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I. Introdução 

      “You may not be interested in strategy, 
but strategy is interested in you.” 

(Anonymous)[1]

 
“Machines don’t fight wars. People do, and they use their minds.” 

(Colonel John Boyd)[2]

“A criminalidade inteligente investiga-se com inteligência”[3].  
À escolha do tema não é alheia a experiência profissional do autor, 
investigador criminal da PJ, as primeiras três décadas de carreira 
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exclusivamente dedicadas ao combate à criminalidade económico-
-financeira, altamente organizada e transnacional, o branqueamen-
to de capitais, em particular. Beneficiando dessa experiência profis-
sional, do estudo que ela exige e da reflexão a que o seu exercício 
necessariamente conduz, o presente excurso constitui um “olhar 
policial” (teórico-prático) sobre a atividade investigativa criminal, 
partindo das sobreditas tipologias para a Estratégia[4] subjacente, 
numa lógica de definição de boas práticas. “Our purpose, then, is 
an overview of investigative concepts, strategies, suggestions, guide-
lines, hints, and examples that can be useful to any investigator”[5].

Este alinhamento constitui, outrossim, uma espécie de corolário 
e compilação, relativamente a afirmações produzidas e posições 
defendidas em diversas intervenções públicas, tal como em anterior 
produção intelectual[6].

O branqueamento[7], pela sua universalidade e transversalidade, 
exige uma abordagem pela complexidade, risk based approach e all 
target approach (relativamente à criminalidade subjacente), holística, 
sistémica, transdisciplinar e global, atenta a sua elevada danosidade[8]

e as dificuldades da investigação, considerando, entre o mais, o carác-
ter transnacional das condutas, a sua extrema complexidade e tec-
nicidade, a opacidade dos procedimentos e a volatilidade da prova, 
características da criminalidade económico-financeira em geral.
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A dimensão, motivação, influência, capacidade, mobilidade e 
grau de sofisticação de determinados grupos criminosos, aptos a 
provocar alterações significativas no paradigma da segurança em 
geral e, por extensão, também no da atuação policial, mormente em 
sede de investigação criminal, suscita, a nosso ver, a necessidade de 
um aprofundado estudo da Estratégia, enquanto “ciência do con-
flito”, aplicável para além do ambiente militar em que nasceu. 

Na verdade, cada processo é em si mesmo um campo de conflito, 
“nele se trava a batalha do reconhecimento ou da negação de preten-
sões antagónicas, sendo certo que todos reclamam a razão para si. No 
final, todavia, só a um dos adversários é reconhecida a razão. O processo 
penal, pela sua especial natureza, propicia a agudização do conflito de 
que se ocupa (…) local de conflito entre a liberdade individual e a exi-
gência comunitária de prevenção e repressão da criminalidade: a liber-
dade impõe limites à exigência de prevenção e repressão, mas é em nome 
desta exigência que se autoriza a utilização de meios coercivos contra 
meros suspeitos (prisão preventiva, exames, buscas e apreensões)”[9].

No combate ao branqueamento, que se desenvolve tanto pela 
via preventiva como pela via repressiva, duas faces indissociáveis 
da mesma moeda (cada vez mais difíceis de distinguir), entre a 
deteção, a montante, dos ativos da prática de crimes e a sua recu-
peração, a jusante, entre o know your costumer (KYC) e o follow 
the money/catch the money, pela vastidão do tema, concentramos 
o nosso esforço, fundamentalmente, na repressão criminal, ativi-
dade investigativa levada a cabo em sede de inquérito,  seu interface, 
sequência de atos (e meios utilizados pelo investigador) destinados 
a verificar a existência de um crime (bem como a sua autoria) e, 
nesse caso, que consequências jurídicas deve ter a sua prática. 
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