
BE quer
acabar com
vistos gold
mas PS rejeita

Para o Bloco de Esquerda a medida criada por
Passos Coelho só cria especulação imobiliária
e crime económico PS rejeita e diz que vistos
gold atraírammuito investimento para o país
Apesar de ainda não ter oficiali
zado a sua posição o PartidaSo
cialista é unânime nas vantagens
dos vistos gold uma porta de en
trada para o investimento estran
geiro afastando assim a hipótese
de eliminar a medida como pre
tende o Bloco de Esquerda que
esta semana anunciou uma pro
posta de lei para revogar a autori
zação de residênciapara atividade
de investimento Ainda assim o
PS admite que a legislação criada
em2012 durante o Governo dePas
sos Coelho tem contribuído de for

ma residual para a criação de pos
tos de trabalho já que é obrigató
rio criar pelomenos 10 empregos
paraque seja dada residência aos
cidadãos estrangeiros
Os vistos gold «têm permitido

atrairmuito investimento para
o país o que nos parece positi
vo» garantiu o ministro Adjun
to Pedro Siza Vieira Uma opi
nião que vai ao encontro da opi
nião do deputado Carlos Pereira
que ao i garantiu que «a atraçâo
de investimento émuito impor
tante para o pais»
Siza Vieira reconheceu no en

tanto que a faculdade de criação
de postos de trabalho tem sido
muito pouco utilizada na atribui
ção de autorizações de residência
no âmbito deste programa Face
a essa questão lembrou que o Go
verno «adotou no ano passado
um conjunto de alterações le
gislativas no sentido de tentar
flexibilizar um maior recurso
a essa faculdade»

No entanto para os bloquistas
esta medida é causa de especula
ção imobiliária de tráfico de in

fluências e de peculato «O Bloco
de Esquerda há muito que de
nuncia que os vistos gold são um
fator que em muito contribui
para a proliferação da crimina
lidade económica Esta é aliás
uma ideia que cada vez ganha
mais força não só em Portugal
como também na Europa Re
centemente o Parlamento Eu
ropeu debateu o facto de Portu
gal ser um dos países que dá
guaridaa este esquema que foi
defendido exclusivamente pelos
deputados europeus eleitos por
PSD CDS» diz no projeto
Uma acusação que já tinha

sido feita pela Associação Trans
parência e Integridade tendo em
conta o risco de facilitar o bran

queamento de capitais e de abrir
as fronteiras do espaço Schengen
ao crime organizado O presiden
te da associação lembrou que
esta autorização de residência foi
criada em 2012 no pico da crise
e apontou o investimento imobi
liário como «uma das maiores

fontes de risco de branquea
mento de capitais porque per
mite branquear de uma só
vez quantidades enormes de
dinheiro»

Também emmatéria de criação
de emprego o partido liderado
por Catarina Martins entende
que tem sido «um autêntico fias
co» E dá números apenas nove
dos 5700 processos de vistos gold
entre fevereiro e março criaram
emprego Mas perante os núme
ros residuais de criação de empre
go o deputado socialista sublinha
que «a criação de emprego não
se faz por decreto» indo ao en

contro do que já tinha sido dito
porAugusto Santos Silva

Especulação imobiliária
De acordo com os últimos dados

divulgados pelo SEF entre outu
bro de 2012 e fevereiro de 2018 fo
ram atribuídos 5 876 vistos gold
5 553 dos quais por via do requisi
to da aquisição de imóveis 314
através do requisito da transfe
rência de capital e nove através
da criação de emprego Com um

investimento gerado de cerca de
3 6 mil milhões de euros desde a
sua criação as principais nacio
nalidades que têm recebido estes
vistos são a chinesa 3 709 segui
da da brasileira 507 sul africa
na 234 russa 206 e turca 158
Por ter tanta relevância no in

vestimento imobiliário os blo
quistas entendem que os vistos
dourados contribuempara «uma
especulação imobiliária de alta
intensidade e ajuda a criar
também por essa via proble
mas estruturais na forma como

concebemos a organização das
cidades» Acrescentam ainda

que «mais do que um imóvel
está em causa a compra de uma
autorização de residência e se
o preço desta autorização vale
500 mil euros pouco importa
que o imóvel não valha tanto
Os fins justificam os meios E a
especulação imobiliária assim
alimentada sendo um efeito co

lateral desta perversão não
tem limites à vista»

Um cenário quevai ao encontro do
que temvindo a ser defendidopelo
presidente da Associação Lisbo
nense dos Proprietários Noenten
der de Menezes Leitão os preços
estão a subir porque «há procura
criada umaprocura artificial
refere ao i criticando duramente
os vistos gold

Esta medida foi um absurdo

total porque fez disparar o pre
ço das casas Um estrangeiro
sabe que precisa de gastar 500
mil euros no imobiliário para
ter um visto e sabe que uma
casa de 350mil euros não serve
porque precisa de gastarmais e
é claro que o proprietário está
disponível para subir o preço e
isso fez comque os valores tives
semsubido Quem implementou
este sistemanão pensou que iria
provocar uma subida enorme
no preço das casas»

SOL

12

S/Cor

1121 cm
2

58246

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:16062018

Justiça


