
Falta transparência
nos vistos dourados

A atribuição dos chamados vis
tos gold emPortugal tem sido um
exemplo de falta de rigor que co
loca em causa a integridade do Es
paço Schengen denunciou a or
ganização Transparência Interna
cional que apresentou ontem à
Comissão Europeia o resultado de
uma investigação conjunta com o
Organized Crime and Corruption
Reporting Project Bastaria exigir
registo criminal aos investidores
sugerem os especialistas Até ao
rim deste ano a Comissão publi
cará umrelatório sobre o assunto
decidindo sobre mecanismos de
vigilância dos programas

Em Portugal não há diligên
cias suficientes para verificar a
proveniência da riqueza dos can
didatos denunciou o diretor es
tratégico da Transparência Inter
nacional Casey Kelso que colo

cou a Hungria nomesmo patamar
de falta de rigor após seis meses
de investigação dos programas de
oito estados membros da União
Europeia UE Bastaria aplica
rem as verificações mínimas que
os bancos realizam acrescentou
considerando que não é verifica
da a licitude da riqueza de tais in
vestidores o que cria oportunida
des de escapar à justiça e trans
portar fundos ilícitos entre vários
países A investigação destacou a
aquisição de vistos gold por parte
de membros da classe dirigente
de Angola através da compra de
propriedades em Portugal mas
tambémpor parte de personalida
des da lista Kremlin como Vla
dimir Putin através de Malta e
Tatyana Yeltsin Áustria
Entre 8 de outubro de 2012

quando foi criado o programa e 31
de janeiro deste ano 3 1 dos 3 5mil
milhões de euros que foram in
vestidos em Portugal destinaram
se ao setor imobiliário o que equi
vale à compra do acesso à cida
dania comunitária e à UE Susana
Coroado representante da Trans
parência Internacional em Portu
gal sublinhou que a lavagem de
dinheiro através do imobiliário
não é um fenómeno novo mas o
programa visto dourado facilita o
exponencialmente

Onosso país é aindaum caso de
estudo de como estes programas
podem corromper governos ten
do sido recordado como o ex mi
nistro da Administração Interna
Miguel Macedo está a ser julgado
no âmbito do processo em que se
investiga a atribuição de vistos
gold a cidadãos estrangeiros
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