
Suspeito nega
envolvimento
emmegaburla
SOSPharmacias Instalações daAlliance
HealthCare tambémforam alvo de buscas

ANA MAIA

BrunoLourenço responsável do
Grupo Progresso Saúde garantiu
não estar relacionado com o alega
do esquema de compras de30 far
mácias que estaria a ser feito pelo
farmacêutico Nuno Guerreiro e

que terá lesadovárias distribuido
ras emmilhões de euros O esque
maestáaser investigadopelaPolí
ciaJudiciária que fezbuscas avá
rias farmácias casas e armazém
associados aos dois Ambos foram

constituídos arguidos Tambémos
armazéns daAllianceHealthcare
distribuidoraassociadaàAssocia

ção Nacional de Farmácias foram
alvodebusca

Não temos nadaquever com
esta situação e o grupo não tem
dívidas comninguém As enco
mendas são pagas apronto So
mos umgrupo de pessoas sérias

Toda esta situação foi geradapor
falta de informação disse aoDN
Bruno Lourenço referindo que
falou quatro ou cinco vezes com
NunoGuerreiro quando algumas
das farmácias que já se tinham
desligado dele se associaram ao
grupo

OGrupo Progresso explicou o
responsável foi criado hácerca de
seis anos e tem 20 farmácias asso

ciadas Funcionacomoumaespé
cie de central de compras emque
a entidade contacta comos labo
ratórios e distribuidores para con
seguir melhor preços já que as
compras são feitas para todas as
farmácias associadas Ao comprar
emmaiores quantidades épossí
vel conseguirmelhoresvalores

O que fiz foi ajudar alguns co
legas anegociarcontratosde con
cessão de exploração de farmá
cias equeestariamassociadas ao
senhor Nuno Guerreiro tendo

sido feita daí a ligação ao seu
nome O trabalho do Grupo Pro
gresso foi garantir quase duas de
zenas depostos de trabalho eme
dicamentosaessas farmácias
Na terça feira a PJ fez várias

buscas a farmácias casas e arma
zéns para apurar crimes comoo
defalsificação fraudeebranquea
mento de capitais A operação

SOSPharmacias levou abuscas
na casa e num armazémdo qual
Bruno Lourençoé sócio Também
as instalações emLisboa e Porto
daAllianceHealthCarefoialvosde

busca e altura em que terá sido
consultadaváriadocumentação
De acordo comumafonteofi

cial háanoemeioqueaAlliance
HealthCare deixou de fornecer

este grupode farmácias Haviaum
grande volume de dívidas e devi
do à falta de pagamento o forneci
mento suspenso Ovalor emfalta
serásuperioradezmilhõesdeeu
ros Outra das distribuidoras lesa
das pelas encomendas das 30 far
mácias foi aUdifar aquemovalor
por pagar rondará os 16milhões
de euros

ENQUADRAMENTO

ESQUEMA
Alegadamente Nuno Guerreiro
terá adquirido 30 farmácias
usando nomes de outras pes
soas que funcionariam como
testas de ferro A PJ apreendeu
vários carros de luxo iates entre
outros bens por suspeitar que os
mesmos foram comprados com
dinheiro resultante dos alegados
crimes

ORDEM

Em comunicado a Ordem dos
Farmacêuticos revelou que pediu
à Procuradoria Geral da

República informação sobre o
alegado envolvimento dos far
macêuticos no esquema agora
investigado e que remeteu ao
Conselho Jurisdicional Regional
de Lisboa todas as informações
até agora conhecidas visando a
instauração imediata do respeti
vo processo de inquérito
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