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Informação sobre
suspeitos daLava Jato
não chegou ao SEF
Segurança AIGAI fez uma auditoria à concessão dos vistos golde não
detetou nenhuma irregularidade SEF garante que faz escrutínio

VALENTINA MARCELINO

OServiçodeEstrangeiros eFrontei
ras SEF não recebeu informação
sobre os suspeitos que estavamaser
investigadosno caso de corrupção
no Brasil Lava Jato que impedisse
aconcessãoourenovaçãodosvistos
gold As autorizações de residência
parainvestimento ARI foramcon
cedidas em2014 anoque ainvesti
gação arrancounoBrasil tendoum
dosempresários emcausasido con
denadoem2016
Nemo SEF nem oMinistério da

Administração Interna quiseram
responder sobre asmedidas toma
das emrelação ao caso esta segun
da feiranoticiado pelo Expresso e
pelo TheGuardian da concessão
devistos goWabrasileiros envolvi
dos em alegada corrupção no
casoOctavioAzevedo Pedro Novis

e Sérgio Lins de Andrade bem
comoaalgunsfamiliares deumalto
responsável do governo angolano
alvo de investigação emPortugal

O SEF garante que todos os can
didatos avistogoldsão alvo de es
crutínio de segurança anível na
cional e internacional e refuta que
este controlo tivesse falhado comos

empresários envolvidosno caso de
corrupção Lava Jato Estes casos
não escapam ao controlo do SEF
O SEF segue com rigor todos os
procedimentosde segurançalegal
mente previstos tanto naprimeira
emissão como na renovação Nos
casos de factos praticados e conhe
cidos em momento posterior à
concessão éjustificada anão reno
vação de título de residência ou o
seu cancelamento que pode ser
acionado se necessário a qualquer
momento assinala fonte oficial
deste serviço de segurança

À semelhança de todos os re
querimentos também estes foram
objeto de análise seguindo o pro
cesso deverificação porvia de ava
liação de registos criminais e con
sulta atodas as respetivas bases de
dadosnacionais e internacionais
bem como troca de informação no
âmbito da cooperação policial so
bre todos os pedidos Sempre que
considerado adequado háapossi
bilidade de acionar consultas por
via dos oficiais de ligação tanto os
estrangeiros colocados em territó
rio nacional como os nacionais
destacados no estrangeiro
Ouseja tendo sido cumpridos

integralmente todos estes procedi
mentos ninguéminformou o SEF
sobre a investigação que decorria
sobre os empresários nem apa
rentemente sobre a condenaçãojá
em 2016 que seria fundamento
para a não renovação do visto

Questionado sobre se tinham tido
conhecimento desta condenação
logo em 2016 e que medidas ti
nham tomado nemo SEF nem o
MAI respondem ODNapurou no
entanto junto a fonte policial en
volvidanoprocesso queem alguns
casosdos envolvidosnoLava Jato
arenovação não foi pedida eos vis
tos estarãojá caducados

Por coincidência os vistos goldfo
ramconcedidos a estes empresá
riosnumano bastante agitado para
o SEE No final de 2014 novembro
odiretor desta políciafoi detido por
suspeita de ter sido corrompido e
facilitar a concessão deARI O caso
está agora em julgamento e tem
tambémcomo arguido o ex minis
tro daAdministração Interna Mi
guelMacedo Na sequência desta
investigação alnspeção Geralda
Administração Interna IGAI rea
lizou uma auditoria aos procedi
mentos e atodososvistos goldcon
cedidosatéaí

Apesar de ter detetado alguma
|desorganização nãoencontrou
nenhumARI que tivesse sido con
cedido irregularmente Recorde
se que foi tambémnesse ano que
foi detido emPortugalum cidadão
chinês que tinha obtido umvisto
gold que eraprocurado pelapolí
cia do seu país Na altura o SEF
justificou a situação pelo facto de
o mandado de captura interna
cional só ter sido introduzido no
sistemada Interpol depois dopro
cesso de ARI concluído O SEF
chegou a reclamar que aPJ que
gere abase de dados Interpol lhe
desse acesso direto aeste sistema
para tomaraconsultamais célere
mas até hoje não conseguiu essa
permissão

A alegada utilização dosvistos
goldpara esquemas de branquea
mento de capitais e corrupção tem
sido alvo de denúncia da eurode
putadasocialistaAnaGomes Esta
terça feira a Comissão Europeia
anunciou quevai analisar todos os
regimes de concessão de naciona
lidades através de promoçãode in
vestimento como os vistos gold
em vigor nos Estados membros
Emmaio passado AnaGomes ti
nhaenviado uma carta à comissá
riaparaaJustiça VeraJourova dan
do contado relatório daIGAI sobre
o regime português dos vistos
dourados a propósito das nego
ciações sobre a revisão dadiretiva
antibranqueamento de capitais e
financiamento de terrorismo

A eurodeputada introduziu
uma emendana diretivaqueobri
ga as autoridades nacionais a veri
ficar a idoneidade dos candidatos
assim como a origemdos fundos
Aemenda segundo aporta voz de
AnaGomes que constado man
dato do Parlamento Europeupara
as negociações não foi aceite até
aomomento pelo Conselho de Es
tadosMembros

Chinês
procurado por
fraude em 2014

Há três anos um
cidadão chinês de cerca
de 40 anos a viver em
Portugal ao abrigo dos
vistos gold foi detido
depois de se descobrir
que estava na lista de
procurados da Interpol
por apropriação ilícita
de 12 milhões de yuan
Conseguiu visto porque
o seu nome ainda não
estava na lista quando o
processo de autorização
de residência decorreu
justificaram então as
autoridades Indiciado e
condenado a dez anos
de prisão no espaço de
um mês XiaodongWan
tinha ummandado de

captura na China e
chegou a ser detido em
Cascais emmarço de
2014 foi investigado
pelo DCIAP e solto em
junho quando Portugal
recusou o pedido de
extradição
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