
Vistos gold
pedidos
por suspeitos
de corrupção
Empresários e políticos
de Angola e Brasil
desembolsarammilhões
de euros empropriedades
emLisboa no âmbito do
programa dos vistos gold p14
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Políticoseempresários suspeitos
decorrupçãopediramvistosgold
Familiares do até aqui vice presidente de Angola e empresários brasileiros envolvidos na Lava Jato
desembolsarammilhões em propriedades emLisboa segundo lista divulgada pelo TheGuardian e Expresso

ManuelLouro
eAnaHenriques
Vários empresários e políticos an
golanos e brasileiros envolvidos em
processose escândalosde corrupção
requereram a vistos gold através da
aquisição depropriedades em Por
tugal A informação foi divulgadaon
tem pelo jornal britânico The Guar
dian epelo semanárioExpresso que
teve acesso auma lista denomesde
pessoas querealizaram pedidospara
este tipode vistos em toda aEuropa
incluindo em território nacional
Familiares do até aqui vice pre

sidente angolano Manuel Vicente
e tambémOtávio Azevedo antigo
presidenteda segundamaior cons
trutora do Brasil e que foi conde
nado em 2016 a 18 anos de prisão
domiciliária no âmbito daOperação
Lava Jato gastarammilhões deeuros
em imóveis emPortugal para terem
acesso aos vistos dourados que lhes
permitemmovimentar se sem restri
ções no espaço Schengen

O programa dos vistos permite a
quem investir pelo menos 500 mil
euros numa propriedade emPortu
galadquirirautorizaçãoderesidência
permanente sendo que de acordo
coma legislaçãoeuropeia é possível
obter nacionalidade depois de cin
co anos a residir no país Foi alvo de
umainvestigação emPortugal aope
ração Labirinto no âmbito da qual
vários altos dirigentes do Estado e o
exministro daAdministração Inter
naMiguelMacedo estão a ser julga
dosporcrimesde colarinho branco
Segundo a documentação des

coberta pelo The Guardian e pelo
Expresso Octávio Azevedo ex pre
sidenteda construtora AndradeGu
tierrez e condenado no ano passa
do a 18 anos de prisão domiciliária
pelo envolvimentonumesquema de
corrupção investigadopelaOperação
Lava Jato comprou dois anos antes
de ser sentenciado um imóvel em
Lisboanovalor de 1 4milhõesde eu
ros Em2014pediuumvisto gold Ao
jornal britânico um porta voz seu
explicouque o empresário aindanão
foi informado seopedido foi aceite
tendo garantido que a aquisição do

imóvel na capital portuguesa foi re
alizada de acordo com a lei
SérgioLinsAndrade presidentedo

conselho de administração eprinci
pal accionista daAndradeGutierrez
pediu tambémumvisto goldem 2014
atravésda compra de um imóvel em
Lisboanovalor de 665mil euros Foi
convocadoparaprestar declarações
pelosinvestigadoresdaLava Jato Um
porta voz do empresário disse que
ele nãotencionamoraremPortugal
Na mesma lista aparece também

Pedro Novis antigo presidente e
CEOdaOdebrecht construtora que
está no centro do alegado esquema
de corrupção investigado namesma
operação judicial Em 2014 com
prou um imóvel em Lisboa por 1 7
milhões Existem ainda outros dois
empresários brasileiros nesta lista
Carlos Pires Oliveira Dias vice pre
sidente da construtoraCamargoCor
reia tambémenvolvida naLava Jato
desembolsou 1 5milhõesno âmbito
doprogramados vistosgold Ooutro
é JoséMaurícioCaldeira alto quadro
dabrasileiraAsperbras que adquiriu
um apartamentoemLisboa por um
milhão Está envolvidonaOperação
Rota doAtlântico naquala sua rela
çãocomJoséVeiga detidonamesma
investigação está sob suspeita
AlémdeManuel Vicente que a

justiça portuguesasuspeita ter subor
nado umprocuradorportuguês para
este arquivar uma investigação que
visava apurar onde tinha ido buscar
odinheiropara comprar três aparta
mentos de luxono Estoril a inves
tigação jornalísticamenciona ainda
outros três angolanos Um deles é
SebastiãoGaspar Martins do con
selhode administraçãodaSonangol
outroéPedroSebastiãoTeta secretá
riodeEstado dasTelecomunicações
e Tecnologia de Angola É dono de
parte de uma empresa que recebeu
umcontrato doGovernopara fazero
levantamentodos recursosminerais
do seu país na qual uma sobrinha
de José EduardodosSantos também
terá participação Da lista faz ainda
parte o coronel João Manuel Inglês
assessor dogeneralKopelipa umdos
chefesmilitares de Angola

VistosdouradosnamiradaComissãoEuropeia

AComissão Europeia
vai analisar todos osregimesdeatribuição
de nacionalidade nos

Estados membros por via
de programas de promoção
de investimento como é
o caso dos vistos gold A
eurodeputada Ana Gomes
uma das pessoas quemais
críticas tem feito a este
sistema explicou ontem em
comunicado que a comissária
europeia para a Justiça Vera
Jourova lhe escreveu a dizer
que a análise destes regimes
por parte do executivo europeu
se justifica pelo facto de a
atribuição da nacionalidade
apesar de ser prerrogativa de
cada Estado membro implicar
a atribuição automática de
cidadania europeia e direitos
adicionais inerentes

EmMaio passado Ana
Gomes tinha enviado uma carta
à comissária dando conta do
relatório da Inspecção Geral
da Administração Interna
sobre o regime português de
vistos dourados a propósito
das negociações sobre a
revisão da quarta directiva anti
branqueamento de capitais e
financiamento de terrorismo
A eurodeputada tem

questionado tanto as
autoridades europeias
como as nacionais sobre os
sistemas de atribuição de
vistos de residência e ou
nacionalidade através de
investimento alegando
que fomentam a
corrupção e ameaçam
a integridade do
sistema financeiro
e a segurança

de todos os cidadãos da
UE uma vez que podem
ser usados por cleptocratas
corruptos organizações
criminosas e terroristas para
encontrarem um refúgio na
UE e lavaremproveitos de
actividades criminosas Por
essa razão introduziu uma
emenda na directiva que
obrigaria autoridades nacionais
envolvidas na atribuição de
vistos a verificar a idoneidade
dos candidatos assim como a
origem dos fundos A emenda

que consta domandato
doParlamento Europeu
para as negociações
não foi aceite até
ao momento pelo
Conselho deEstados

membros
lamenta Ana
Gomes
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