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SEF suspende
inspetora depois
de ignorar sinais
de corrupção
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SEF suspende ínspetora depois
de ignorarprimeiros sinais de corrupção
Inquérito A inspetora apanhada este mês em flagrante a receber dinheiro para facilitar vistos a estrangeiros já tinha
sido investigada há um ano e acusada por suspeitas de corrupção num inquérito disciplinar que o diretor arquivou
VALENTINA MARCELINO

Ainspetora que o SEF suspendeu
estemêspor indícios de corrupção
já tinha sido alvo de umprocesso
disciplinar interno desencadeado
pela anterior direção mas que o
novo diretor CarlosMoreira man
dou arquivar emoutubro de2017
ignorando os indícios criminaisjá
aí detetados A funcionária terá
sido destavez apanhada emfla
grante areceberdinheiro deumad
vogado que játinha sido referen
ciado no anteriorprocesso quan
do estava a ser investigada pelo
Ministério Público MP no âmbito
deuminquérito criminal

Oprocedimento disciplinar in
terno foi conduzido de2016 a2017
e detetou além de factos que po
diamconfigurar crimes de corrup
ção várias irregularidades na con
cessão de vistos apontando res
ponsabilidades até ao topo do SEF
incluindo umasubdiretora regio
nal e um subdiretor nacional Car

losMoreira recebeu o inquérito
concluído assim que tomou posse
e conforme o DN noticiou man

dou oarquivar isentando todos os
visados de sanções permitindo a
continuação daatividade crimino
sa pelomenos porparte desta ins
petora O SEFnuncaexplicou ade
cisão que teveo apoio doministro
daAdministração Interna

Confrontado com esta situação
o SEF alega apenas que o arquiva
mento foi fundamentado atentos
os factos apurados àépoca e queo
processo disciplinar desta inspeto
ra tinha factualidade diversa da
quelaqueculminounasuarecente
constituição como arguida Noen
tanto de acordocomos factos apu
radospeloDN logonessa altura os
indícios criminais jáeram suficien
temente fortesparalevaremàaber
turade uma investigação criminal
ou pelomenos o envio desta infor
mação aoME

Ainspetorafoicoordenadorado
posto de atendimento deAlvercae
segundooquefoi apuradopela ins
peção do SEF no âmbito do inqué
rito disciplinar concedeuautoriza
ções de residência a estrangeiros
que não reuniam os requisitos le
gais incluindo aumpaquistanês
que estavaproibido de entrar no

espaço Schengen Conforme oDN
noticiounaaltura do arquivamen
to que obrigou o ministro daAd
ministração Intemaaprestarescla
recimentosno Parlamento o SEF
não chegou a cumprir o que era
propostopelo coordenador doGa
binete de Inspeção nemno que di
zia respeito às sanções disciplina
res nemnaextração de certidões
sobre os indícios de corrupção de
tetados e o seu envio aoME

Sóque nessa altura acoordena
dorajáestavaaserinvestigadanou
tro processo liderado peloDepar
tamentode Investigação eAçãoPe
nal DIAP de Loures por factos
semelhantes aos detetadosnains

peção interna nomeadamente re
ceber dinheiro ilícito paraaconces
são devistos Foi no âmbito deste
processo crimeque nopassado dia
15 demaio o SEF anunciouque ti
nhasuspendidodefunções ainspe
tora no âmbito de uma investiga
ção criminal emque se investigam
indícios da prática dos crimes de
corrupção auxílio àimigração ile
gal abuso depodereprevaricação

Auditoria em curso
ODNquestionouo gabinete domi
nistroEduardo Cabrita quenão en
viouresposta ealnspeção Geralda
Administração Interna IGAI que
desde 2016 tem aberta sem con
clusões umaauditoria a estas irre
gularidadesnaconcessão devistos
Aauditoriaainda corre os seus ter

mos não sevislumbrando porora
uma data para o seu encerramen
to diz o gabinete dainspetora ge
ral ajuízadesembargadoraMarga
rida Blasco já reconduzida este
ano Explica que esta auditoria
visa fundamentalmente saber se
algumfuncionário doSEF colocou
nasuarelação cornos cidadãos em
crise gravemente direitos funda

mentais e acessoriamente indaga
ráoutros procedimentos Caso se
verifique a existência demáspráti
cas ou práticas de crimes emitirá
recomendações e apresentarápro
postas deaberturadeprocessos de
natureza disciplinar nas forças e
serviços de segurançae demais ser
viços tuteladospeloMAI emonito
rizará de formaindireta eventual
mente asparticipações aoMP

O Gabinete de Inspeção do SEF
à data que conduziu o inquérito
duranteumano 2016 2017 e reu
niu 15 volumes deprovas acusou
sete funcionários entre os quais
um ex diretor nacional adjunto
Luís Gouveia até dezembro de
2015 eumaex subdiretoraregio
nal deLisboa PaulaMariaAzevedo
Cristina depois diretora regional
daMadeira Ambos foram jápor
estadireção autorizados a exerce
rem cargos no estrangeiro Luís
GouveianaRepresentação Perma
nente Portuguesa em Bruxelas
Paula Cristinana Frontex Caso as
sançõespropostas tivessem sido
deferidaspela direção ficariam im
pedidos de ser nomeadospara es
tas comissõesde serviço
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