
Transporte de dinheiro
de Espanha descoberto
numa operação stop

Investigação PJ suspeita que duas empresas a operar emPortugal
eramusadas para lavar dinheiro do tráfico de droga emEspanha

CARLOS RODRIGUES LIMA

e TIAGO FIGUEIREDO SILVA

Uma simples operação stop da
Brigada deTrânsito BT daGNR
terá sido o rastilho para uma in
vestigação daPolíciaJudiciária so
bre lavagemde dinheiro associa
da ao tráfico de droga Na opera
ção os militares da BT desco
briram namala de um carro mi

lharesde euros emnotas que esta
vam a ser transportados de Espa
nha para Portugal Nos últimos
meses aUnidadeNacional contra
aCorrupção UNCC investigou o
caso chegando à conclusão de que
as viagens eram frequentes e que
duas empresas estariam abran
quearmilhões de euros com ori
gem no tráfico de droga emEspa
nha

Ontem cinco pessoas ligadas às
sociedadesMoneyOne Sociedade
de Pagamentos eCâmbios eTrans
fex Instituição de Pagamentos
duas empresas que operam nas
áreas das remessas de dinheiros e

câmbios foram detidas por sus
peitas de branqueamento de capi
tais Os suspeitos deverão segun
do informações recolhidas pelo

DN ser presentes amanhã a um
juiz doTribunal de Instrução Cri
minal de Lisboa O processo corre
no Departamento de Investigação
eAção Penal deLisboa

Em causa nesta investigação
segundo apurouo DN estáum es
quemadeentradas de dinheiro em
Portugal emcarros cujas malas fo
ram transformadas com fundos

falsos Depois de chegado aPortu
gal o dinheiro era depositado nas
contas das duas empresas sob sus
peita o que não levantava suspei
tas tendo em conta a área de ne
gócio emque se inserem e trans
ferido para outras contas de
acordo com as instruções dos
clientes Terá sido através da

identificação do destino final do
dinheiro que aJudiciária chegou à
conclusão de que o dinheiro tinha
origemno tráfico de drogaque em
Espanha movimentamilhões de
euros

Ambas as sociedades cobrariam

uma comissão pelos seus serviços
E tendo em conta os montantes

envolvidos as comissões pode
riamtersido uma importante fon
te de receitapara as suas empresas
Fonte judicial disse ao DN que as
suspeitas atingemvários milhões

de euros emdinheirobranqueado
As autoridades espanholas já fo
ram alertadas pelaJudiciária para
as suspeitas recolhidas nesta in
vestigação

Banco de Portugal denunciou
A operação daUnidade Nacional
contra aCorrupção UNCC que
vai continuar até amanhãe queco
locou 180 inspetores devários de
partamentos na rua afazerbuscas
e detenções acabou por ser de
nunciada ontem através de um
comunicado do Banco dePortugal
BdP No documento divulgado
ao mesmo tempo que estavam a
decorrerbuscas e detenções o re
gulador adiantou que no exercício
dos poderes de supervisão que lhe
estão conferidos decidiu determi
nar a suspensão integral das ope
rações daMoneyOne e daTrans
fex comomedidapreventivade ilí
citos relacionados combranquea
mento de capitais e financiamento
do terrorismo Posteriormente o
BdP clarificouquenão estavamem
causa suspeitas de terrorismo

ODN tentou contactar sem su
cesso aMoneyOne e aTransfex
Estas segundo o comunicado es
tão aser utilizadas porpessoas di

reta ou indiretamente relacionadas
com as estruturas acionistas e ou

de gestão daquelas entidades para
a circulação de fundos provenien
tes de origem ilícita como objeti
vo de assim se assegurar a integra
ção dosmesmos no sistemafinan
ceiro e o seu subsequente bran
queamento
No mesmo texto o Banco de

Portugal argumentaque a suspen
são foi tomada no exercício dos

poderes de supervisão que lhe es
tão legalmente conferidos mais
concretamente no âmbito dapre
venção do branqueamento de ca
pitais e do financiamento do terro
rismo tal como indica a respetiva
lei Assim o regulador impôs às
duas instituições a suspensão in
tegral de quaisqueroperações ou
seja envios de fundos do e para o
exterior operaçõesdecâmbioma
nual ou quaisquer outras tanto a
nível nacional como internacional
Neste sentido o Banco de Por

tugal impôs a suspensão integral
de quaisquer operações envios de
fundos do e para o exterior opera
ções de câmbio manual ou quais
quer outras A suspensão das
operações referidas tem início na
presente data e manter se á até
que o Banco de Portugal informe
as instituições depagamentovisa
das de que considera estaremreu
nidas as condições esclarece o re
gulador

O Banco de Portugal acrescen
tou que a suspensão manter se á
até queestejam reuniões as condi
ções parao reinicio da atividade e
se recusarem cumprir a determi
nação do regulador aMoneyOne
e aTransfexpoderão ser acusadas
de crime de desobediência quali
ficada Até à hora do fecho desta

edição o DN tentou obtermais es
clarecimentos junto do BdP e da
Judiciária mas ambos não quise
ram acrescentarmais dados
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