,
para a sede, agencias, filiais, sucursais e outras formas de representac;ao
da entidade obrigada, urn Oficial de Comunicac;ao _de Transacc;oes
Suspeitas (OCOS), escolhido de entre trabalhadores de nlvel de gestao
da mesma entidade.

2. 0Conselho de Administrac;ao ou orgao equiparado deve assegurar
recursos suticientes para a funcionalidade do OCOS, nomeadamente
recursos humanos, materiais e tecnol6gicos.

3. Sem prejuizo do estabelecido em demais legislac;ao aplicavel,'sao
responsabilidades do OCOS, nomeadamente: . .

a) Garantir 0 envio de comunicac;oes de operac;oes suspeitas ao
GIFiM, com toda a informa~ao relevante;

b) Gara~tir 0 ellvio irriediato'de toda a informac;ao adicional
solicitada pelas autoridades competentes no ambito de casos
suspeitos de BCIFf;

c) Rever com regularidade a adequac;ao do sistema de control os
sobre a prevenc;ao e combate ao BCIFf, nomeadamente
tiscalizando a implementac;ao das polfticas e procedimentos
. pam a prevenc;ao e combate ao branqueamento de capitais e
financiamento ao terrorismo;

, \
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d) Garimtir que toda a informac;ao relevante sobre a prevenc;ao
do BC/FT seja transmitida aos trabalhadores, fiscalizando
o cumprimento das polfticas sobre a formac;ao e capacitac;ao
aprovada pela instituic;ao e assegurando que 0 seu conteudo
seja adequago, actual e se encontre alinhado com as
boas pniticas e as tendencias dos contornos do fenomeno
de BCIFf. '

SEC<;AO IV

Comunica~ao de Opera~oes Suspeitas

. 1. As entidades obrigadas,.durante 0 processo,de monitoria, devem
verificar se a actividade realizada pelo cliente e consistente com 0 seu
perfil. Nos casos em que a actividade seja incompatlvel com 0 perfil
do cliente ou por outras razoes aparentar ser irregular ou suspeita, as
entidades obrigadas ,devem averiguar as actividades e as tran'sacc;5es
relevantes.

2. Nos termos do artigo 18 da Lei de Prevenc;ao e Combate ao
BC/FT, 'asentidades obrigadas devem comunicar ao GIFiM as
operac;5es cujos fundos ou bens haja suspeita de .estarem relacionados
com 0 crime, ou de ser proventos do crime, ou ainda de serem usados
para 0 financiamento doterrorismo.

3. As entidades obrigadas devem ainda comunicar ao GIFiM
todas as transacc;5es em numerario de valores iguais ou superiores
a 250.000,OOMT ou qualquer transferencia de valor igual ou superior
a 750.000,OOMT, de acordo com a Lei de Prevenc;ao e Combate ao

. "
BCIFf.

4. Na prestac;ao das informac;5es referidas nesta secc;ao ao GIFiM, as
entidades obrigadas de~em tomar tooas as precauc;5es para salvaguarda
do necessario sigilo, sob pen a de incorrerem na pi-Mica do crime
tipificado nos termos do artigo 25 da Lei de Prevenc;ao e Combate ao
BCIFf.

5. A comunicac;ao de informac;5es Oil de operac;5es suspeitas ao
GIFiM deve reportar-se a factos actuais e ser efectuada imediatamente,
de modo a permitir a sua investigac;ao efectiva.

6. A c~municac;ao de informac;5es ao GIFiM deve, no mlnimo,
incluir:

a) A identificac;ao, tao completa quanto posslvel, das pessoas
envoI vidas ria operac;a~ (Por exe~plo: tomadores/
subscritores ou beneficiarios), assim como da respectiva
actividade;

b) As - caracterfsticas da operac;ao (Por exemplo: montantes .
totais. e parciais; perfodo temporal abrangido; justificac;ao
apresentada; moeda utilizada, indicadores da suspeita; meios
e instrumentos de pagamento usados).

7. Sempre que seja decidida a nao comunicac;ao as autoridades
competentes, essa decisao devera ser objecto de parecer fundarnentado,
a conservar em arquivo, pelasentidades obrigadas durante um'perfodo
minimo de cinco anos.

CAPITULO XI

.Disposi~oes finais
."- .

1. No ambito das relac;5es de neg6cio ja estabelecidas a data da
entrada em vigor do presente aviso, deveI? as entidades obrigadas
promover, com base em criterios. ponderados de materialidade e de
. risco, a actualizac;ao dos elementos informativos. referentes aos seus
clientes, em conforrnidade com os procedimentos de identificac;ao e
comprovac;ao previstos no presente aviso.

2. 0 disposto no presente aviso nao prejudica nem e prejudicado
pel a vigencia de outras normas sobre asmesmas materias emitidas por
outras entidades de supervisao do sistema financeirono ambito das
suas competencias legais.
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ANEXOI

Vulnerabilida~es na actlvidade seguradora

I. As institui~6es financeiras, incIuindoas seguradoras, tern sido alvo
de actividades de BC devido a variedade de servi~os e de instrumentos
de aplica<;5es que proporcionam, os. quais podem ser utilizados com 0

objectivo de ocultar a origem ilfcita dos fundos.
2. De facto, a industria seguradora e vulnenivel ao BC/Ff. Quando

uma ap6lice clo segura de vida se vence ou e resgatada, atraves dela
sao disponibilizados fundos para 0 tomadoI' do seguro ou outros
henencia;'ios. 0 benellciario do contrato pode ser substitufdo antes do
vt'ncimento ou resgate. com 0 objectivo de os pagamentos poderem
ser d'ecluados peln seguradora ao novo beneficiario. Uma ap6lice de
;c~l:ro podc ser usada como garantia para adquirir outros instrumentos
111l:llh.:ein'o:

: n ;llIl1lcrario. ,cnclo um instrumento de facil mobilidade e
:1': "a.',,"qe suhqili!:\ ::. proporciona anonimato a muitas formas de

.I('r:. id"d,: :.:riminosa c ao'meio privilegiado de traca no mundo do
,i';i,'''. i'I,'': dCl'idu ao scguinte:

,;! Os tralicantes de drogas e os criminosos tern necessidade de
(Kultar a verdadeira posse e a origem dos fundos;

1'1 Necessitam. pOl'outro lado, de deter 0 controlo dos fundos; e
(' j Aclicionalmente tem de alterar a forma dos fundos para encobrir

as suas origens.

-I. A furma mais comum de BC/FT com que as'seguradoras se
defrontam reveste a fonna de proposta para celebra~ao de uma ap6lice
de pn~miu unico. Exemplos do tipo de contratos que sao particularmente
atractil'os como vefculos para 0 BC/Ff sao as aplica~6es de premio
unico, nomeadamente para:

a) Contratos unit-linked ou contratos non unit-linked de premio
unico;

b) Compra de seguro de rendas (annuities);
c) Entregas, de uma s6 vez, do valor de urn contrato de seguro de

vida j~ existente;e
d) Contribui~6es, de uma s6 vez, para contratos respeitantes a

pens6es de reforma. '
S. Estes contratos podem, pOI' si s6, constituir'simplesmente uma

parte de uma so'fisticada teia de complexas transac~6es, como as que se
descrevem abaixo e que frequentemente tern a sua origem algures no
sector dos servi~os financeiros. .

6. Casos de BC/Ff em seguros nao-vida podem ser vistos em
sinistros inflacionados ou totalmente falsos, como, pOI' exemplo, fogo.
posto ou outros meios provocando urn sinistro falso com 0 objectivo de'
recuperar parte dos fundos legitimos investidos.

7. Outros exemplos incluem a anula~ao de ap6lices para efeitos de
estorno. de premios, atraves de urn cheque emitido pela seguradora, e
o pagamento excessivo de premios com solicita~ao de reembolso para
a quantia paga em demasia. a B/C pode tambem ocorrer atraves de
subseguro, quando urn criminoso pode receber uma inderriniza~ao pel a
quantia total dos danos, quando, de facto, nao 0 deveria.

8. Exemplos como 0 financiamento do terrorismo que podem ser
facilitados atraves de seguros nao-vida incluem 0 uso de pagamentos,
ao abrigo de ap6lices de acidentes de trabalho, para apoiar terroristas
aguardando instru~6es para actual', e cobertura primaria e credito
comercial para 0 transporte de materiais ~ serem utilizados pOI'
terroristas.

9. a BC/Ff utilizando 0 resseguro pode ocorrer, queI' atraves do
estabelecimento de .resseguradoras fictfcias ou intermediarios de
resseguro, esquemas de fronting e resseguradoras cativas, queI' pelo
uso incorrecto de opera~6es normais de resseguro. Como exemplos,
indicam-se:

a) A coloca<;ao deliberada dos rendimentos do crime ou de fundos
dos terroristas pela seguradora em resseguradoras com a
llnalidade de dissimular a origem dos fundos;

b) a estabelecimento de resseguradoras fictfcias, que podem ser
usadas para branquear os rendimentos do crime ou. para
facilitar 0 financiamento de terroristas; e

c) a estabelecimento de seguradoras fictfcias, que podem ser
usadas para colocar os rendimentos do crime ou fundos de
terroristas em resseguradoras'legitimas.

10. as mediadores de seguros sao importantes para distribui~ao,
aprecia~ao dos riscos e regulariza~ao de sinistros. Frequentemente"
sao 0 elo- directo com 0 tomador do seguro e, assim, os mediadores
devern desempenhar'um papel importante na preven~ao e no combate
ao BC/Ff.

11. as mesmos .princfpios que se aplicam as seguradoras devem
aplicar-se, na generalidade, aos mediadores de seguros. a indivfduo que
desejar branquear dinheiro ou financial' 0 terrorismo pode procurar urn
mediador de seguros que nao esteja informado ou que nao observe os
procedimentos necessarios, ou que'falhe em reconhecer ou comunicar
informa~ao respeitante a eventuais casos de BC/Ff. as mediadores
podem eles pr6prios servir para canalizar fundos ilegftimos para as
seguradoras.

ANEXO II

Indicadores exemplificativos (especfficos) de
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

para 0 sector de seguros

I. Contratos de seguro de premio unico:

a) Urn pedido de urn diente para celebrar urn contrato de
seguro (ou mais) em que a origem dos fundos nao e clara e
consistente com 0 padrao de vida daquele;

b) Uma proposta scm qualquer motivo visfvel e uma relutilncia
em justificar a "necessidade" para efectuar 0 investimento
em causa;

c) Uma proposta de compra e regulariza~ao em flUmerario de
montante elevado;

d)Uma proposta de aquisi~ao com utiliza~ao de urn cheque sacado
sobre uma conta pessoal diferente da do proponente;

e) a c1iente potencial nao deseja conhecer a performance do
investimento, mas apenas questiona sobre 0 cancela men to
antecipadolresgate de urn tipo especffico de contrato;

j) a cliente que e apresentadopor urn agente do exterior, filial
ou outra companhia esta localizadoem Pafses e Territ6rios
Nao Cooperantes (PTNC), designados regularmente como
GAFI ou em pafses onde a produ~ao ou 0 trafico de drogas
possa ser predominante.

2. Seguradora, trabalhadores e agentes:

a) Altera~6es imprevistas nas caracterfsticas do trabalhador, pOl'
exemplo, estilo de vida de esbanjamento ou evitando 0 gozo
de ferias;

b) Altera~ao repentina no desempenho de urn trabalhador ou
agente, pOI'exemplo, a registarem uma performance digna .
de nota ou urn aumento notave1 ou inesperado nas vendas;

c) A utiliza~ao de urn endere~o que nao seja 0 da residencia
permanente do cliente.

3. Outros indicadores usando contratos de seguro:

a) Termo antecipado de urn produto, especia1mente com prejufzo;
b) Urn cliente que solicita uma ap6lice de seguro referente a

actividade fora do padrao normal dos seus neg6cios;
c) Urn cliente que solicita uma ap6lice de seguro em quanti a

considerada para alem das suas necessidades aparentes;
d) Urn cliente que tenta usaI' numenirio para completar uma

transac'tao proposta quando esse tipo de opera~ao e
normalmente feito atraves de cheques ou de outros
instrumentos de pagamento;
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e) Urn cliente que recusa, ou nao revela voniade, em dar explica90es

sobre a sua actividade financeira, ou da explica90es que se
" revel am nao verdadeiras;

f) Urn cliente que esta relutante em disponibilizar a informa9ao
habitual quando solicita uma ap61ice de seguro, ou que da
informa9ao minima, ou ficticia, ou que presta informa9ao
que e dificil ou dispendiosa para a institui9ao seguradora
verificar;

g) Atraso na entrega de informa9ao, 0 que nao possibilita completar .
a verifica9ao;

h) Urna transferencia do beneficio de urn produto para urn terceiro
sem conexao aparente;

i) Substitui9ao, durante a vida de urn contrato de seguro, do
beneficiario final pOI' uma pessoa sem qualquer aparente
conexao com 0 tornadoI' do seguro;

j) Urn incidente atipico de pagamento antecipado dos premios
do seguro;

k) Os premios do seguro foram pagos numa moeda e a solicita9uo
para indemniza9ao e efectuada noutra;

I) Qualquer emprego anormal de urn intermediario no decurso
de transac9ao habitual ou actividade convencionaI, pOl'
exemplo, pagamento de indemniza90es ou comissoes
eIevadas a urn intermediario nao usual;

.m) Urn cliente que detem ap6lices com diversas seguradoras.

ANEXOIII

GLOSSA-RIO

Ap6lice de seguro: documento que titula.o contrato celebrado entre
o tomador de seguro e a seguradora, donde cons tam as respectivas
condi90es gerais, especiais (se as houver) e particulares acordadas,
dependendo das condi90es a observar na sua transferencia.
Avalia~ao do risco do neg6cio: e uma avalia9ao que evidencia

a exposi9ao de urn neg6cio aos riscos e vulnerabilidades de
branqueamento de capitais e de financiamento do terro~ismo, tendo em
aten9ao a sua dimensao, natureza e complexidade e os seus clientes,
produtos e servi90s e a forma de presta9ao desses servi90s.
Beneficiario: e 0 destinatario do beneficio conferido pela entidade

obrigada.

Beneficiario efe~tivo: pessoa(s) singular(es) que detem(em)
efectivamente a propriedade ou controla(m) 0 cliente e/ou a pessoa
em cujo nome uma transac9ao e efectuada. Tambem inclui aqueles
individuos que exer9am controlo efectivosobre uma pessoa coIectiva
ou entidade sem personalidade juridica.
Branqueamento de capitais: caracteriza-se pOl' urn conjunto de

opera90es comerciais ou econ6mico-financeiras com 0 objectivo
de introduzir no sistema financeiro de urn pais, de modo transit6rio
ou permanente, recursos, bens e valores de origem ilicita. Uma vez
"branqueados" esses activos com sucesso, 0 criminoso pode dispor
deles sem conexao directa a sua fonte original. Nesta ordem, 0 principal
objectivo do branq~eamento de capitais e legitimar rendimentos com
origem em actos ou neg6cios i1fcitos.
Cliente: tomador do seguro, entendido como a pessoa singular ou

colectiva que, pOl' sua conta ou pOl' conta de uma ou varias pessoas,
celebra 0 contrato de seguro com a seg~radora, sendo a responsavel
pelo pagamento do premio. Tambem abrange associados, participantes
e beneficiarios.

Contrato de seguro: acordo pelo qual a seguradora ou micro-
seguradora se obriga, em contrapartida do pagamento de urn premio
e para 0 caso de se produzir 0 evento cuja verifica9ao e objecto de
cobertura, a indemnizar, nos termos e dentro dos Iimites convencionados,
o dano produzido ao segurado ou a satisfazer urn capital, uma renda ou
outras presta90es nele previstas.

Dados de identifica~ao: dadas, documentos, seja qual for a sua
forma, oriundos de fonte credivel e independente.
Dever de Diligencia Devida ao Cliente (Customer Due Diligence

- CDD) - fases em que uma seguradora estli obrigada a efectuar com
vista a identificar e verificar a identidade das partes numa rela9ao e a
obter informa90es sobre a finalidade e a natureza pretendidas de cada

, . rela9ao de negocio.
Documento: informa90es mantidas sob qualquer forma (incluindo,

mas nao se limitando, a forma electronica).
Financiamento ao terrorismo: consiste no fornecimento ou

recolha de fundos, pOl'qual queI' mein, directa ou indirectamente, com
a inten9ao de os utilizar, ou COIn conhecimento de que serao utilizados,
no todo ou em parte, para praticar actos terroristas. Para os terroristas, a
obten9ao defundos nao e pOl'si s6 urn fim mas urn meio de cometer urn
ataque terrorista. Com 0 financiamento ao terrorismo e irrelevante se
os fundos em apre90 provem de origem legal ou i1egal. Na realidade, 0
financiamento ao terrorismo envoIve frequentemente fundos que, antes
de serem enviados, nao est1io reIacionados com quaIquer .actividade
i1egal. Tern ocorrido exemplos na doa9uo de fundos Iegftimos a
associa90es de caridade, as quais, as vezes sem 0 conhecimento dos
doadores, sao, de facto, frentes de organiza90es telToristas.
Mediadores de seguro: entidades legalmente autorizadas a exercer

a intermedia9ao de seguros, nomeadamente, correctores, agentes e
promotores de seguros.
Oficial de Comunica~ao de Opera~oes Suspeitas: trabalhador, a

nivel da entidade obrigada, responsavel pOI'prestaI' informa9ao devida
ao GIFiM e tomar as demais diligencias, nos termos legais e das
disposi90es constantes das respectivas directrizes.
Premio .de seguro: presta9ao pecuniliria, salvo clliusula em

contrario, efectuada pelo tornadoI' de seguro a seguradora para as
coberturas ou beneficios ou repara90es garantidos numa apolice, com'o
, contrapartida do risco assumido pel a mesma seguradora.

Pessoas Politicamente' Expostas (PPE): individuos a quem
estao ou foram cometidas fun90es publica proeminentes como, pOl'
exemplo, Chefe do Estado ou do Governo, altos quadros politicos,
altos cargos governamentais, judiciais ou militares, altos quadros de
empresas publicas e funcionarios importantes de partidos politicos,
bern como os membros proximos da sua familia e pessoas com quem
reconhecidamente tenham rela90es de natureza societaria ou comercial.
Para esse efeito, consideram-se:

a) Altos cargos de natureza politic a ou publica:

i. Chefe do Estado, Chefe do Governo e membros do
Governo, designadamente, Ministros, Vice-Ministros e
Secn:tarios' de Estado;

ii. Deputados ou membros de ciimaras parlamentares;
iii. Magistrados de supremos tribunais, de tribunais

constitucionais, de tribunal de contas e de outros
6rgaos judiciais de alto nivel, cujas decisoes nao
possam ser objecto de recurso, salvo em circunstancias
excepcionais;

iv. Membros dos 6rgaos de administra9ao e fiscaliza9ao dos
bancos' centrais;

v. Chefes de missoes diplomaticas e depostos consulares;
vi. Oficiais de alta patente das FOf9as Armadas; .
vii. Membros dos orgaos de administra9ao'e de fiscaliza9ao

de empresas publicas e de Sociedades Anonimas
de capitais exclusiva ou maioritariamente publicos,
institutos publicos, funda90es publicas, estabelecimentos
publicos, qualquer que seja 0.modo da sua designa9ao,
incluindo os 6rgaos de gestao das empresas integrantes
dos sectores empresariais regionais e locais;

viii. Membros dos orgilos executivos de orglmiza90es de
Direito Internacional.
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b) Membro's pr6ximos da famflia:

i. Conjuge ou pessoas coni as quais se encontrem a viver em
unHio de facto; .

ii. as pais, os filhos e respectivos conjuges, ou pessoas com
as quais se encontrem a viver em uniao de facto;'

c) Pessoas com reconhecidas e estreitas relac;:6es de natureza
. societaria ou comercia1: •
i. Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida

como proprietaria conjunta, com 0 titular do alto cargo
de.natureza poHtica ou publica de uma pessoa colectiva
ou com quem tenha relac;:5escomerciais pr6ximas;

ii. Qualquer pessoa singular que seja proprietana do capital
social ou dos direitos de voto de uma pessoa colectiva
ou do patrim6nio de urn' centro de interesses colectivos
sem personalidade juridica, que seja notoriamente
conhecida como tendo como unico beneficiario efectivo
.° titular do alto cargo de natureza polftica ou publica.

II SERlE - NOMERO 121

Rela~ao de rieg6cio: acordo entre a: seguradora e 0 to~ador do

seguro conducente a efectivac;:lio das transacc;:5es na vigencia do'

contrato de seguro.

Resseguradora: entidade, seja Sociedade An6nima, com sede

na Republica de Moc;:ambique ou sucursal, autorizada a subscrever

contratos de resseguro.

Risco: susceptibilidade de verificac;:ao de actos de branqueamento

de capitais. . ,

Segurado: pessoa, singular ou colectiva, no interesse da qual 0

contrato e celebrado .ou' a pessoa (pessoa segura) cuja vida, saude ou

integridade ffsica se segura.

Transa~c;:ii~s: soli~itac;:5es e propostas para uma ap6lice de seguro,

pagamento de.premios, solicitac;:5es para alterac;:5es nos beneffcios,

beneficianos, durac;:ao,entre outros .

.\.

Prego - 70,00 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MO<;:AMBIQUE, E.P.
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