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Advogado lavamilhões
da UE em carrosde luxo
FRAUDEO Luís Lourenço simulava a compra de maquinaria para projetos inovadores com dinheiro
de fundos comunitários CRIMEO Emvez de máquinas recebia Ferrari McLaren Porsche ou BMW

HENRIQUE MACHADO ISABEL JORDÃO

Especialista no aproveitamento de fundos comuni

tários no âmbito do QREN
e mais recentemente do pro
grama Portugal 2020 o advo
gado Luís Filipe Alves Louren
ço de Leiria é suspeito de che
fiar hácinco anos umesquema
que passa pela
compra fictí
cia de maqui
naria pesada
supostamente
destinada a projetos inovado
res Na prática a maquinaria
que lhe chegava da Alemanha
toda paga por fundos europeus
eram carros de luxo comoFer
rari McLaren Porsche e BMW
Mas recebia tambémmodelos

daMercedes e Range Rover Só
carros a Unidade Nacional de

Combate àCorrupção da Polícia
Judiciária apreendeu ontem 16
enquanto prendia o advogado
e a sua secretária contabilista

por crimes de fraude na ob
tenção de subsídio branquea
mento de capitais e falsificação
de documento A Operação
Inovar da PJ tem um total de

35 arguidos
pelo esquema
que terá ren
dido mais de
cincomilhões

de euros ao grupo desde 2012
Na prática através da empre

sa Silora de consultoria e ges
tão em Leiria Luís Filipe Lou
renço era perito emobter fortu
nas comunitárias combase nas

candidaturas que fazia a fundos
para projetos inovadores no
meadamente ligados à recicla

gem Só que a montante tinha
já o esquema de fraude monta
do com uma empresa na Ale
manha onde ontem também

decorrerambuscas que fatu
rava a venda de máquinas de
trabalho à Silora quando na
prática o que vendia e enviava
para Leiria pago com fundos
europeus era carros de luxo
Depois no nosso país a única

preocupação do advogado Luís
Filipe Lourençoe cúmplices era
definirem com que carros fica
vam para uso próprio e quais
colocavam à venda em stands
próprios branqueando dessa
forma os milhões obtidos de
forma abusiva E era com o di

nheiro dos subsídios que tam
bém faziamumavida de luxo

PORMENORES

Dezenasdebuscas
 A operação de ontem da PJcon
com 53 buscas nas áreas de
Leiria Coimbra Lisboa e Porto
das quais 20 domiciliárias duas
em escritórios de advogados
etrintae uma não domiciliárias

160 inspetores
A Operação Inovar empenhou
160 inspetores da PJ essenciaf
mente da Unidade de Combate
à Corrupção mas também das
diretorias do Centro e Norte

Alexandre na operação
As buscas a escritórios de ad
vogados obrigam à presença
um juize no caso foram pre
por Carlos Alexandre

Programas de apoio
são especialidade
da consultora

No site da empresa Silora
lê se que amesma criada em
1991 presta serviços rela
cionados com a consultoria
desde a elaboração de proje
tos de investimento no âmbito

de diversos Programas de
Apoio composterior acom
panhamento estudos de
mercado estudos de viabili
dade económico financeiros
consultoria técnica de fiscali

dade consultoria para garan
tia e certificação da qualidade
auditorias na área da gestão
e da qualidade e Segurança
e Higiene no Trabalho

McLaren com 650
cavalos vale pelo
menos 250 mil euros
Entre os 16 automóveis

de luxo apreendidos está um
McLaren 650S novo verda
deira bomba construída com
base nos carros de Fórmula 1

Tem 650 cavalos de potência
e é capaz de chegar dos 0 aos
100 km h em três segundos
Aversão base chega a uma
velocidade máximade 329
km h e custa cerca de 250 mil
euros É um concorrente
direto do Ferrari 458 Itália

e do Lamborghini Gallardo
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