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O combate e a prevenção do fe-
nómeno de branqueamento de 
capitais tem assumido um papel 

central nas novas linhas de actuação da 
Comissão Europeia (doravante “CE”), 
sendo que, agora, o objectivo passa pela 
criação de uma Autoridade Europeia 
Contra o Branqueamento de Capitais 
(“AMLA”), apoiada num forte pacote 
legislativo, e que pretende ser o ponto 
de articulação entre as diferentes autori-
dades supervisoras nacionais.

O escopo é assim claro e passa pela 
detecção precoce de transações e ativi-
dades suspeitas, colmatando as lacu-
nas utilizadas pelos sistemas e redes de 
branqueamento para alterar o produto 
ilícito ou financiar atividades terroristas 
através do sistema financeiro.

Nesse sentido, são desde logo de-
finidas duas grandes áreas de activi-
dade e intervenção que são também 
fundamentais no desenvolvimento da 
prossecução dos objectivos desta nova 

autoridade. Uma primeira área relacio-
nada com a supervisão ao branquea-
mento de capitais e financiamento de 
terrorismo que se consubstancia no 
apoio concreto e presente às Unidades 
de Informação Financeira (UIF’s) – as-
sumindo uma organização descentra-
lizada a nova autoridade pretende ser 
um polo aglutinador das diversas au-
toridades nacionais, assegurando uma 
supervisão conjunta e cooperação mú-
tuas, garantindo uma aplicação uni-
forme das regras em todo o espaço da 
União Europeia. Neste apoio às unida-
des de informação financeira, a nova 
autoridade europeia apostará na me-
lhoria da sua capacidade de detecção 
de operações suspeitas, com sistemas 
de implementação de capacidade ana-
lítica e utilização da informação como 
pontos fundamentais para a aplicação 
normativa.  Uma segunda área que se 
relaciona com a supervisão directa de 
entidades financeiras, desejando-se a 
construção de uma rede de funcioná-
rios qualificados, que incluirá inclusi-
ve funcionários das várias equipas de 
supervisão nacionais, assumindo-se, 
assim, a importância da existência de 
equipas multidisciplinares conjuntas. 

Todo este esforço só será possível, no 
entanto, quando haja a densificação de 
um conjunto de regras harmonizadas, 
nomeadamente reunidas num manual 
europeu de combate ao branqueamen-
to de capitais, que permita a aplicação 

dos princípios e metodologias supra 
identificadas num espaço transfrontei-
riço. De facto, a construção desse lastro 
é fundamental para que haja uma ope-
racionalização eficaz dos procedimentos 
e linhas de aplicação desta nova auto-
ridade. O grande desafio, hoje, passa 
pela detecção de fluxos financeiros de 
carácter ilícito que têm, na maior par-
te das vezes, um carácter de execução 
em vários ordenamentos jurídicos. Em 
vez de existirem procedimentos e regras 
de abordagem diferenciadas, de acordo 
com as possíveis sensibilidades dispares 
das várias autoridades supervisoras na-
cionais, existe agora o objectivo de cen-
tralizar e organizar essas competências 
num supervisor europeu, de forma a 
diminuir, por um lado, como vimos, as 
divergências existentes, mas, sobretudo, 
por outro lado, a construir aquilo que 
pode ser um sistema integrado único de 
supervisão vigente em toda a comuni-
dade europeia que possa, de acordo com 

o pacote legislativo supra referido, ins-
tituir “métodos de supervisão comuns 
e convergência de elevados padrões de 
supervisão”.

Parece-nos que a criação da AMLA 
pode ser um passo importante no com-
bate ao fenómeno do branqueamento 
de capitais, tendo até em conta o fenó-
meno mais lato de combate à crimina-
lidade económica que exige, cada vez 
mais, uma resposta adequada e concre-
ta por parte das instituições nacionais 
apoiadas, claro está, num esforço mais 
eficaz das autoridades europeias. Nesse 
sentido, sublinhe-se que este novo tipo 
de criminalidade está, cada vez mais, 
”em lugar nenhum”: isto é, tem cada 
vez menos um espaço físico único, um 
território nacional, ou mesmo plúrimos 
territórios. Daí que esta inexistência de 
um locus delicti, esta assunção da plu-
ralidade de crimes cometidos e, muitas 
vezes, a lentidão da resposta a este tipo 
de criminalidade, exigem que sejam 
estipulados critérios de combate à cri-
minalidade económica, onde, para lá 
do papel de cada Estado, existe a pre-
mente necessidade de cooperação entre 
todos os Estados (com as temáticas de 
aplicação da lei penal no espaço a terem 
uma enorme relevância). A criação da 
AMLA pode ser um passo importante 
na assunção desse quadro, estipulando 
aquilo que pode ser o princípio de uma 
resposta comunitária harmonizada ao 
fenómeno.
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“Neste apoio às unidades de informação financeira, a nova 
autoridade europeia apostará na melhoria da sua capacidade 
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de implementação de capacidade analítica e utilização 

da informação como pontos fundamentais 
para a aplicação normativa”

São desgastantes, desmotivam e 
criam mau ambiente: Conflitos 
no trabalho são um perigo para 

o “workflow” e o bom clima dentro da 
equipa. Têm um efeito de travagem, 
como areia numa engrenagem, e levam 
a uma perda de produtividade de 20% 
a 30%. Soa grave? É. Os conflitos, tan-
to os abertos como os escondidos e sub-
tis, são mesmo para levar a sério, já que, 
tal como a areia na engrenagem, não 
desaparecem por si só. Também os con-
flitos têm de ser desmontados e lubrifi-
cados, para eliminar ou reduzir o atrito 
e tudo voltar a fluir. É precisamente 
isso que fazemos na mediação. De for-
ma confidencial, em conjunto com as 
pessoas em divergência, desmontamos e 
analisamos todos os componentes para 
identificar aqueles que estão na origem 
do conflito. Desmontamos as situações 
e os comportamentos interpretados 
como hostis e vemos que outros signi-
ficados poderiam ter. Um conflito agra-
va-se em várias fases e tolda, cada vez 
mais, uma visão racional e realista. As 
emoções ficam em alta. Com o tempo 
até se perde o foco positivo: a pessoa em 
conflito quer prejudicar o adversário ou 
a adversária a todo o custo, mesmo que 
isso lhe cause desvantagens ou perdas.

Na mediação, transformamos ener-
gia negativa em positiva. O mediador 
ou a mediadora conduz pelas cinco 
fases de uma mediação. Tal como no 
coaching, tudo está focado na solução: 
no futuro em paz. Onde queremos che-
gar? Como queremos colaborar e con-
viver no futuro? As próprias pessoas em 
conflito vão encontrar uma resolução e 
elaborar um plano detalhado de realiza-
ção. Esta característica, de serem as pró-

prias pessoas a resolver o seu conflito, 
é única na mediação e é por isso que a 
mediação é considerada o método mais 
sustentável entre os métodos extrajudi-
ciais. Outro ponto fortíssimo é o fac-
to de serem puxados para a superfície 
os verdadeiros objetivos, necessidades, 
desejos, medos e preocupações. Desta 
forma, a relação entre os/as colegas re-
cebe uma nova base, uma base sólida e 
propícia.

Quem já realizou uma mediação 
compreende porque se fala em “ma-
gia”. Surpreende e impressiona como, 
por exemplo, um diretor e um colabo-
rador conseguiram pôr fim ao conflito 
que tinha complicado a colaboração 
e o bem-estar entre eles durante cin-
co anos. Na mediação, depois de cada 
um pronunciar o seu desagrado sobre 
o outro e as inúmeras injustiças sofri-
das, descobriram afinal valores e ob-
jetivos em comum, exprimiram o que 

esperavam do outro e o que iam mudar. 
Conseguiram identificar fatores noci-
vos – horários, excesso de trabalho, etc. 
– e encontraram melhorias e acordaram 
compromissos. Ao assinar o seu acordo 
de mediação, ficaram a ganhar os dois, 
o que também é especial na mediação. 
Em tribunal uma parte interessada ven-
ce e a outra perde… e o conflito rela-
cional continua. Pelo contrário, na me-
diação todas as partes ficam a ganhar. 
A mediação cria paz geral. Por isso, é 
o melhor método para as situações em 
que as pessoas em conflito querem ou 
têm de continuar a conviver.

Mediação de conflitos
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A Cuatrecasas lançou uma nova uni-
dade ESG (Environmental, Social 
and Governance) para investigar, 

debater e apoiar em questões ambientais, 
sociais e de governo corporativo todos os 
grupos de prática da firma. Com este lan-
çamento, a Cuatrecasas abre um espaço 
de desenvolvimento de conhecimento ju-
rídico orientado para prestar uma melhor 
assessoria aos clientes do escritório nestes 
âmbitos. Para isso, a nova equipa come-
çou a trabalhar com todos os grupos de 
prática, em todos os territórios, na iden-
tificação das áreas que requerem soluções 
e conhecimento jurídico novo. 

A unidade, dirigida por Elisabeth de 
Nadal, vai contribuir também para abor-
dar de uma forma mais estruturada os 
compromissos internos que a Cuatreca-
sas mantém em matéria de ESG. A nova 
diretora de ESG é especialista em direitos 
humanos, relações internacionais, desa-
fios globais e a sua ligação com as novas 
obrigações das empresas em questões am-
bientais, sociais e de governo corporativo. 

O CEO da Cuatrecasas, Jorge Badía, 

assegura que a “Cuatrecasas está a assumir 
um papel ativo na assessoria às empresas 
em relação às suas novas responsabili-
dades porque crê no trabalho transfor-
mador do Estado de Direito”. Segundo 
Badía, “vivemos uma transformação ace-
lerada das relações entre a sociedade e a 
atividade económica. As empresas estão 
a assumir novos compromissos para dar 
resposta a problemas globais como os da 
emergência climática e a justiça social e a 
Cuatrecasas quer contribuir para isso dis-
ponibilizando todo o seu conhecimento”.

Em relação ao alcance das respon-
sabilidades corporativas em matéria de 
ESG, Elisabeth de Nadal destaca a sua 
transversalidade: “afetam todos os seto-
res económicos e todas as nossas áreas de 
prática, desde as transacionais ao conten-
cioso e responsabilidade fiscal. A União 
Europeia está a liderar a transição de um 
quadro de normas de cumprimento vo-
luntário e de prestação de contas para 
um quadro obrigatório, que se estende à 
cadeia de fornecedores para além do ter-
ritório europeu. 

Cuatrecasas lança unidade ESG


