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Leiria Grupo de nove empresários liderado por um advogado e uma contabilista
suspeito de ter lesado o Estado em cerca de cinco milhões de euros em subsídios

Fraude de milhões
em negócio de lixo

Umgrupo de empresários lide
rado por um advogado e uma con
tabilista criouum esquema de so
brefaturação relacionado com
máquinas de reciclagem de lixo
que lhes permitiu recebermais de
cinco milhões de euros de fundos
da União Europeia inicialmente
destinados à inovação Os dois lí
deres foram detidos pela Policia
Judiciária que também constituiu
como arguidos mais 12 suspeitos
consultores e promotores além
de nove empresas

Algumas das máquinas supos
tamente compradas naAlemanha
por um preço elevado eram na
realidade adquiridas emPortugal
Aliás as firmas alemã e portugue
sas eram detidas pelomesmo em
presário também arguido

De acordo com informações re
colhidas pelo IN o esquema mi
lionário consistia na sobrefatura

ção de máquinas que eram com
participadas pelo Quadro de Re
ferência Estratégico Nacional
QREN no âmbito do programa
Inovação que terminou em 2014
Foi nesse ano que a PI começou a
investigar as ligações entre um
advogado uma contabilista em
presários da área da reciclagem do
lixo e intermediários

Os indivíduosmetiam candida
tura a fundos da União Europeia
com alegadas compras de máqui
nas que deveriam ser compradas
na Alemanha ou ainda em Espa

nha Na realidade os equipamen
tos eram fabricados em Portugal
por um preço menor e quem fatu
rava era omesmo empresário Ha
via ainda no grupo quem passas
se faturas falsas de equipamento
que nunca existiu

Os inspetores da Unidade Na
cional de Combate à Corrupção
UNCC realizaram 53 buscas nas
áreas de Leiria Coimbra Lisboa e
Porto das quais vinte domiciliá
rias duas em escritórios de advo
gados e 31 não domiciliárias Fo
ram também realizadas duas bus
cas em simultâneo não domici
liárias na Alemanha

Os arguidos devem ser presen
tes hoje ao Tribunal Central de
Instrução Criminal para serem
ouvidos
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