
BALANÇO DA PGRATÉ OUTUBRO

Suspeitasbloqueiam2milmilhões deeuros
MONTANTE Indícios de branqueamento de capitais travam 518 operações bancárias em
JUSTIÇA Procuradora defende asfixia financeira para quem obtém lucros através do
RAQUELOLIVEIRA

Quinhentas e dezoitooperaçõesforam
emPortugal entrejanei

ro eoutubro devido a suspeitas
de branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo

Nototal foram travadas opera
ções bancárias no valor de 2 1
mil milhões de euros revelou
ontem aprocuradora geral da
República PGR Lucília Gago
O valor congelado refere se

a operações avaliadas emvárias
moedas 751milhões de euros a
que se somam 1665 milhões de
dólares americanos 1447 mi
lhões de euros e 560 mil libras

esterlinas 663 mil euros concretizouLucíliaGago Estesva
lores são consideravelmente

superiores aos registados rio
correspondenteperíodo homó
logo sublinhou aPGR
Recorde se que há um con

junto alargado de agentes económicosdesdeentidadesban
cárias a imobiliárias passando
por joalharias que têm obriga
ção de alertar as autoridades
para operações suspeitas para
além do simples reporte As
imobiliárias por exemplo são
obrigadas a comunicar transa
ções acima de 15 mil euros e os
stands de automóveis as de va
lor superior a 50 mil euros

No total segundo revelou LucíliaGagonuma confe
rência emLis

boa nos dez
primeiros
meses do ano o Departamento
Central de Investigação eAção
Penal DCIAP recebeu 7019
comunicações sobre operações
suspeitas Éindispensávelas
fixiar financeiramente todos os
que encontramno crime a for

ma exclusiva de obter lucro sublinhou aprocuradora
AProcuradoria Geral da Re

pública está particularmente
empenhada em incentivar os
mecanismos de recuperação de

ativose o con
fisco dos be
nefícios eco

nómicos ge
radospelo cri

mecomo elemento essencial na
luta contra a corrupção e o cri
me económico emgeral afir
mou Lucília Gago O objetivo
afiançou é garantir que o cri
menão compensa

Recuperar dinheiro
doscrimes
para o Estado
A Procuradoria Geralda

Repúblicavai formar magis
trados no âmbito darecupe
ração dosbens ouvalores
obtidos de fornia criminosa

No ano passado foram cria
das condições para a recu
peração de cerca de 11 mi
lhões de euros a favor do Es
tado mas Lucília Gago con

sidera que este valor pode

aumentar O primeiro cursoque tem início previsto
paramarço de 2020 esten
de se até 2022
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