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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Comunicações suspeitas
aumentaram 43 em 2019

No ano passado a Procuradoria Geral da República recebeu mais de oito mil
comunicações de operações suspeitas que em cerca de 400 casos foram suspensas

e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm
Aolongode 2019 aJustiçarecebeu8974co municações de opera

ções suspeitas no âm
bito da lei de combate ao bran

queamento de capitais e ao finan
ciamento de terrorismo Os nú
meros são da Procuradoria Geral

daRepública PGR que fez ago
ra o balanço de todo o ano passa
do Contas feitas este número re
presenta um aumento de 43
face aos 6 271 casos que haviam
sido reportados em 2018 segun
do informação fornecida recente
mentepelaPolíciaJudiciária PJ

ao Diário de Notícias

De acordo com a referida lei
háumconjuntodeentidades em
que se incluembancos e demais
instituições financeiras notários
solicitadores advogados ou agen
tes imobiliários entre outros
que em presença de um negócio
ou operação financeira que lhes
levante suspeitas de envolver fun
dos de origemilegal devem infor
mar disso a PGR e em simultâ
neo aUnidade de Informação Fi
nanceira da PJ

Numaalturaemque atemáti
ca do branqueamento de capitais
voltou em força à ordem do dia
com ocasoLuandaLeaks este au
mento revela que as entidades
obrigadas a comunicar começam
a estarmais sensibilizadas para a
importância de o fazerem Até
agora o grosso das comunicações

vinhadas instituições financeiras
mas desdeoanopassadoque tam
bém o setor imobiliário ganhou
novasobrigaçõesde identificação
controlo e comunicação de ope
rações de compra arrendamento
venda ou permuta de imóveis
Também os advogados que
aguardam aindaum regulamento
daOrdemparaoperacionalizar as
comunicações começamjá aefe
tuá las com mais frequência
como o Negócios noticiou num
únicomês de 2020 comunicaram

três operações contra cinco em
todo o ano passado

Segundo a PGR não é possí
vel nesta altura indicar quantas
comunicações efetuou cada enti
dade o que permitiria ter uma
ideia mais concreta de onde pro
vêm as comunicações recebidas
pelas autoridades Sabe se noen

tanto que das comunicações re
cebidas 407 foramefetuadas nos
termos do artigo 47 ° da leido
branqueamento Quer isto dizer
que envolveram procedimentos
urgentes suscetíveis de levaràsus
pensão dos negócios em causa e

das operações bancárias envolvi
das o que acabou por acontecer
em247 casos No seguimentodis
so explica a PGR foram abertos
inquéritos e estãoem curso as res
petivas investigações

2 5 mil milhões congelados
Ao longode todo o ano de 2019 fo
ram apreendidos 774 milhões de
euros 1 950milhões de dólares e
560 000 libras o equivalente a
2 580milhões deeuros O núme

ro anda próximo do balanço efe
tuado emdezembropassado pela
procuradora geral daRepública
Lucília Gago numa conferência
promovida pelo Centro deArbi
tragemAdministrativa Nessa al
tura com referência apenas ainda
aos primeiros dez meses do ano
contavam se já 7019 comunica
ções de operações suspeitas De
outubro até dezembro foram co

municadas mais 1 955 operações
e suspensos outros 22 7 milhões
de euros

As regras de comunicaçõesde
verão ficar ainda mais apertadas
com a transposição para a lei na
cional da quintadiretivacomuni
táriasobrebranqueamento de ca
pitais Esta trará um aprofundar
das regras emmatéria de comba
te ao branqueamento e pretende
enfrentar e mitigar riscos emer
gentes nomeadamente os decor
rentesdo recursoasistemas finan
ceiros alternativos como amoeda
eletrónica e outros ativosvirtuais

as chamadas criptomoedas que
têmvindo aser cadavezmaisusa

das Portugaljáestá atrasadones
ta transposição cuja lei deveriater
entrado em vigor a 10 de janeiro
Depois de a Comissão ter vindo
dizer na semana passada que o
país devia legislar noprazo dedois
meses a proposta de lei a enviar
ao Parlamento foi estaquinta fei
ra semanaaprovadaemConselho
deMinistros
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