
Crime Burlões de rede
informática lavavam
dinheiro emPortugal
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Abriam contas com
documentos falsos
para lavar dinheiro
Rede internacional usouPortugal parabranquear centenas de
milhares de euros de burlas informáticas PJ fez quatro detenções

TiagoRodriguesAlves

BRANQUEAMENTO A Polícia Judi
ciária PJ deteve quatro suspei
tos em flagrante delito por cri
mes de branqueamento e falsifi
cação de documentos Os deti
dos um português e três estran
geiros integramuma rede crimi
nosa internacional que usava
bancos portugueses para bran
quear lucros obtidos com burlas
informáticas O esquema duraria
pelo menos desde 2018
A organização aliciava pessoas

portuguesas e estrangeiras para
abrir contas bancárias por vezes
recorrendo a identidades e docu
mentos falsificados As contas

eramdepois controladas pela rede
e tinham como único propósito
receber as verbas obtidas através
de burlas informáticas

Segundo um comunicado da PJ
após a abertura das contas asmes
mas começavam a receber várias
transferências todas de origem

internacional Seguiam se múlti
plastransferênciasinternacionais
para outras contas bancárias para
dissimular a origem dos fundos
Estima se que pelo menos des

de 2018 centenas de milhares de
euros tenham sido creditados

nestas contas Uma vez que as
transferências eram todas inter

nacionais a PJ acredita que a rede
apenas usaria Portugal para fins de
branqueamento de capitais

ESPANHA FRANÇA E REINOUNIDO
A operação da PJ foi levada a cabo
através da Unidade Nacional de
Combate aoCibercrime eàCrimi

nalidade Tecnológica em estreita
colaboração com as autoridades
policiais de Espanha França e do
ReinoUnido As quatro detenções
ocorreramnasequênciadebuscas
domiciliárias às residências dos

próprios Além da falsificação de
documentos os suspeitos estão
fortemente indiciados pela práti
ca de crimes de branqueamento
de capitais

A investigação conduzida per
mitiu apurarque estes indivíduos
integrarão uma organização cri
minosa internacional que utiliz a
o sistema bancário nacional para
branqueamento de elevadas so
mas obtidas ilicitamente atravéis

da prática de burlas de natureza in
formática em países estrangei
ros acrescentou a PJ
Os quatro detidos serão agora

apresentados aumjuiz de instru
ção criminal para interrogatório e
aplicação de medidas de coação
Recorde se que na passada se

mana a PJ deteve um estrangei
ro de 71 anos por suspeitas de la
vagem de dinheiro O homem
usava documentos falsos para
abrir empresas que recebiamver
bas obtidas com burlas interna
cionais com recurso àmoedavir
tual bitcoin O homem foi de

tido quando se preparava para fa
zer um levantamento em notas

Estima se que terá lavado cerca
de 3 7milhões de euros Foi colo
cado em prisão preventiva
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