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Declaração Pessoa Politicamente Exposta (PPE) 

 

 

 
 

Eu, pelo presente, declaro, sob pena de responsabilidade criminal pela prestação de falsas declarações, que: 

 Não sou e não fui durante o último ano uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE), nem membro da família 
de uma Pessoa Politicamente Exposta, nem uma pessoa em estreita relação com uma Pessoa 
Politicamente Exposta. 

 Eu sou ou fui durante o último ano uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE), ou membro da família de 
uma Pessoa Politicamente Exposta, ou uma pessoa em estreita relação com uma Pessoa Politicamente 
Exposta. 

Por Pessoa Politicamente Exposta (PPE) entende-se uma pessoa que ocupe, os seguintes cargos: Chefes de Estado, 
Chefes de Governo, Ministros e Deputados ou Ministros Adjuntos, Membros do Parlamento ou de órgãos legislativos 
semelhantes, membros de órgãos governativos de partidos políticos, membros do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Tribunal Constitucional ou de outros órgãos judiciais superiores, cujas decisões não estejam sujeitas a recurso, exceto 
em circunstâncias excecionais, membros dos Tribunais de Contas ou da administração de bancos centrais, 
embaixadores, chargés d’affaires (responsável de negócios) e altas patentes das Forças Armadas, membros de órgãos 
administrativos, de gestão ou de supervisão de empresas do Estado, sub-diretores e membros do conselho de 
administração ou função equivalente de uma organização internacional. 

Por membro da família de uma Pessoa Politicamente Exposta deve entender-se: 

a) O cônjuge ou unido de facto; 

b) O descendente e o seu cônjuge ou unido de facto; 

c) Os pais. 

Por pessoa em estreita relação com uma Pessoa Politicamente Exposta deve entender-se: 

a) As pessoas singulares que são conhecidas por serem  beneficiárias da titularidade de pessoas coletivas ou 
entidades sem personalidade jurídica, ou quaisquer outras relações próximas no âmbitos dos negócios, em 
conjunto com a Pessoa Politicamente Exposta; 

b) As pessoas singulares que são as únicas beneficiárias da titularidade de pessoas coletivas ou entidades sem 
personalidade jurídica que se saiba ter sido criada para beneficiar, de facto, uma Pessoa Politicamente 
Exposta. 

 

 

 

Data:  _____/_______/_______________ 
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