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FISCALIZAÇÃO

dedinheiro
alvo de 5965

LUTA Queixas aoMinistério Público disparam
22 VERBAS Suspensos 29 milhões de euros
ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

Ministério Público rece
beu entre 1 de setembro
de 2016 e 31 de agosto

deste ano 5965 denúncias de
operações suspeitas de lavagem
de dinheiro um aumento de
22 face às 4893 registadas no
período anterior Com base
nessas denúncias foram sus
pensas 54 operaçõesbancárias
num valor total superior a 29
milhões de euros

Os dados da Procuradoria
Geral daRepública PGR dei

xam claro que na sequência do
reforço das medidas de com
bate ao branqueamento de ca
pitais nos últimos anos o De
partamento Central de Inves
tigação e Ação Penal DCIAP
abriu no período em análise

43 novos inquéritos a opera
ções suspeitas de lavagem de
dinheiro um crescimento de
48 face aos 29 inquéritos
abertos no período entre 1 de
setembro de 2015 e 31 de agos
to de 2016

As 54 operações bancárias
suspensas envolvem movi
mentos no valor de 26 5 mi
lhões de euros e trêsmilhões de
dólares cerca de 2 6 milhões de

euros No período entre 1 se
tembro de 2015 e 31 de agosto de
2016 as 32 operações bancárias
suspensas envolveram verbas
na ordem de 20 4 milhões de
euros Daí que no conjunto
desses dois anos tenham sido
suspensas operações bancárias
suspeitas de lavagemdemais de
49 milhões de euros

NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

SAIBA MAIS

3000euros é o montante máximo
atual para fazer pagamentos
em dinheiro Com esta medida
que entrou em vigor em agosto
deste ano pretende se com
bater o branqueamento de
capitais

Sistema com nota máxima
Osistema português de preven

ção e combate ao branquea
mento de capitais foi avaliado
com nota máxima no plenário do
Grupo de Ação Financeira

Dezenas de certidões
Entre 1 de setembro de 2006 e
31 de agosto de 2017 foram re
metidas 140 certidões relacio
nadas com lavagem de dinheiro
para vários departamentos do
Ministério Público diz a PGR

Granadeiro paga metade de apartamento
em dinheiro vivo e uma obra de arte

OMinistério Público sus
peita que Henrique Grana
deiro ex presidente da PT
terá compradoum aparta
mento nasAmoreiras em
Lisboa novalor de 1 7 mi
lhões de euros comuma
parte das alegadas luvas

que terá recebido do Grupo
Espírito Santo GES por su
postos favores feitos ao GES
nos negócios da PT A compra
da casa terá sido descoberta

na Operação Marquês e será
alvo de uma investigação au
tónoma

Mourinho dá 500 mil
euros em notas

JoséMourinho pagou a
compra de umaquinta em
Azeitão em 2008 com 500
mil euros emnotas O treina

dor adquiriu o imóvel a Diogo
Gaspar Ferreira gestor da
Vale do Lobo que revelou a si
tuação ao DCIAP quando foi
ouvido no casoMarquês

Correio Manhã

1/23

S/Cor

905 cm
2

174177

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):13112017

Economia


