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OREFUGIADOQUESETORNOUESPIÃO Desde que deixou a direcção
do Serviço de Informações Es
tratégicas de Defesa SIED
Jorge Silva Carvalho enviou
cerca de 100 emails a respon

sáveis da secreta externa portuguesa Fon
te próxima do antigo espião garante à SÁ
BADO que Silva Carvalho continua a ter
acesso a muita informação das fontes que
cultivou ao longo dos 20 anos nos servi
ços e encaminha a para as pessoas com
quem tem uma relação de confiança den
tro do SIED Essas informações provêm de
conferências sobre segurança para as quais
Silva Carvalho continua a ser convidado

de contactos pessoais e mesmo empresa
riais Recentemente o antigo director do
SIED terá enviado aos serviços dados so
bre um empresário português queprepa
ra investimentos em África

A mesma fonte acredita que foram al
guns desses emails que chegaram ao se
manário Expresso que nas últimas sema
nas noticiou uma série de alegadas fugas
de informação do SIED para a Ongoing
empresa que contratou Silva Carvalho
após a sua saída das secretas E diz ainda

que Silva Carvalho pretende revelar to
dos esses dados à Assembleia da Repúbli
ca numa comissão de inquérito que ve
nha a ser criada para investigar eventuais
fugas de informação no SIED
De acordo com o semanário Expresso

quando ainda estava em funções Silva
Carvalho teria enviado à Ongoing dados
sobre dois empresários russos e sobre
metais estratégicos matéria que esta
ria a ser analisada na empresa de Nuno
Vasconcellos por Vasco Rato Já após a
sua saída do SIED o antigo chefe da se
creta teria pedido informações e dados
biográficos sobre dois empresários por
tugueses
Contactado pela SÁBADO Silva Carva

lho remeteu todas as explicações para
uma comissão parlamentar de inquérito
e garantiu que nunca violou o dever de si
gilo Em entrevista ao Diário de Notícias as
sumiu que os temas divulgados pelo Ex
presso lhe são familiares e que foram
enviados do seu computador pessoal e
email particular Por esse motivo apre
sentou uma queixa crime por violação de
correspondência privada
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Vasco Rato tomou uma posição semelhan
te Não falo sobre a minha actividade empre
sarial a jornalistas Mas terei todo o gosto em
responder a uma comissão de inquérito diz
à SÁBADO Para o especialista em relações
internacionais as notícias sobre este caso são
uma consequência do conflito entre a Im
presa e a Ongoing Quem assinou o artigo
não me contactou e escreveu que faço parte
daComissão Política do PSD o que não éver
dade saiu em 2008 Isso revela uma de duas
coisas ignorância ou má fé

CERTO É QUEO CASO Silva Carvalho pode
abrir caminho a mudanças nas secretas e à fu
são do Serviço de Informações e Segurança
SIS e do SIED prevista no programa do PSD
emcuja elaboração a SÁBADO sabe que Jor

ge Silva Carvalho participou informalmente
Segundo o Expresso o primeiro ministro Pe
dro Passos Coelho terá aceitado a demissão
do secretário geral do Sistema de Informa
ções da República Portuguesa SIRP Júlio
Pereira notícia que até ao fecho desta edição
não foi confirmada nem desmentida A de
cisão seria esperada e até há poucos meses
o ex director do SIED era um dos nomes

apontados para o cargo hipótese que agora
está praticamente afastada

Seria o culminar de uma carreira iniciada

nos serviços secretos hámais de 20anos Nas
cido em Lourenço Marques a 28 de Maio de
1966 Silva Carvalho gosta de dizer aos ami
gos que não se considera um retomado Diz
se antes um refugiado porque nasceu emMo
çambique e teve de vir para Portugal aos 11
anos Jogoubasquetebol praticou remo e judo
e hoje dedica se ao kickboxing Adepto do Ben
fica entrou para aFaculdade deDireito daUni
versidade de Lisboa em 1985 Se na infância
vibrava com o filme Ben Hur na época de es
tudante seguia as aventuras de James Bond

Quando acabou o curso em 1990 foi en
tregar uma carta de candidatura à sede do
SIS na Rua Alexandre Herculano Entrou na
secreta emAbril de 1991 e durante dois anos
esteve na Direcção de Serviços de Operações
e Pesquisa Mais tarde chefiou uma unidade
de Vigilância e Investigação foi analista e di

rector de área do Departamento de ContraEspionagem e em 1999 chegou a director
do Sistema de Relações Externas Nomesmo
ano casou com a actual mulher médica e 10

anos mais nova com quem tem três filhos
que leva à missa ao domingo Ficou nas re
lações externas quase seis anos Na fase final
incompatibilizou se com a directora do SIS
a juíza desembargadora Margarida Blasco
Nenhum fala sobre o que aconteceu

O grande salto na carreira deu se em 2005
quando foi convidado para chefe de gabine
te de Júlio Pereira no SIRP Três anos depois
foi nomeado director do SIED pelo então mi
nistro da Administração Interna Rui Perei
ra Foi o primeiro agente de carreira a lide

rar a secreta que desde a sua
fundação tinha sido conduzida
por diplomatas

A liderança de Silva Carvalho
ficou marcada porum crescimen
to operacional do SIED que se
gundo o relatório anual do Con

selho de Fiscalização do SIRP aumentou a
produção de informações em50 Fonte das
secretas diz à SÁBADO queo seu consulado foi
marcado por mudanças nas várias direcções
onde colocou responsáveis da sua confiança
Chegou a convidar para número dois o chefe
daUnidade Nacional deCombate ao Terroris
mo da PJ Luís Neves Este recusou
Quem trabalhou com ele diz que tem um

enorme sentido de Estado e é dedicado à cau

sa pública Para o presidente do Observatório
de Segurança Criminalidade Organizada e
Terrorismo José Manuel Anes é um ho
memcommuitas capacidades mas que talvez
tenha sido prejudicado pela ambição Já o
general Garcia Leandro critica a visibilidade de
Silva Carvalho no SIED Os seus antecesso

res foram de grande discrição Com ele apa
receram notícias de que o chefe das secretas
ia em missão ao exterior diz à SÁBADO

Tal como a SÁBADO já noticiou emprimei
ramão o ex director do SIED pertenceu à Loja
Mercúrio daMaçonaria mas acabou por tran
sitar para a Mozart n °49 uma das mais po
derosas da Grande Loja Legal de Portugal
onde chegou a desempenhar o cargo de ve
nerável umaespécie de director O próprio Sil
va Carvalho não esconde que foi iniciado na
maçonaria mas diz aos amigos que nos últi
mos anos se tomou não praticante
Terá sido nas sessões maçónicas que se

aproximou de Nuno Vasconcellos também
maçon namesma loja Os dois conhecem se
há quase 20 anos mas a relação estreitou se
na última década Convidei o mais do que
uma vez para trabalhar comigo diz Nuno
Vasconcellos à SÁBADO A primeira propos
ta foi feita quando Silva Carvalho ainda esta
va no SIS O espião recusou
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A 8 de Novembro de 2010 Silva Carvalho
demitiu se de director do SIED e das funções
no SIS A decisão anunciada perto da cimei
radaNATO emLisboa causoupolémica Nes
semesmo dia Silva Carvalho pediu àpresidên
cia do Conselho deMinistros PCM a criação
de uma vaga de assessor principal nos ter
mos da lei 9 2007 os quadros da secreta há
mais de seis anos têm direito a um vínculo à

função pública Na entrevista aoDiário de No
tícias dissequenuncalheresponderam ASÁ
BADO também questionou a PCM sobre o
caso do ex espião mas não obteve resposta

A PASSAGEM A ONCOINC foi rápida depois
dos convites anteriores de Nuno Vasconcel

los Ele temuma grande capacidade de ges
tão e organização Quando deixou o antigo
emprego e me perguntou se aoferta ainda es
tava de pé não hesitei E não estou arrepen
dido diz à SÁBADO No entanto esta pas
sagem directa para o sector privado tem le
vantado críticas sobretudo após as notícias
do Expresso de que Silva Carvalho terá envia
do informações à Ongoing e solicitado da

dos ao SIED após a sua saída Na área das
informações há uma componente ética que
não permite qualquer promiscuidade Quem
estána área das informações fica sempre li
gado aos serviços diz à SÁBADO o general
Garcia Leandro

Um antigo responsável do SIED explica
que a relação entre secretas e empresas é
muito complicada Claro que em relação a

certos assuntos e regiões há um contacto re
cíproco Se houver interesse em que deter
minada informação estratégica seja passa
da isso deve ser feito mas ao nível gover
namental diz Fico arrepiado quando leio
que foi enviada informação de casa Se um
computador pessoal tem informação confi
dencial isso é crime Outra fonte que co
nhece os serviços salienta que os france

ses por exemplo têm uma rede de agentes
a coberto de empresas O interesse é mú
tuo A libertação dos reféns portugueses de
Cabinda em 1999 foi conseguida graças à
colaboração de um empresário O mesmo
aconteceu com o cidadão que há cerca de
dois anos foi raptado na Nigéria
Certo é que o envio de informações do

SIED terá de estar registado Quem conhe
ce os serviços sabe que só é pos
sível enviar informação para fora
através do Departamento Infor
mático Os computadores não
têm ligação à rede externa preci
samente para evitar fugas diz
fonte da secreta Mais os apare

lhos nem sequer têm uma porta de entrada
USB para evitar a cópia de dados para discos
externos A informação está compartimen
tada e ninguém sabe tudo sobre o mesmo
assunto A excepção é a direcção que não
só tem acesso a todas as informações como
é responsável pela sua classificação

Com Vítor Matos
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