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Noivasrecebiam5 milporcasamento ilegal
AMOUDASEF participouemoperação europeiaque levouàdetençãodeum portuguêso quinto

elemento de uma rede a ser detido por fraude NÓ Portuguesas aceitavam legalizar imigrantes

MIGUEL CURADO

OServiço de Estrangeiros e
Fronteiras SEF deumais
um golpe numa rede

transnacional que ha cerca de
dois anos recruta portuguesas
paraumesquema de legalização
fraudulenta de cidadãos indos

tânicos indianos paquistane

ses do Bangladesh e do
Nepal no es
paço Schen
gen Em troca
de cincomil euros cadamulher
aceitou ir à Bélgica onde se per
mite a legalização de imigrantes
através do casamento

Aprimeira etapa da operação
Amouda uma investigação
aberta no âmbito do Eurojust
mecanismo cia União Euro
peia que permite investigações

criminais conjuntas entre Esta
dos Membros ocorreu em ja
neiro deste ano Na altura fo
ram detidas quatro pessoas
que se mantêm em prisão pre
ventiva Ontem o SEF anun
ciou a detenção de um quinto
suspeito desta rede de nacio
nalidade portuguesa

Pela primei
ra vez na his

tória do Servi

ço sabe o CM
forampedidos

mandados de busca naAlemanhasete dos quais visaram as
cidades de Karlsruhe Aalen
Freiburg e Mahlberg Quatro
inspetoresdo SEF e umelemen
to da Europol acompanharam as
diligências dos alemães
Foi apreendida documentação

diversa nomeadamente certi

does de casamento fraudulen

tas passaportes de portugue
sas comprovativos de paga
mentos de viagem e de envio de
dinheiro Comprovou se a liga
ção à investigação de janeiro
bem como a outros inquéritos

por casamentos ilegais emcursonaAlemanha
A rede pagava às portuguesas

aliciadas viagens à Bélgica e à
Alemanha A ideia era depois
de casarem com os clientes do

grupo ajudaremos imigrantes
a abrirem empresas unipes
soais Só assim conseguiriam
depois inscreverem se na Se
gurança Social obtendo bene
fícios ilegais além da imediata
legalização A investigação
prossegue

FraudesemPortugal
A rede também operava em PortugalAntes de partirem para a
Bélgica e Alemanha as falsasnoivas recebiam as certidões
para casamentos bem como osbilhetespara as viagens
Arranjavam casa

O grupo agora desmantelado arranjavacasas para as portu
guesas na Bélgica e Alemanhaque serviam de morada oficialpara as autoridades locais
Vários casamentos

Algumas mulheres identificadaspelo SEF nesta investigação fi
zeram vários casamentos consideradosilegais
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