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Assunto: Revisão da Estratégia contra o Financiamento do Terrorismo

Introdução

A actual Estratégia contra o Financiamento do Terrorismo, elaborada pelo Conselho com base em 
propostas conjuntas apresentadas pelo Secretário-Geral/Alto Representante e pela Comissão, foi 
aprovada pelo Conselho Europeu de 16/17 de Dezembro de 2004 1 e abrange os três pilares da UE. 
O Coordenador da Luta Antiterrorista da UE afirma, no último relatório sobre a sua implementação 
2, que foram realizadas quase todas as acções indicadas na actual estratégia. Na parte final desse 
relatório são enumeradas as acções que ainda estão em curso ou não foram postas em prática.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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No seguimento dos atentados de 11 de Setembro de 2001, foram desenvolvidos esforços 
consideráveis para reforçar as capacidades da UE na luta contra o financiamento do terrorismo, 
aprovados vários instrumentos jurídicos e lançadas diversas acções a nível da UE. O ritmo inicial 
abrandou nos últimos dois anos, verificando-se agora uma menor dinâmica no desenvolvimento de 
novas ideias no domínio da luta contra o financiamento do terrorismo.

Porém, é necessário manter os esforços para impedir o financiamento do terrorismo e controlar a 
utilização que os suspeitos de terrorismo dão aos seus próprios recursos financeiros. Agora já existe 
legislação da UE, mas torna-se cada vez mais necessário adoptar medidas não legislativas mais 
latas, como por exemplo medidas de transparência, para assegurar que os Estados-Membros 
disponham de instrumentos para impedir e lutar contra o financiamento do terrorismo. Juntamente 
com os Estados-Membros, é necessário continuar e intensificar os esforços no sentido de melhorar 
os processos de congelamento e confisco dos activos pertencentes a terroristas e dos produtos do 
crime, bem como promover uma cooperação eficaz entre as Unidades de Informação Financeira 
(UIF), a nível da UE e com países terceiros.

À medida que os controlos na Europa se vão apertando, os indivíduos que preparam actos terroristas 
ou intervêm em grupos terroristas procurarão utilizar (novos) canais em que a regulamentação ou a 
vigilância sejam mais fracas. As ameaças decorrentes do financiamento do terrorismo modificam-se 
constantemente, e variam muito conforme os clientes, os produtos, os canais de entrega e as 
autoridades competentes, bem como ao longo do tempo. Isso significa que a resposta ao 
financiamento do terrorismo tem de ser tão flexível como os próprios terroristas. Por conseguinte, 
a UE precisa de consagrar maior atenção à dimensão internacional da luta contra o financiamento 
do terrorismo. 

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo prosseguem fins criminosos 
diferentes e as medidas que têm sido aplicadas com êxito na identificação e prevenção do 
branqueamento de capitais podem ser menos eficazes na prevenção do financiamento do terrorismo, 
a não ser que sejam complementadas com informação adicional. Deve ser reconhecida a 
importância da resposta e da entrada de informações sobre o financiamento do terrorismo 
provenientes dos serviços de informações e de segurança. As Unidades de Informação Financeira 
(UIF), bem como as autoridades repressivas, os serviços de informações e de segurança e 
organizações como a Europol e a Eurojust, podem desempenhar um papel importante neste 
contexto. 

O Coordenador da Luta Antiterrorista da UE, em estreita colaboração com a Presidência e com a 
Comissão, convida o Conselho a aprovar uma estratégia revista que tome em consideração o 
trabalho realizado pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI).
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Panorâmica da legislação pertinente da UE contra o branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo

Durante o período de aplicação da actual estratégia, foram adoptados vários instrumentos jurídicos 
para transpor as 40 recomendações revistas e as nove recomendações especiais do Grupo de Acção 
Financeira (GAFI) para a legislação da UE contra o financiamento do terrorismo. O GAFI procura 
constantemente melhorar as suas recomendações e impulsionar uma percepção comum da forma 
como elas deverão ser postas em prática. A sua aplicação por todos os membros do GAFI e de 
órgãos regionais congéneres é avaliada periodicamente. Deste ponto de vista, é importante que haja 
uma abordagem comum quanto à sua implementação pelos Estados-Membros, tendo sido registados 
bons progressos no desenvolvimento de uma abordagem da UE. Salientam-se os mais importantes: 

1. Directiva 2005/60/CE relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro (3.ª Directiva 
branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo): Abrange a maioria das 40 
recomendações do GAFI e algumas das 9 recomendações especiais (RE) do GAFI;

2. Regulamento (CE) n.º 1781/2006 relativo às informações sobre o ordenante que acompanham 
as transferências de fundos: Dá aplicação à RE VII do GAFI sobre transferências electrónicas;

3. Regulamento (CE) n.º 1889/2005 relativo ao controlo das somas em dinheiro líquido que 
entram ou saem da Comunidade – que dá aplicação à RE IX do GAFI sobre passadores de 
fundos

4. Directiva 2007/64/CE relativa aos serviços de pagamento no mercado interno ("Directiva 
Serviços de Pagamento"): Em combinação com a 3.ª Directiva Branqueamento de Capitais, dá 
execução à RE VI do GAFI sobre remessas de fundos alternativas;

5. Regulamento (CE) n.º 2580/2001, que congela os fundos de alegados terroristas: 
Conjuntamente com o Regulamento (CE) n.º 881/2002, que aplica as sanções das Nações 
Unidas contra a Al-Qaida e os talibã, implementa parte da Recomendação Especial III do 
Grupo de Acção Financeira sobre o congelamento de activos pertencentes a terroristas (RE III 
do GAFI).

Também a seguinte legislação é relevante para a prevenção e a luta contra o financiamento do 
terrorismo, embora não esteja com ele directamente relacionada:

6. Protocolo de 2001 à Convenção de 2000 relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo
7. Decisão-Quadro relativa à perda de produtos, instrumentos e bens relacionados com o crime;
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8. Decisão do Conselho relativa à troca de informações e à cooperação em matéria de infracções 
terroristas, de 20 de Setembro de 2005;

9. Decisão do Conselho de 17 de Outubro de 2000 relativa às medidas de cooperação entre 
as UIF.

Os resultados dos relatórios de implementação da Comissão sobre estes instrumentos legislativos 
deverão ser utilizados para as futuras actividades, nomeadamente para reforçar a cooperação 
operacional nos Estados-Membros e entre eles.

Acção futura

1. Acompanhamento da aplicação
A luta contra o financiamento está orientada para prevenir atentados e perseguir penalmente aqueles 
que os planeiam ou executam. Ao criar obstáculos a que os terroristas utilizem os seus meios e 
recursos para realizar as suas intenções, a UE está a proteger os seus cidadãos o mais eficazmente 
possível. E os instrumentos financeiros, utilizados de forma proactiva, são extremamente úteis para 
a identificação de redes terroristas e o desenvolvimento de informações antiterroristas. Constitui um 
primeiro passo nessa direcção a aprovação da legislação acima referida e dos regulamentos relativos 
ao congelamento de bens 1 . O segundo passo será a aplicação harmonizada desta legislação pelos 
Estados-Membros, em especial a nível operacional. O acompanhamento é uma tarefa importante, 
pelo que os progressos alcançados serão objecto dos relatórios semestrais do Coordenador da Luta 
Antiterrorista da UE. Poderão ser criadas e/ou melhoradas instâncias informais ou formais para o 
intercâmbio das melhores práticas e das dificuldades encontradas na aplicação dos vários 
instrumentos da UE. Se necessário, deverão ser consideradas propostas para afinar a legislação 
existente.

  
1 Regulamentos (CE) n.º 2580/2001 e n.º 881/2002 do Conselho.
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Além do acompanhamento da aplicação dos instrumentos da UE, é necessário prestar atenção à 
implementação de outros instrumentos internacionais relevantes, como a Convenção das Nações 
Unidas de 1999 para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo e a Convenção do Conselho da 
Europa relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao 
Financiamento do Terrorismo. As experiências e os obstáculos verificados a nível global podem 
contribuir para resolver problemas semelhantes a nível da UE. Os Estados-Membros que ainda não 
ratificaram estas importantes convenções internacionais são convidados a proceder a essa 
ratificação o mais rapidamente possível.

2. Avaliação da ameaça

Por outro lado, é importante que a UE analise e anteveja novas tendências e métodos que possam 
tornar necessários novos instrumentos legislativos ou lançar acções em comum. É de importância 
capital que a análise da ameaça seja compilada regularmente pelo SITCEN e pela Europol, 
relativamente às ameaças e tendências dentro da UE e a nível internacional. É necessário aumentar 
o conhecimento das ameaças e tendências em mutação e os esforços da UE têm de ser adaptados em 
conformidade. A definição de acções prioritárias deverá assentar numa futura avaliação da Europol 
sobre a ameaça que representa o financiamento do terrorismo, bem como em avaliações similares 
do SITCEN. 

3. Novos desenvolvimentos
3.1. Sistemas de transferência alternativos
Os sistemas de transferência alternativos constituem um tema importante a tratar no âmbito da 
prevenção e luta contra o financiamento do terrorismo. Os sistemas de transferência alternativos são 
serviços que tradicionalmente funcionam à margem do sector financeiro convencional e permitem a 
transferência de valores ou fundos de um local para outro. A Recomendação Especial VI do GAFI e 
a sua nota interpretativa explicam em pormenor os requisitos de implementação. Estes sistemas 
estão frequentemente associados a determinadas zonas geográficas e são, portanto, designados por 
uma variedade de termos específicos. São exemplos destes termos o hawala, o hundi e o mercado 
negro de câmbio do peso. 
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Se bem que estes sistemas funcionem com objectivos totalmente legítimos, podem também dar às 
organizações criminosas e terroristas a oportunidade de transferir fundos virtualmente sem deixar 
rasto. Estes sistemas facilitam a transferência de dinheiro dos trabalhadores migrantes para os seus 
familiares nos países de origem. Por conseguinte, há que encontrar um equilíbrio entre salvaguardar 
o uso legítimo destes sistemas e combater o seu abuso para actividades de financiamento do 
terrorismo. 

Com a aprovação da Directiva Serviços de Pagamento, em Novembro de 2007, uma importante 
recomendação especial do GAFI (RE VI) – remessas de fundos alternativas – foi plenamente 
transposta a nível da UE, determinando medidas preventivas como licenciamento e registo, 
requisitos de identificação de clientes, manutenção de registos, notificação de transacções suspeitas 
e sanções. 

Esta directiva deverá ser aplicada pelos Estados-Membros em 1 de Novembro de 2009. É de 
importância capital uma implementação uniforme da directiva pelos Estados-Membros da UE, a fim 
de impedir o abuso de serviços de transferência de fundos por parte de potenciais financiadores do 
terrorismo. Espera-se que a aplicação destas medidas venha facilitar a gradual migração destes 
serviços da economia informal para o sector formal. Seria útil explorar a necessidade e a 
possibilidade de elaborar directrizes práticas para a sua implementação pelos Estados-Membros. 

3.2. Novos métodos de pagamento
Estão a desenvolver-se a nível mundial novos métodos de pagamento (p. ex. cartões pré-pagos, 
sistemas de pagamento por Internet, pagamentos por telemóvel, troca de metais preciosos digitais 
[transferências em numerário garantidas por metais preciosos]). O GAFI avaliou, entre outros, a sua 
vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Essa análise 
concluiu que, de momento, as actuais recomendações e recomendações especiais do GAFI 
constituem a orientação adequada para fazer face às vulnerabilidades associadas a estes novos 
métodos de pagamento. 

Além disso, estima-se que em 2006 foram gastos mais de mil milhões de USD em bens e serviços 
de comunidades virtuais digitais (p. ex. secondlife.com). Como estas comunidades podem 
oferecer novos patamares de anonimato e os lucros podem ser transferidos novamente para o mundo 
real, por exemplo por meio de transferências electrónicas de fundos, o abuso destes sítios Web 
poderá fazer surgir novos riscos de financiamento do terrorismo. 
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Perante a rápida evolução técnica dos novos métodos de pagamento, seria vantajoso ponderar se a 
análise feita pelo GAFI no seu exercício de tipologia de Outubro de 2006 ainda é válida ou se o 
abuso dos novos métodos de pagamento pode fazer aumentar os riscos de financiamento do 
terrorismo e de branqueamento de capitais. Neste último caso, a Comissão poderia considerar o 
lançamento de uma nova avaliação nos Estados-Membros da UE. 

3.3. Temas em discussão no âmbito de organismos internacionais

Os organismos internacionais, em especial o GAFI, estão actualmente a centrar a sua atenção em
branqueamento de capitais mediante operações comerciais (TBML).

Até à data, não foram adoptadas novas normas ou recomendações sobre este tópico que possam vir 
a ser relevantes nos debates sobre o financiamento do terrorismo. O GAFI aprovou em Junho 
passado, em Londres, um documento sobre boas práticas em matéria de branqueamento mediante 
operações comerciais. Uma questão importante neste contexto é a comunicação de dados 
comerciais entre as autoridades aduaneiras e as Unidades de Informação Financeira, tanto a nível 
nacional como entre Estados-Membros, a fim de detectar anomalias que possam estar relacionadas 
com o branqueamento de capitais. 

4. Reforço das acções existentes
Para combater o terrorismo, é essencial dissuadir, desarticular e desmantelar as redes de 
financiamento do terrorismo. Os recentes atentados demonstram que podem ser organizados com 
baixos custos e sem dar azo a suspeitas. Contudo, os custos directos dos ataques são apenas uma 
pequena parte das necessidades financeiras das organizações terroristas. A desarticulação dos fluxos 
financeiros para as organizações terroristas reduz os recursos de que dispõem para fins de 
propaganda, recrutamento, preparação, etc.. Os terroristas recorrem a métodos legítimos e 
criminosos para financiar as suas actividades organizativas e operacionais. Para impedir os 
terroristas de recolher, transferir e utilizar fundos, as autoridades competentes têm de adoptar certas 
medidas. Estas incluem a aplicação de sanções financeiras específicas (congelamento de bens), a 
protecção de sectores vulneráveis, incluindo o sector caritativo e as empresas de serviços 
monetários, e o incentivo à efectiva notificação de transacções suspeitas. 
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A necessidade de proteger o sector não lucrativo dos abusos, assegurando nomeadamente que 
sejam adoptadas medidas adequadas de transparência e de responsabilização, tem sido sublinhada 
pelo GAFI e outros organismos internacionais e é da máxima importância. Dado que as 
organizações sem fins lucrativos têm frequentemente um perfil internacional, é necessário encontrar 
soluções internacionais, nomeadamente a nível da UE, a título de complemento das medidas 
nacionais. 

Foram feitos poucos progressos, além dos "5 princípios" adoptados pelo Conselho em Dezembro 
de 2005 1, quanto a desenvolver medidas a nível da UE sobre o abuso do sector não lucrativo pelos 
financiadores do terrorismo. No seguimento da Comunicação de Novembro de 2005 (COM (2005) 
620) sobre este tema, a Comissão lançou dois estudos a nível da UE por forma a ter uma melhor 
percepção das ameaças e das possíveis respostas políticas: 1) sobre os tipos e a extensão do abuso 
das entidades sem fins lucrativos, incluindo o financiamento do terrorismo, e 2) sobre as recentes 
iniciativas de auto-regulação e regulação pública da transparência das entidades sem fins lucrativos. 
Os resultados destes estudos poderão proporcionar aos Estados-Membros novos elementos para 
continuar a explorar, com a assistência da Comissão, as possibilidades de definir uma abordagem 
comum da UE para a redução da vulnerabilidade das entidades sem fins lucrativos à infiltração 
criminosa. 

4.2. Sanções específicas
Outro importante instrumento na luta contra o financiamento do terrorismo consiste em sanções 
(financeiras) específicas (congelamento de bens), em conformidade com as Resoluções 1267 
(1999) e 1373 (2001), e subsequentes, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as quais 
vieram limitar as possibilidades de que dispunham os terroristas e as organizações terroristas de 
abusar do sector financeiro, tornando mais difícil recolher e movimentar fundos. Uma opção é 
designar determinadas organizações para efeitos de controlo circunstanciado e preventivo das suas 
operações financeiras, de acordo com o regulamento aplicável, desde que tenham sido recolhidas 
informações suficientes que o justifiquem. 

O Conselho prosseguiu os trabalhos com vista a melhorar os seus procedimentos relativos à 
elaboração de listas de pessoas e entidades, bem como à retirada de pessoas e entidades dessas 
listas, nos termos do Regulamento n.º 2580/2001 e da Posição Comum 2001/931/PESC. A 
necessidade de respeitar os direitos fundamentais implica, em especial, que seja prestada a devida 
atenção à protecção e observância dos direitos processuais das pessoas a incluir na lista. Foram 
melhorados os procedimentos de inclusão e exclusão das listas, no seguimento dos acórdãos do 
Tribunal de Primeira Instância. 

  
1 14694/05.
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5. Questões horizontais importantes
Tal como acima referimos, impedir que os terroristas tenham acesso aos recursos financeiros é uma 
das pedras angulares da luta da UE contra o terrorismo. Isso mesmo reafirmam várias conclusões e 
documentos (jurídicos) do Conselho, os quais salientam que a UE não só visa impedir os terroristas 
de ter acesso ao financiamento, como também maximizar o uso das informações financeiras em 
todos os aspectos da luta contra o terrorismo. 

5.1. Intercâmbio de informações e cooperação entre as autoridades nacionais
O Conselho Europeu tem repetidas vezes convidado os Estados-Membros a reforçarem a 
cooperação entre as autoridades nacionais competentes, as Unidades de Informação Financeira e as 
instituições financeiras privadas, com vista a um melhor e mais fácil intercâmbio de informações 
sobre o financiamento do terrorismo. A já referida comunicação da Comissão constituiu uma 
primeira avaliação que aponta as melhores práticas de luta contra o financiamento do terrorismo 
existentes nas estruturas nacionais de coordenação. 

No entanto, um intercâmbio de informações eficaz entre as autoridades competentes da UE depende 
de uma coordenação efectiva e generalizada a nível nacional com vista a identificar, cruzar e 
analisar os elementos de informação pertinentes e produzir informações criminais de alta qualidade.

Continua a ser da máxima importância a melhoria dos mecanismos de intercâmbio de informações e 
retorno de informação (nomeadamente entre os serviços de informações e de aplicação da lei e as 
instituições financeiras) a nível nacional, da UE e internacional, com vista a investigações 
financeiras específicas e eficazes. Os obstáculos legais devem ser suprimidos sem pôr em causa os 
princípios da protecção de dados. 

Deverá ser continuamente reforçada e melhorada a troca de informações com e entre as UIF e 
outros organismos competentes, inclusive através da rede FIU.NET, para que seja dado um maior 
retorno de informação às instituições financeiras sobre os alvos adequados para a notificação de 
transacções suspeitas ou inabituais relacionadas com o financiamento do terrorismo. A nível 
nacional, haverá que preparar as medidas apropriadas, ou mesmo legislação, que permitam a 
partilha de informação classificada e/ou sensível. É também essencial que as UIF e outras 
autoridades de aplicação da lei sejam dotadas de acesso aos dados relevantes das instituições 
financeiras. Terão ainda de ser removidos os eventuais obstáculos à partilha de informações a nível 
internacional.
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O relatório da Comissão (COM) (2007) 827) sobre a aplicação da Decisão 2000/642/JAI do 
Conselho, relativa à cooperação entre as UIF, datado de Novembro de 2000, mostra que os 
requisitos legais foram de modo geral aplicados pelos Estados-Membros, mas que é necessário fazer 
mais em termos de cooperação operacional, o que inclui assegurar um amplo intercâmbio de toda a 
informação financeira e policial necessária. 

A plataforma (informal) UIF, criada pela Comissão para apoiar a aplicação operacional da 3.ª
Directiva branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo, poderá contribuir para melhorar 
a cooperação operacional. Deverão também ser exploradas outras formas de facilitar o intercâmbio 
de informações, independentemente da natureza de cada UIF. A elaboração de directrizes da UE 
para facilitar o intercâmbio de informações a nível da UE poderá ser uma questão a debater mais 
aprofundadamente. Além disso, a FIU.NET deverá ser usada por todas as 27 UIF da UE como 
instrumento técnico para trocar informações em matéria de branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo. 

A aplicação da Recomendação Especial IX sobre passadores de fundos deverá também ser 
melhorada mediante a aplicação eficaz do regulamento sobre os controlos de dinheiro líquido, que 
está em vigor nos Estados-Membros desde 15 de Junho de 2007. Os Estados-Membros têm de 
assegurar um intercâmbio de informações eficaz a nível nacional entre as autoridades aduaneiras, as 
UIF e as autoridades policiais, bem como a nível da UE entre as autoridades aduaneiras nacionais e 
as UIF. Para o efeito, os Estados-Membros deverão fazer pleno uso dos canais existentes para o 
intercâmbio de informações a nível da UE. 

É importante o papel do sector financeiro na luta contra o financiamento do terrorismo e é 
necessário que as informações sobre transacções suspeitas ou inabituais sejam objecto de um 
intercâmbio sem limites desnecessários entre todos os parceiros relevantes, a nível nacional e 
internacional. O intercâmbio e o retorno da informação são importantes elementos de um sistema 
eficaz de combate a este fenómeno. Assim, é necessário reforçar a cooperação com o sector privado 
nos domínios pertinentes do financiamento do terrorismo, designadamente a implementação prática 
de instrumentos da UE (relação custo/eficácia, retorno de informação). 
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5.2. Informações financeiras e investigações financeiras
Por si só, as informações financeiras não são suficientes para combater eficazmente o terrorismo. 
Porém, quando combinadas com informações antiterroristas, as informações financeiras podem 
aumentar a capacidade de identificar e interceptar a actividade terrorista. As informações 
financeiras tornaram-se num dos mais poderosos instrumentos de investigação e cruzamento de 
informações. A recolha e a partilha de informações financeiras deveriam passar a ser uma alta 
prioridade. Os Estados-Membros poderiam, pois, ser convidados a tornar as investigações 
financeiras numa componente fundamental de todas as investigações de actividades terroristas. Isso 
requer legislação apropriada, conhecimentos especializados e financiamento, de modo a promover 
as investigações financeiras como técnica policial. 

Os Estados-Membros, juntamente com a Comissão e a Europol, lançaram um projecto destinado a 
promover este objectivo mediante o estabelecimento de normas mínimas comuns de formação para 
os investigadores financeiros. A investigação financeira é vital para assegurar que os serviços de 
polícia disponham dos conhecimentos, do "know-how" e das capacidades analíticas de nível 
apropriado para detectar e analisar o dinheiro do crime e outras pistas de bens financeiros. Tem a 
vantagem adicional de facilitar o confisco dos produtos do crime. É necessário reforçar ainda mais a 
cooperação transfronteiras dos serviços nacionais de polícia na luta contra o financiamento do 
terrorismo; neste contexto, seria útil recorrer mais frequentemente e mais cedo aos serviços da 
Europol. Uma utilização mais frequente das capacidades analíticas da Europol e da Eurojust 
também contribuirá para a efectiva aplicação da Decisão do Conselho de 20 de Setembro de 2005 
relativa à troca de informações e à cooperação em matéria de infracções terroristas
(2005/671/JAI).  

É também desejável que o sistema judicial, em especial as Procuradorias-Gerais e/ou a Eurojust, 
seja associado ao desenvolvimento de normas mínimas de formação em matéria de investigação 
financeira. Convidam-se os Estados-Membros, a Comissão e a Europol a acelerar o 
desenvolvimento dessas normas mínimas comuns e a incluir, a longo prazo, a Eurojust neste 
processo.

A função analítica das UIF para identificar as actividades de financiamento do terrorismo pode ser 
fortalecida combinando as informações financeiras com as informações sobre terrorismo obtidas 
dos serviços de polícia e de informações. Por outro lado, as UIF desempenham um papel essencial 
para transmitir informações financeiras aos serviços de informações. As informações financeiras 
fornecidas pelas instituições financeiras e as informações tratadas fornecidas a estas instituições têm 
uma importância crítica para o êxito dos esforços globais de luta contra o terrorismo. As UIF e os 
serviços de informações e as autoridades de aplicação da lei deveriam examinar sistematicamente 
quais as medidas que são viáveis, tais como proibir a execução de transacções suspeitas, requerer a 
denúncia pública para efeitos de congelamento de bens, iniciar acções judiciais e outras acções 
policiais ou trocar informações com um país terceiro pertinente.
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No âmbito do capítulo Segurança do 7.º Programa-Quadro de Investigação, a Comissão poderá 
apoiar o desenvolvimento de instrumentos informáticos que tornem mais fácil às UIF, a outras 
autoridades públicas, aos serviços de polícia e a intervenientes privados (p. ex. bancos) detectar as 
actividades de financiamento do terrorismo pelas UIF, e ao mesmo tempo promover o intercâmbio 
de informações e melhores práticas.

5.3. Cooperação com o sector privado
Para combater com êxito o financiamento do terrorismo, deverá ser ainda mais reforçada uma eficaz 
cooperação e partilha de dados entre todas as partes interessadas dos sectores público e privado, 
incluindo uma melhor partilha de informações entre as diversas autoridades públicas. Isso permitirá 
melhorar de forma considerável os contributos das instituições financeiras e de outras entidades 
sujeitas à obrigação de informação para a luta contra o financiamento do terrorismo. As instituições 
financeiras deverão ser mais bem informadas da utilização que é dada às informações que elas 
próprias prestam sob a forma de relatórios de transacções suspeitas. Deverá ser tida em mente a 
importância do retorno de informação. 

A Comissão lançou recentemente uma avaliação das estruturas de retorno de informação às UIF 
na UE, entre as entidades sujeitas à obrigação de informação e as UIF e entre as autoridades 
policiais e as UIF. Os trabalhos podem ser prosseguidos em 2009 com base nesse estudo.

No domínio das sanções, a Comissão mantém um diálogo com as organizações europeias do sector 
do crédito e fornece uma lista consolidada dos alvos das sanções financeiras 1, bem como um sítio 
Web para auxiliar a implementação por parte das instituições financeiras.

A partilha de dados entre os sectores público e privado, bem como uma melhor partilha de 
informações entre as diversas autoridades públicas, constituem um objectivo que a UE deverá 
prosseguir, e os Estados-Membros deverão ter presentes as vantagens de tal abordagem e as 
soluções que apresenta para fazer face com mais eficácia ao terrorismo e ao financiamento do 
terrorismo. 

6. Cooperação internacional
Uma parte importante da política da UE contra o financiamento do terrorismo decorre dos trabalhos 
do Grupo de Acção Financeira, em especial das suas nove recomendações especiais sobre o 
financiamento do terrorismo. Dado que a agenda do GAFI comporta novos desenvolvimentos, a UE 
deverá continuar a desempenhar um papel activo no GAFI, a fim de assegurar que os trabalhos 
desse Grupo estejam de acordo com as prioridades da UE. É necessário um alto nível de 
coordenação no seio da UE sobre os temas em discussão no GAFI.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm



11778/1/08 REV 1 VLC/cc 13
DG H 2B PT

A UE já implementou quase todas as recomendações e recomendações especiais do GAFI. Os 
controlos na Europa tornaram-se assim mais eficazes e efectivos. Os terroristas procurarão utilizar 
os canais em que a regulamentação ou a vigilância sejam mais fracas. Por conseguinte, a UE precisa 
de consagrar maior atenção à dimensão internacional da luta contra o financiamento do terrorismo. 
A UE deverá continuar a promover o cumprimento universal das resoluções pertinentes do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, das recomendações do GAFI e das resoluções das 
Nações Unidas, a plena implementação da Estratégia Antiterrorista Global da ONU, bem como a 
ratificação e implementação de outras convenções internacionais e regionais pertinentes. Além 
disso, o apoio aos esforços de países terceiros para elaborar instrumentos jurídicos e implementar a 
capacidade de impedir e lutar contra o terrorismo e o seu financiamento deverá continuar a ser um 
elemento essencial da política da UE de luta contra o terrorismo. Deverá ser prestada uma maior 
atenção a este tipo de ajuda.

Por outro lado, haverá que continuar o diálogo construtivo com parceiros-chave, em especial os 
Estados Unidos e o Conselho de Cooperação do Golfo. O Conselho tem presentemente em 
discussão o formato do diálogo UE-EUA sobre o financiamento do terrorismo e as sanções 
financeiras. Os Estados-Membros são a favor de um diálogo mais flexível e centrado na agenda, no 
mínimo com uma reunião por ano. O Conselho está também a reflectir sobre novos tópicos para 
discussão com os EUA neste contexto. Em todo o caso, parece provável que o futuro do regime de 
sanções antiterrorismo das Nações Unidas seja um tema importante para o diálogo UE-EUA sobre o 
financiamento do terrorismo.  

7. Organização dos trabalhos nas instâncias do Conselho
Há vários grupos do Conselho que se ocupam da preparação dos trabalhos do Conselho em matéria 
de prevenção e de luta antiterrorista: 

· Adidos financeiros, no âmbito da implementação das recomendações do GAFI na 
legislação da UE;

· Conselheiros RELEX, no âmbito da implementação das resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e das sanções autónomas da EU na legislação da UE 
(incluindo a formação especializada RELEX/Sanções para acompanhar e avaliar as 
questões horizontais);

· Grupo do Terrorismo, no âmbito de aspectos internos da UE;
· COTER, para os aspectos externos;
· Grupo PC 931, para a designação das organizações e indivíduos envolvidos em actos 

terroristas;
· Grupo Multidisciplinar da Criminalidade Organizada, para os aspectos policiais. 
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Por razões que se prendem com a composição destes grupos e com a existência de grupos informais 
criados para outros fins (p.ex., a plataforma UIF), certos aspectos da luta contra o terrorismo 
poderiam ser objecto de uma melhor coordenação pelas instâncias preparatórias do Conselho.  

8. Recomendações
Perante o que acima foi exposto, convida-se o Conselho a aprovar as seguintes recomendações:

Recomendação n.º 1 – Acompanhamento
Os Estados-Membros deverão assegurar a implementação efectiva dos instrumentos jurídicos da UE 
que transpõem as 40 + 9 recomendações do Grupo de Acção Financeira. Os Estados-Membros 
deverão também assegurar a implementação efectiva dos instrumentos jurídicos relevantes em 
matéria de cooperação policial. Convida-se a Comissão a continuar a acompanhar a implementação 
da legislação europeia relevante pelos Estados-Membros, inclusive dos instrumentos jurídicos 
relevantes da UE no âmbito da cooperação em matéria de aplicação da lei. Com base nos relatórios 
da Comissão sobre a implementação desses instrumentos jurídicos, nomeadamente para reforçar a 
cooperação operacional, o Conselho deverá ponderar as futuras actividades. Se necessário, deverão 
ser consideradas propostas para afinar a legislação existente.

Recomendação n.º 2 – Análise da ameaça
A UE deverá continuar a analisar e antever novas tendências e métodos de financiamento do 
terrorismo, de modo a prever eventuais novos instrumentos legislativos, tendo em conta os 
trabalhos realizados e os progressos do GAFI no que respeita à análise da ameaça a nível mundial. 
As análises da ameaça são importantes instrumentos para o efeito. 

Convida-se o SITCEN a elaborar periodicamente relatórios sobre as ameaças interna e 
internacional, para que o Conselho esteja em condições de antecipar a novas tendências e actualizar 
a sua Estratégia contra o Financiamento do Terrorismo, se necessário, até Maio de 2009. Há que 
prestar atenção aos actuais padrões de financiamento do terrorismo nos Estados-Membros.

Convida-se a Europol a apresentar ao Conselho, até Dezembro de 2008, um relatório sobre as 
ligações entre o financiamento do terrorismo e outras actividades criminosas, tal como resultam das 
investigações efectuadas nos Estados-Membros, para que o Conselho esteja em condições de 
actualizar a sua Estratégia contra o Financiamento do Terrorismo, se necessário, até Maio de 2009.
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Incentivam-se a Europol e o SITCEN a cooperar estreitamente aquando da elaboração da sua 
análise da ameaça e a apresentar, na medida do possível, um relatório conjunto. 

Recomendação n.º 3 – Novos desenvolvimentos
É de importância capital uma implementação uniforme das disposições pertinentes da Directiva 
Serviços de Pagamento, a fim de impedir o abuso de serviços de transferência de valores ou fundos 
por parte de potenciais financiadores do terrorismo. Convida-se a Comissão a explorar a 
necessidade e a possibilidade de elaborar directrizes práticas para a sua aplicação pelos Estados-
-Membros, como base em disposições específicas da referida directiva, na nota interpretativa da 
Recomendação Especial VI do GAFI e no documento do GAFI sobre as melhores práticas neste 
domínio. Os Estados-Membros são encorajados a implementar de forma expedita a Directiva 
Serviços de Pagamento por forma a reforçar o controlo sobre os prestadores de serviços de 
transferência de fundos e a impedir os abusos por parte de potenciais financiadores do terrorismo. 

Perante a rápida evolução técnica dos novos métodos de pagamento, seria útil examinar as 
possíveis consequências da vulnerabilidade destes métodos para o financiamento do terrorismo. 
Convidam-se a Comissão e os Estados-Membros a examinar com as partes relevantes, 
designadamente com os bancos centrais e, se possível, em articulação com os prestadores de 
serviços de pagamento, se estes novos métodos de pagamento provocam riscos de financiamento do 
terrorismo e de branqueamento de capitais e, em caso afirmativo, quais as medidas específicas que 
poderão ser tomadas para os reduzir. Os resultados do exercício de tipologia do GAFI de Outubro
de 2006 poderão servir de base para essa análise.

A UE deve acompanhar os desenvolvimentos no âmbito do GAFI sobre novos métodos de 
financiamento do terrorismo, como o branqueamento de capitais mediante operações comerciais. 
Convidam-se a Comissão e os Estados-Membros a informar sobre estes tópicos e a aconselhar o
Conselho sobre novas medidas a tomar, se forem adoptadas novas normas e/ou recomendações 
internacionais.
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Recomendação n.º 4 – Reforço das acções existentes
No que respeita ao sector não lucrativo e à implementação da Recomendação Especial VIII do 
GAFI, convida-se a Comissão a apresentar, no início de 2009, os resultados dos seus dois estudos 
sobre as entidades sem fins lucrativos como pano de fundo para a eventual abordagem comum da 
UE com vista a reduzir a vulnerabilidade das entidades sem fins lucrativos à infiltração criminosa. 
Essa abordagem poderá incluir a elaboração de directrizes europeias para as entidades sem fins 
lucrativos, a cooperação europeia para impedir e investigar o abuso, programas europeus de 
sensibilização dessas entidades, e a criação de uma plataforma em que os peritos dos sectores 
público e sem fins lucrativos dos Estados-Membros possam dar a conhecer as suas melhores 
práticas.

As sanções (financeiras) específicas limitaram as possibilidades de que dispõem os terroristas e as 
organizações terroristas de abusar do sector financeiro, tornando mais difícil recolher e movimentar 
fundos. Para que as medidas de congelamento sejam eficazes, todos os Estados-Membros deverão 
continuar os seus esforços de investigação, bem como a cooperação com países terceiros, no sentido 
de preparar designações baseadas em informações suficientes que preencham os critérios aplicáveis 
em matéria de congelamento de bens. O Conselho melhorou os procedimentos de designação, no 
seguimento dos acórdãos do Tribunal de Primeira Instância.

A UE deve continuar a acompanhar a implementação das medidas de congelamento, a fim de 
melhorar a respectiva eficácia. Deverão prosseguir e ser melhorados o diálogo e a cooperação com 
as instituições financeiras do sector privado e outros actores económicos relevantes, tanto a nível 
nacional como da UE. 

Recomendação n.º 5 – UIF e respectiva cooperação
É necessário reforçar a troca de informações com e entre as UIF nacionais e outros organismos 
competentes. Isso permitirá que as UIF e os outros organismos competentes prestem mais retorno 
de informação às instituições financeiras sobre os alvos adequados para a notificação de transacções 
suspeitas ou inabituais. O retorno de informação é essencial para que funcione bem o sistema anti-
-financiamento do terrorismo. Por conseguinte, os resultados da avaliação lançada pela Comissão na 
UE sobre o retorno de informação às UIF deverão ser atentamente discutidos pelos peritos dos 
Estados-Membros, incluindo representantes das instituições financeiras e outras entidades sujeitas à 
obrigação de informação, e deverão conduzir à identificação das melhores práticas. É necessário 
explorar formas de acesso das UIF e outras autoridades competentes, incluindo as autoridades 
aduaneiras, aos dados pertinentes (financeiros, policiais e de informações), tendo em conta as 
questões de protecção de dados apropriadas e outros interesses vitais, como a segurança nacional.
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Todos os Estados-Membros deverão tornar-se membros plenamente operacionais da FIU.NET até 
meados de 2009. 

O relatório da Comissão sobre a aplicação da Decisão do Conselho relativa à cooperação entre 
as UIF, datado de Novembro de 2000, mostra que é necessário fazer mais em termos de cooperação 
operacional, o que inclui assegurar um amplo intercâmbio de toda a informação financeira e policial 
necessária. Convida-se a Comissão a dar seguimento às conclusões desse relatório na plataforma 
(informal) UIF e noutras instâncias pertinentes da UE. Deverão também ser exploradas formas de 
facilitar o intercâmbio de informações a nível nacional e internacional, independentemente da 
natureza de cada UIF. A elaboração de directrizes da UE poderá facilitar o intercâmbio de 
informações a nível da UE. 

Recomendação n.º 6 – Cooperação com o sector privado
Convidam-se a Comissão e os Estados-Membros a reforçar o diálogo e a cooperação com o sector 
privado nos domínios pertinentes do financiamento do terrorismo, designadamente a 
implementação prática de instrumentos da UE.

A nível nacional, os Estados-Membros poderiam ponderar a criação de um grupo conjunto que 
reunisse peritos do sector financeiro, governamental, de aplicação da lei e das agências de 
informações para analisar medidas destinadas a aumentar a eficácia da cooperação público-privado 
no combate ao financiamento do terrorismo. Os trabalhos num grupo deste género poderiam 
centrar-se, nomeadamente, nos novos métodos de comunicação de riscos de financiamento do 
terrorismo, na eficácia dos pedidos específicos dos serviços de aplicação da lei e nos limites de 
partilha de informações.  

Recomendação n.º 7 – Informações e investigações financeiras
Por si só, as informações financeiras não são suficientes para combater eficazmente o terrorismo. 
Porém, quando combinadas com informações antiterroristas, as informações financeiras podem 
aumentar a capacidade de identificar e interceptar a actividade terrorista. A recolha e partilha de 
informações financeiras deveria passar a ser altamente prioritária. Convidam-se os Estados-
-Membros a tornar as investigações financeiras e a partilha de informações antiterroristas uma 
prioridade essencial da sua política.  

Convidam-se os Estados-Membros a tornar as investigações financeiras numa componente 
fundamental de todas as investigações antiterroristas. Convidam-se os Estados-Membros, a 
Comissão e a Europol a acelerar o desenvolvimento de normas mínimas comuns de formação e a 
incluir, a longo prazo, a Eurojust neste processo. 
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Recomendação n.º 8 – Cooperação internacional
A UE deverá continuar a trabalhar no sentido de assegurar a adesão universal e a plena 
implementação das pertinentes convenções internacionais e resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Este tópico deverá ser constantemente abordado no diálogo político a todos os 
níveis com os países que ainda não ratificaram ou implementaram plenamente estes instrumentos.  
O Conselho transmitirá importantes mensagens sobre o financiamento do terrorismo nas reuniões de 
diálogo político pertinentes, designadamente com os países prioritários identificados pelo Grupo do 
Terrorismo para a PESC (COTER). 

Além disso, o apoio aos esforços de países terceiros para elaborar instrumentos jurídicos e 
ferramentas legais para prevenir e combater o terrorismo e o seu financiamento deverá continuar a 
ser um elemento essencial da política antiterrorista da UE. Deverá ser reforçada a assistência 
técnica para aumentar a capacidade antiterrorista de países-chave, designadamente dos países 
prioritários. Convidam-se os Estados-Membros e a Comissão a aumentar os recursos afectados ao 
reforço das capacidades de luta contra o financiamento do terrorismo, em cooperação com outros 
doadores. 

Convidam-se os Estados-Membros a explorar as possibilidades de financiamento comunitário de 
projectos com países terceiros relevantes sobre criação de capacidades no sector não lucrativo que 
possam ajudar a proteger as obras de beneficência que operam a nível internacional contra o abuso 
por financiadores do terrorismo.

A UE deverá continuar a cooperar estreitamente com o Grupo de Acção Financeira sobre todas as 
questões relacionadas com as 40 recomendações do GAFI e, em especial, as 9 recomendações 
especiais relativas ao financiamento do terrorismo, incluindo os novos desenvolvimentos. 
Convidam-se a Comissão e os Estados-Membros a assegurar, no âmbito do GAFI, uma posição 
coordenada da UE sobre todas as questões ligadas ao financiamento do terrorismo. Uma vez que 
nem todos os Estados-Membros são membros do GAFI, a coordenação reveste-se de crucial 
importância. Poder-se-á reflectir sobre um mecanismo de coordenação que abranja todos os 
aspectos (jurídicos, aplicação da lei, financeiros) das 40 recomendações do GAFI e das 9
recomendações especiais do GAFI, tendo em conta os mecanismos existentes (como o Comité da 
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo).

A UE deverá continuar o diálogo construtivo com parceiros-chave, em especial os Estados Unidos e 
o Conselho de Cooperação do Golfo. Convida-se o Conselho a lançar propostas para o formato do 
diálogo UE-EUA sobre o financiamento do terrorismo e as sanções financeiras, bem como a 
recomendar tópicos de discussão. 
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Recomendação n.º 9
No que respeita à luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o 
Conselho deverá melhorar atempadamente o seu trabalho de preparação e as suas estruturas de 
funcionamento. 

Recomendação n.º 10
O Coordenador da Luta Antiterrorista da UE deverá, em cooperação com a Comissão, assegurar o 
seguimento da estratégia actualizada numa base que abranja todos os pilares, apresentando relatório 
ao Coreper de seis em seis meses. Deverá apresentar o seu primeiro relatório ao COREPER até ao 
final de Dezembro de 2008.

O conteúdo destes relatórios e recomendações reflectirá os resultados dos debates das instâncias de 
trabalho competentes.

_______________


