
ASÂE investigada
por suspeitas
de favorecimento

Polícia Judiciária faz buscas por causa de denúncia que
envolve dirigente e empresas que não terão sido punidas

NunoMiguelMeda

Porto Uma denúncia re

portando irregularidades
alegadamente praticadas
pelo atual responsável da
Direção Regional Norte da
Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica
ASAE levou a Polícia Judi
ciária PJ do Porto a efetuar
ontem várias buscas às ins

talações daquele serviço no
Porto em Barcelos e emLis
boa

Também foram realizadas

buscas domiciliárias a pes
soas apontadas como sus
peitasmas não foi constituí
do qualquer arguido Por or
dem do Departamento de
Investigação e Ação Penal
do Ministério Público do

Porto foi feita ainda pesqui
sa informática
Tendo também como alvo

a Direção Norte a TVI di
vulgou em janeiro a exis
tência de suspeitas relativas
a autos que não terão sido
levantados emfiscalizações
no ano de 2015 numa altu
ra emque o principal visado
ainda não era o responsável
da ASAE no Norte do país

Uma nota ontem divulga
da pela Procuradoria Geral
Distrital do Porto indica que
sob investigação estão fac
tos relacionados com o fun

cionamento dos Serviços
Regionais da ASAE norte
Porora não existem argui
dos constituídos frisou
De acordo com informa

ção recolhida pelo JN a PJ
quer averiguar se foram be

neficiadas empresas e se
terá sido paga alguma con
trapartida A investigação
está ainda numafase inicial

TUTELAACOMPANHA

Contactado pela Lusa o ga
binete do Secretário de Es
tado daDefesa doConsumi

dor João Torres referiu
Estamos a acompanhar as
diligências que os órgãos
próprios estão a desenvol
ver e uma vez concluídas
essas diligências teremos
oportunidade para nos de
bruçarmos sobre as mes
mas

Aquando da divulgação
daquela reportagemdaTVI
em janeiro passado aAsso
ciação Sindical dos Funcio
nários da ASAE insurgiu se
contra a conotação de cor
rupção sobre todos os ele
mentos da instituição
Naaltura a associação sin

dical desafiou a tutela a de

terminarumprocedimento
inspetivo à Unidade Regio
nal doNorte daASAE a fim
de eliminar quaisquer sus
peitas que possammanchar
o profissionalismo a honra
e a verticalidade dos traba
lhadores daASAE

|Pormenores

Investigação no Norte
O inquérito é dirigido pela
12 ªsecção dodoDeparta
mento de Investigação e
Ação Penal doMinistério
Público do Porto especiali
zada na investigação de cri
mes económico financei

ros que abrangem todo o
norte do país

Recolha de elementos
Fonte policial explicou es
tarem em curso diligên
cias para recolha de ele
mentos documentais com
vista a esclarecer uma si
tuação pontual da ASAE
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