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PSP Gangue escondia
objetos na Trofa

Atenção às SMS de
números estranhos

A PSP do Porto apreendeu, na semana

Deve estar atento às SMS com
ofertas sobre artigos que tenha
venda. Cuidado com mensagens
de números estranhos ou do estrangeiro. Há situações em que,
respondendo ao SMS, incorre em
custos elevados, por ser um "serviço de valor acrescentado".

passada, centenas de artigos furtados,
que estavam a ser vendidos online,
particularmente no OLX. Os objetos tinham sido roubados por um gangue,
suspeito de 70 assaltos a carrinhas de
empresas que escondia o material furtado num armazém na Trofa.

Justiça

Segurança Sites mais utilizados reconhecem ser difícil detetar todos os objetos roubados. Policias têm conseguido recuperar alguns bens
reconhecidos pelos donos. Fernando Veludo viu máquinas, que lhe foram furtadas, à venda no OLX e no Custo Justo, mas perdeu-lhes o rasto

Ninguém pára venda
online de artigos furtados
Reis Pinte
rpinto@jn.pt

► O repórter fotográfico Fernando Veludo não consegue, ainda,
esconder a impotência que sentiu quando viu à venda, no site
OLX e depois no Custo Justo, o
material que lhe tinha sido roubado, dias antes, na mala do seu carro, enquanto jantava num restaurante do Porto. Máquinas, objetivas, discos rígidos com milhares
de fotos e computadores portáteis, bens avaliados em 30 mil euros.
Contactadas, fontes ligada aos
dois sites referiram ao IN que são
"residuais" os alertas de artigos
furtados à venda online e destacam a colaboração que prestam
às autoridades, bem como os cuidados que têm antes da publicação dos anúncios. No entanto, reconhecem ser difícil detetar todos os objetos roubados que ali
são postos à venda.
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venda no OLX

Fernando Veludo tem bem gravada a data em que lhe roubaram o
material. "Foi no 25 de Abril. Tinha feito um trabalho em Gaia,
meti o material na mala do carro
e fui jantar com a família, na zona
de Ramalde. Terminamos, entrei
no carro e arranquei normalmente. Só quando comecei a ouvir o
barulho de vidros a cair é que parei", contou ao IN. Saiu do carro e
viu que lhe tinham partido um
dos vidros traseiros da viatura e
acedido à mala, levando tudo o
que lá tinha.
Veludo, um conhecido fotojornalista do Porto, valeu-se das redes sociais para alertar o seu círculo de amigos e rapidamente alguém o alertou de que as máquinas estavam à venda no OLX.
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Material furtado a repórter-fotográfico Fernando Veludo que foi colocado à venda no OLX

"Por ser profissional, aquele
material chamou a atenção. E, por
pequenos estragos que ele tinha,
vi logo que eram as minhas máquinas", contou-ao IN.
Vendedor desconfiou
O fotógrafo dirigiu-se imediatamente à Divisão de Investigação
Criminal da PSP do Porto, e ali foi
aconselhado a fazer-se passar por
comprador e a marcar um encontro com o vendedor, tendo sido
prometido que a transação seria
vigiada pela PSP, que logo ali poderia deter o vendedor do mate-

rial furtado. "Custou-me um pouco ter de ser a vitima a servir de
isco, mas os agentes explicaramme que legalmente não podem
ser eles a fazê-lo", disse Fernando Veludo.
Porém, o vendedor nunca che-

Gangue detido
pela PSP vendia no
OLX a preço de saldo
bens furtados

gou a responder e o material apareceu novamente à venda, desta
vez no site Custo Justo. "Ali, já não
vendiam somente as máquinas,
tinham à venda a maior parte do
que havia sido furtado. Mas quando contactei com o anunciante,
ele disse-me que já tinha vendido tudo", referiu.
Depois de alertada, tanto a Policia como a GNR costumam ser
céleres a investigar os casos, embora tenham alguma dificuldade
temporal em agir, sobretudo
quando têm de esperar por autorização judicial para fazer buscas

Paypal Meio
também utilizado
por burlões
O PayPal é um sistema que
permite pagamentos e transferências de dinheiro pela Internet. Tido como seguro, continua a ser usado para enganar. A taxa de burlas feitas
com a utilização fraudulenta
do nome Paypal é uma das
mais baixas do mercado:
0,3%. A burla mais usual é feita por alguém interessado em
comprar um artigo à venda online. As duas partes chegam a
acordo e o comprador diz que
quer pagar pelo Paypal. Envia
um email em inglês, falsificando o logótipo daquela plataforma, a certificar a transferência do valor acordado, mais
um montante para pagar o
transporte do bem posto à
venda. O vendedor confia, envia o bem sem se certificar se
o dinheiro foi depositado na
sua conta Paypal e ele desaparece na morada para onde o
enviou. Alguém o foi levantar
sem enviar dinheiro.
nalguns dos recetadores, que costumam ser bem conhecidos das
autoridades.
Ainda na semana passada, a
PSP do Porto, numa grande operação, desmantelou um gangue
(cinco homens e uma mulher)
suspeito de cerca de setenta assaltos e que punha os bens furtados à venda a preços de saldo no
OLX. "Uma peça de 5000 euros
podia ser posta à venda por cem
euros", disse fonte policial ao IN.
Quatro desses indivíduos aguardam julgamento em prisão preventiva. •
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,fiL,-to aconselha
a pedir recibo original

:emg;;' , ,' na Internet
com segurança

FR!sifricarr2 no email

Para evitar a compra de objetos
furtados, o Custo Justo aconselha a solicitar o recibo original, a
verificar o número de série/chassis em veículos e a pedir
prova de propriedade em compras de grandes produtos como
carros ou imóveis.

A Paypal ajuda a Identificar comportamentos de risco: vários pedidos
para a mesma morada num curto espaço de tempo ou pedidos para países e regiões considerados de risco
são dois exemplos. Se suspeitar que
se trata de uma fraude, cancele a
transação e não envie o pedido.

Uma das táticas utilizadas pelos burlões, à escala global, é a falsificação
do logótipo da Paypal. Comunicam
em inglês e assim lançam a armadilha
para o vendedor ou comprador usando nomes falsos. Para prevenir os interessados, em Portugal, a Paypal diz
que só comunica em português.

logótipo da Paypal

apreensões

•

Como comprar
• Combine com o vendedor um
encontro presencial para ver o
artigo. Seja cauteloso se o preço
do artigo for estranhamente
baixo, se a descrição do anúncio
tiver muitos erros ou for escrita
num português pouco correto
ou mal traduzido. Não envie dinheiro em avanço, nunca envie
dinheiro para o estrangeiro e
evite pagamentos via Western
Union ou Paypal.

Custetjusto.,

Assalto no estádio

e venda perto de si.
O bom negócio esta ao virar da esqu
Compre

Pesqu i se perto de si
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• Em maio de 2015, no final de
um jogo entre o Vitória de
Guimarães e o Benfica, dezenas
de pessoas invadiram o armazém
do clube minhoto no Estádio D.
Afonso Henriques. Furtaram
chuteiras, sapatilhas,
equipamentos e bolas. O vídeo do
saque rapidamente chegou à
Internet. Alguns dias depois, parte
desse material começou a
aparecer à venda online.

Negócio presendal

Artigos recuperados

• Tenha especial atenção se o
vendedor evitar que o negócio
seja feito presencialmente. Seja
cuidadoso se estiver a fazer uma
transação com um vendedor que
tem uma conta recente ou se tiver um discurso que parece automático ou mal traduzido. Nunca envie dinheiro em avanço.

o No mês passado, a PSP de
Aveiro identificou um homem, de
32 anos, por ter colocado num site diversos artigos que teriam
sido furtados em residências. Foram recuperados um frigorífico,
uma máquina de lavar roupa,
uma placa de indução, um martelo elétrico, um exaustor, uma máquina de café, uma máquina de
cortar azulejo, uma rebarbadora e
três berbequins, entre outros artigos.

Produtos roubados
• Solicite, sempre que possível,
o recibo original do produto. Caso
tenha dúvida, deve confirmar a
identidade do vendedor e, junto
da polícia, se o produto não foi
roubado. Para artigos de marca,
confirme se os números de série
não foram Manipulados.

"Phising"
• Quando fizer pagamentos e
transferências monetárias online, deve estar ciente de que
pode ser vítima de "phishing".
Ou seja, alguém tenta enganálo para obter informações sensíveis, como senhas, contas
bancárias e números de cartão
de crédito. Muitas vezes são utilizados falsos emails de sites
que conhece ou são da sua
confiança, pedindo para clicar
num link e preencher os seus
dados pessoais .

Lesados podem denunciar os anúncios através dos serviços de apoio dos sites OLX ou Custo Justo

Mies fazem
revisão a todos
os anúncios
VIGILANCIA Os procedimentos

dos sites OLX e Custo Justo, dos
mais conhecidos em Portugal,
são muito semelhantes. Os seus
gestores, admitiram ao JN que
costumam fazer uma revisão
exaustiva dos anúncios, por mecanismo de denúncia, conselhos
para os utilizadores e colaboração com as autoridades.
"Prestamos todo o apoio às autoridades quando nos é solicitada ajuda. Geralmente, a Polícia
solicita os dados do anunciante,
que são prontamente fornecidos.
Mas os alertas de artigos furtados
colocados à venda no Custo Justo são muito residuais e pratica-

mente sem expressão", referiu
Pedro Furtado.
Em casos suspeitos, fonte do
OLX disse ao JN que também
alerta as autoridades e fornece
todos os detalhes dos utilizadores fraudulentos.
"Sim. Temos um contacto contínuo com as autoridades e colaboramos sempre que nos é solicitado", afirmou.
Ambos os sites dispõem de
meios de alerta através do apoio ao
cliente, que funciona todos os dias.
"O trabalho do OLX passa por
continuar a fazer uma revisão detalhada dos anúncios, educar e
alertar os nossos utilizadores so-

bre como agir nos casos em que
são detetados artigos furtados, reportar às autoridades competentes a situação e retirar o anúncio
fraudulento logo que detetado
como tal", afirmou fonte do site.
Já o Custo Justo "faz revisão
dos anúncios e tem um apoio ao
cliente disponível sete dias por
semana", esclarece Pedro Furtado, admitindo que os gestores do
site "são céleres na remoção dos
anúncios quando recebem informação dos utilizadores que determinado objeto terá sido roubado".
"Procuramos sempre certificar-nos, dentro dos meios disponíveis, da veracidade da origem
dos artigos colocados à venda no
site. No entanto, não é fácil saber
se, por exemplo, um telemóvel
foi furtado. Na eventualidade de
ser detetado por algum utilizador, este pode informar-nos através do link "Reportar anúncio",
existente em todos os anúncios.
A nossa equipa editorial verifica
todos estes casos e toma uma decisão de remover ou não o anúncio," concluiu Pedro Furtado. •

Burlão ameaçava vítimas
9, Um burlão que comprava e
vendia artigos informáticos no
OLX foi recentemente detido
numa estação dos CTT em Coimbra. O indivíduo, com um largo
historial de burlas naquele site,
era também procurado por abuso
sexual de menores. Algumas das
vítimas, que relataram os esquemas do burlão no Portal da Queixa, chegaram a ser ameaçadas de
morte pelo indivíduo .

GNR recupera mota
• A GNR de Viana do Castelo
apreendeu em Gondomar, uma
moto "Husqvarna" furtada num
armazém em Paredes de Coura.
Avaliada em 2000 euros, estava
à venda no OLX.
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19 MÚRIOI em incéndio descontrolado em Pedrógao Grande
20 r:FRIDU hospitalizados, 14 em estado grave
Várias casas ardidas e localidades sem luz
Venta forte dificulta combate dos bombeiros
• Manuel Pizarro e Rui Moreira aplaudem decisão P. 4 e 5

Seleção Triunfo
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dos sub-21 inspira A ARTE
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frente ao México
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Europeia do Medicamento
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