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Defender a Democracia é Combater a Corrupção 

 

O Governo atenderá às responsabilidades que cabem ao 

Estado na proteção dos mais desprotegidos e dos marginalizados da 

sociedade. A guerra contra a pobreza e a ignorância está na primeira 

linha das suas preocupações. E nesta luta, o Estado deve dar o 

exemplo. A transparente honestidade da administração pública tem de 

se traduzir num firme combate a todas as formas de corrupção e numa 

prática quotidiana sóbria e digna. 

Francisco Sá Carneiro,  
Discurso de Apresentação do Programa do VI Governo Constitucional 

12 de janeiro de 1980 

 

A presente moção, na esteira da condenação por parte da JSD da invasão da Ucrânia 

pela Rússia, chama a atenção para a importância de sancionar, de forma completa e 

efetiva, os oligarcas russos associados com o regime de Putin. Indo mais além, defende 

que a crise vivida na Ucrânia tornou evidente que tolerar a prática da cleptocracia em 

estados autoritários, permitindo a aquisição de autorizações de residência por 

investimento sem considerar os vários riscos associados ou ignorando a cumplicidade 

de entidades portuguesas ou sediadas em Portugal com práticas opacas e ilícitas, não 

é compatível com os valores democráticos que, acreditam os autores desta moção, são 

centrais para a Juventude Social Democrata. 

 

A inqualificável e injustificável invasão da Ucrânia pela Federação Russa tem 

reverberado pelo mundo, afetando não só a orientação geopolítica de países vizinhos 

como o custo de vida em estados distantes. Face à agressão russa, a Ucrânia tem 

montado exemplar resistência, organizando até contra-ataques como o recente 

bombardeamento dum depósito de combustível em Belgorod. O apoio internacional à 

Ucrânia, ao seu Governo, e ao seu Povo tem sido incontestável. As manifestações 

organizadas e levadas a cabo por todo o mundo são disso sinal evidente. Os autores 

desta moção congratulam a Juventude Social Democrata pelo papel que 

desempenhou em organizar, juntamente com outras juventudes partidárias, a 

manifestação do passado dia 27 de fevereiro em frente à Embaixada da Federação 

Russa em Lisboa. 

Fulcral importância tem assumido desde o começo das hostilidades a posição de vários 

atores internacionais: as Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, 

a Alemanha, a França, e, naturalmente, a União Europeia, que aprovou já quatro 

pacotes de sanções à Rússia e apoios à Ucrânia. A importância de adotar, o quanto 

https://observador.pt/2022/04/01/ucrania-destroi-deposito-de-combustivel-em-cidade-russa-num-ataque-com-helicopteros/
https://www.publico.pt/2022/03/13/fotogaleria/manifestacoes-antiguerra-18-dia-407706
https://www.publico.pt/2022/03/13/fotogaleria/manifestacoes-antiguerra-18-dia-407706
https://jsd.pt/noticias/manifestacao-pela-paz-contra-a-invasao/
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antes, agressivas sanções económicas e financeiras, visando não só os grandes 

setores exportadores russos (principalmente o gás natural) como várias figuras chave 

do regime de Vladimir Putin, tem sido reconhecida por todos como essencial.  

Apesar de mesmo os mais poderosos oligarcas, os siloviki, figuras próximas do 

presidente russo, serem em larga medidas subservientes à ação do Kremlin, é de 

reconhecer o importante papel desempenhado pela elite económica russa na 

manutenção do sistema político imperialista e belicista liderado por Putin. Vendo os 

oligarcas como cúmplices na agressão agora movida à Ucrânia, torna-se impossível 

defender que qualquer política dissuasora dessa atitude agressiva e hostil esqueça 

medidas contra os oligarcas e cleptocratas que rodeiam o líder russo. 

Os autores desta moção acreditam firmemente que a condenação inequívoca da 

invasão russa por parte da JSD e do PSD tem sido importante, e as declarações de 

eleitos do PSD como o Eurodeputado Paulo Rangel, que defendeu um embargo ao gás 

e ao petróleo russos, contribuem favoravelmente para o auxílio ao estado Ucraniano. 

Contudo, ação direta contra os oligarcas continua a ser necessária. Não é possível 

continuar a fazer orelhas moucas e ignorar que a sua riqueza é ilícita, fruto dum regime 

autoritário e repressivo, dentro como fora das suas fronteiras. 

Vários autores, jornalistas, e investigadores têm vindo a expor as profundas ligações 

entre várias cidades europeias e a elite cleptocrática russa. O papel de Londres, 

“um recreio para oligarcas”, tem sido descrito em particular detalhe: o envolvimento de 

instituições financeiras, consultoras, firmas de advogados, agências de relações 

públicas, etc., penetra por todo o sistema económico e político da cidade inglesa.  

O envolvimento português não será da mesma monta, mas é fulcral, e devia ser 

absolutamente prioritário, levar a sério a influência de dinheiro sujo originário de 

cleptocracias como a Rússia. A cidadania atribuída a Roman Abramovich é apenas um 

exemplo de que o nosso país está ligado à ação dos oligarcas russos que são, para 

todos os efeitos, sob as ordens do Kremlin e de Vladimir Putin; esta associação é 

reconhecida pelo Conselho da UE quando o quarto pacote de sanções passou a atingir 

Roman Abramovich. É do conhecimento geral que a sua atribuição de nacionalidade 

portuguesa foi alvo dum processo de inquérito por parte do Instituto de Registos e 

Notariado, que resultou num procedimento disciplinar, e a investigação da Polícia 

Judiciária que levou à detenção do rabino Daniel Litvak envolve suspeitas de crimes 

incluindo tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de documento, ou 

branqueamento de capitais. 

Contudo, no seguimento da aplicação das sanções europeias, descobriu-se que das 

700 entidades sancionadas pela UE, apenas uma conta bancária, com apenas 242 

euros, foi congelada pelas autoridades portuguesas.  

Associando-se à carta aberta enviada recentemente ao Primeiro-Ministro, os autores 

desta moção partilham a preocupação dos seus doze signatários relativamente à 

eficácia e ao valor reduzido das sanções presentemente aplicadas. Concordando em 

pleno com os objetivos declarados nessa missiva, esta moção pretende que a 

Juventude Social Democrata, em plena concordância com a postura antiguerra que tem 

adotado e com a vontade que se crê inequívoca de dissuadir a agressão russa à 

Ucrânia, apoie as propostas dessa carta aberta e proponha, enquanto estrutura: 

https://www.ft.com/content/503fb110-f91e-4bed-b6dc-0d09582dd007
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/eurodeputado-paulo-rangel-defende-embargo-a-compra-de-gas-e-petroleo-russo_v1392135
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/eurodeputado-paulo-rangel-defende-embargo-a-compra-de-gas-e-petroleo-russo_v1392135
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-09-INT-3-127-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-09-INT-3-127-0000_EN.html
https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/02/04/why-does-so-much-dodgy-russian-money-end-up-in-britain
https://www.newyorker.com/magazine/2022/03/28/how-putins-oligarchs-bought-london?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_TEST_All_031722&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=tny_daily_digest&bxid=61b50f359d8c0c3a7a2e8049&cndid=67646420&hasha=42127934f28bd688008c5a2aa0687bc4&hashb=c42d2e19bb6b5b4fa7f4868b1a484e5e442eea1c&hashc=528f46d4ce8f6b01cd3e2b87e5f6da2c27cce9c460d531f573d26c548af8a67b&esrc=growl2-regGate-0521&mbid=CRMNYR012019
https://www.newyorker.com/magazine/2022/03/28/how-putins-oligarchs-bought-london?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_TEST_All_031722&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=tny_daily_digest&bxid=61b50f359d8c0c3a7a2e8049&cndid=67646420&hasha=42127934f28bd688008c5a2aa0687bc4&hashb=c42d2e19bb6b5b4fa7f4868b1a484e5e442eea1c&hashc=528f46d4ce8f6b01cd3e2b87e5f6da2c27cce9c460d531f573d26c548af8a67b&esrc=growl2-regGate-0521&mbid=CRMNYR012019
https://sicnoticias.pt/mundo/conflito-russia-ucrania/ue-adota-formalmente-quarto-pacote-de-sancoes-que-atinge-oligarca-abramovich/
https://sicnoticias.pt/mundo/conflito-russia-ucrania/ue-adota-formalmente-quarto-pacote-de-sancoes-que-atinge-oligarca-abramovich/
https://www.dn.pt/sociedade/inquerito-do-irn-a-nacionalidade-de-abramovich-da-origem-a-processo-disciplinar-14684055.html
https://www.dn.pt/sociedade/inquerito-do-irn-a-nacionalidade-de-abramovich-da-origem-a-processo-disciplinar-14684055.html
https://www.dn.pt/sociedade/lider-da-comunidade-judaica-do-porto-foi-detido--14673210.html
https://www.dn.pt/sociedade/lider-da-comunidade-judaica-do-porto-foi-detido--14673210.html
https://eco.sapo.pt/2022/03/18/sancoes-a-russia-apenas-uma-conta-com-242-euros-congelada-em-portugal/
https://eco.sapo.pt/2022/03/18/sancoes-a-russia-apenas-uma-conta-com-242-euros-congelada-em-portugal/
https://observador.pt/2022/03/30/cidadaos-apelam-ao-governo-para-criar-task-force-para-aplicar-sancoes-a-russia/
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• a constituição duma task force especializada para a aplicação das sanções 

decretadas pelo Conselho da UE, dotada de meios e autonomia necessários, 

incluindo acesso às bases de dados relevantes; 

• a publicação regular de relatórios das suas atividades e a sua discussão e 

escrutínio na Assembleia da República. 

Mesmo se não resultar em congelamentos adicionais, o trabalho desta task force 

especializada, operando em contacto com outros mecanismos europeus e 

internacionais, contribuirá certamente para os esforços envidados noutros estados. 

Não obstante, os autores desta moção pretendem ir mais longe. Tornando-se claro que 

é manifestamente problemática a relação que Portugal e outros países europeus 

estabelecem com oligarcas e cleptocratas, não só russos como originários de outros 

países, ação mais abrangente é urgentemente necessária. Um exemplo é o caso dos 

vistos gold. Um relatório de 2017 da Transparência e Integridade discute os problemas 

decorrentes das atuais condições de obtenção de autorização de residência, com 

dispensa de visto de residência, para atividade de investimento em território nacional 

(ARI). É de notar que 90% do investimento total no território português através dos 

vistos gold corresponde a aquisição de património imobiliário e que apenas 8 vistos 

foram concedidos por criação de postos de trabalho. 

Em contrapartida, as fragilidades do atual regime de atribuição de ARI levam à 

existência de bastantes riscos, incluindo branqueamento de capitais, financiamento 

do crime organizado e do terrorismo, e corrupção de políticos, funcionários 

públicos, e intermediários. 

A existência e importância destes riscos foi recentemente reiterada pelo Parlamento 

Europeu num relatório que contém recomendações à Comissão Europeia sobre os 

regimes de concessão de cidadania e residência aos investidores. Mais do que isso, o 

Parlamento Europeu considerou que esses riscos “não podem ser devidamente 

aferidos, nem estão a ser suficientemente geridos, o que dá azo a um controlo 

deficiente e à ausência da devida diligência”.  

Os autores desta moção congratulam-se pela proposta do Parlamento Europeu, que 

inclui a harmonização das normas e procedimentos de atribuição de regimes de 

concessão de cidadania/residência aos investidores, reforçando a diligência devida e 

a verificação rigorosa dos antecedentes e familiares dos requerentes, “incluindo a 

fonte dos seus fundos financeiros”, através de “verificações obrigatórias por confronto 

com os sistemas informáticos de grande escala da UE”, e dando atenção também à 

regulamentação dos intermediários. 

A mesma resolução “insta os Estados-Membros a reavaliarem todos os pedidos de 

nacionais russos aprovados nos últimos anos, explorando todas as possibilidades 

oferecidas pela legislação nacional e da União para assegurar que nenhum cidadão 

russo com ligações financeiras, empresariais ou de outro tipo ao regime de Putin 

mantenha os seus direitos de cidadania e residência”. De acordo com a 

Transparência e Integridade, foram atribuídos pelo menos 418 vistos gold em Portugal 

a cidadãos russos desde 2012. Apenas 12 pedidos foram recusados; a Federação 

Russa ocupa quase sempre um lugar no top 5 dos países a cujos cidadãos são 

atribuídos vistos gold. 

https://transparencia.pt/wp-content/uploads/2018/01/TI-PT_Vistos-Gold_2017.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0065_PT.html
https://transparencia.pt/ti-portugal-congratula-se-pela-decisao-de-suspender-vistos-gold-a-cidadaos-russos-mas-avisa-que-e-preciso-mais/
https://transparencia.pt/ti-portugal-congratula-se-pela-decisao-de-suspender-vistos-gold-a-cidadaos-russos-mas-avisa-que-e-preciso-mais/
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Em vista dos perigos e riscos evidentes e reconhecidos, os autores desta moção 

tencionam ir além da harmonização proposta pelo Parlamento Europeu e pretendem 

que a Juventude Social Democrata proponha, enquanto estrutura: 

• a elaboração dum relatório por um grupo de trabalho ou entidade competente e 

especializada, que seja publicamente acessível, de avaliação custo-benefício 

do programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, 

considerando o impacto económico bem como os riscos associados, com vista 

à manutenção ou suspensão do programa em Portugal. 

Finalmente, os autores desta moção querem chamar a atenção para a importância de 

combater a corrupção e a cleptocracia, e não só originária da Rússia. Se o conflito na 

Ucrânia tornou evidente a cumplicidade de figuras como Abramovich no projeto agressor 

e imperialista de Putin, a cumplicidade de figuras equivalentes com a injustificável 

repressão de governos autoritários por todo o mundo deve ser condenada pela 

JSD. Nem Portugal nem a Europa devem apoiar os esforços de indivíduos que, 

associados a regimes políticos que negam aos seus povos a liberdade e a prosperidade, 

pretendem usufruir dos seus lucros ilícitos no Velho Continente, branqueando capitais 

e reputações às custas dos povos que manietam. Se Londres, como exposto acima, 

tem desempenhado um papel execrável na reabilitação financeira e moral dos oligarcas 

russos, Portugal e Lisboa têm sido chave em processos semelhantes com vista à 

manutenção da cleptocracia angolana. 

Como escreve a revista Sábado, a influência do capital angolano sobre a banca 

portuguesa “abriu a porta à utilização do sistema financeiro português para esquemas 

de branqueamento de capitais e de desvio de fundos por figuras influentes do regime 

dominado pelo MPLA em Angola”. Uma investigação do Organized Crime and 

Corruption Reporting Project (OCCRP) descreve a forma como entidades associadas à 

elite política angolana transferiram centenas de milhares de dólares – pelo menos 324 

milhões – para fora do país, usando Portugal para canalizar fundos originários, em 

grande parte, da Sonangol, a petrolífera estatal, para destinos finais na União Europeia. 

Apesar da elaboração por parte das entidades reguladoras portuguesas de dois 

relatórios, o artigo, datado de Abril de 2020, refere que a mesma rede financeira 

continua em funcionamento.  

Consultoras internacionais com escritórios em Lisboa também têm desempenhado um 

papel crítico no apoio à cleptocracia angolana. Exemplos incluem a gestão duma 

joelheira suíça onde, apesar de nunca exercer qualquer controlo de administração, a 

Sodiam, a empresa estatal angolana de comércio de diamantes, investiu 120 milhões 

de dólares, que nunca recuperou, em parceria com Sindika Dokolo, marido de Isabel 

dos Santos, de acordo com o New York Times. 

Se as práticas criminosas dos oligarcas russos hoje nos parecem inaceitáveis, urge 

reconhecer que os mecanismos que tornam possível que elites corruptas se 

apropriem de riqueza indevida não são de uso exclusivo de entidades russas. Pelo 

contrário, as múltiplas revelações recentes, resultado de longos processos 

investigativos por parte de consórcios internacionais, descrevem, como defendem os 

académicos Thorsten Benner e Ricardo Soares de Oliveira, “conexões oligárquicas 

africanas com o Ocidente que são tão preocupantes quanto as da Rússia”.  

https://www.sabado.pt/investigacao/detalhe/como-angola-dominou-os-bancos-portugueses
https://www.sabado.pt/investigacao/detalhe/como-angola-dominou-os-bancos-portugueses
https://www.sabado.pt/investigacao/detalhe/como-angola-dominou-os-bancos-portugueses
https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-Into-the-european-union
https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-Into-the-european-union
https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-Into-the-european-union
https://www.nytimes.com/2020/01/19/world/africa/isabel-dos-santos-angola.html
https://www.newstatesman.com/world/2022/03/kleptocracy-isnt-just-a-russian-problem
https://www.newstatesman.com/world/2022/03/kleptocracy-isnt-just-a-russian-problem
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Os autores desta moção consideram que cabe também à Juventude Social Democrata:  

• assumir este problema, adotando uma postura contra a corrupção doméstica 

como internacional e reconhecendo tanto o presente contributo negativo como o 

potencial contributo positivo de Portugal e da União Europeia; 

• dialogar com organizações não governamentais, investigadores, jornalistas, 

auditores, e outros stakeholders, com vista a recolher contributos e 

recomendações, possivelmente elaborando um relatório que guie a ação 

política da JSD; 

• combater a todos os níveis, incluindo através dos seus eleitos na Assembleia da 

República, para melhorar os padrões de transparência relativos aos 

intermediários que prestam os serviços insubstituíveis para a exploração 

persistente que os seus clientes conduzem. 

 

Recapitulando, esta moção congratula-se com a rápida condenação da invasão russa 

da Ucrânia e, na convicção de que sancionar a elite política e económica da Rússia 

funciona como dissuasor de qualquer agressão adicional, pretende que as sanções em 

vigor sejam aplicadas da forma mais efetiva possível. Indo mais além, esta moção 

acredita que o combate à corrupção transfronteiriça e à cleptocracia internacional deve 

ser fortalecido; que a crise ucraniana veio pôr a nu fragilidades existentes no regime de 

obtenção dos vistos gold; e que a preocupação da JSD com a promoção da democracia, 

do Estado de Direito, e dos Direitos Humanos, a deve levar a condenar a atividade 

frequentemente desenvolvida em Portugal com vista ao branqueamento de capitais e 

reputações de cleptocratas estrangeiros, com especial menção para figuras associadas 

ao regime angolano.  

Assim, esta moção pretende que a Juventude Social Democrata: 

1. proponha a constituição duma task force especializada para a aplicação das 

sanções decretadas pelo Conselho da UE, dotada de meios e autonomia 

necessários, incluindo acesso às bases de dados relevantes; 

2. defenda a publicação regular de relatórios das atividades da dita task force e a 

sua discussão e escrutínio na Assembleia da República. 

3. sugira a elaboração dum relatório por um grupo de trabalho ou entidade 

competente e especializada, que seja publicamente acessível, de avaliação 

custo-benefício do programa de Autorização de Residência para Atividade de 

Investimento, considerando o impacto económico bem como os riscos 

associados, com vista à manutenção ou suspensão do programa em Portugal. 

4. assuma a natureza problemática do trabalho desenvolvido, em solo português, 

com vista à mobilização na Europa de fundos adquiridos ilegitimamente, 

adotando uma postura contra a corrupção doméstica como internacional e 

reconhecendo tanto o presente contributo negativo como o potencial contributo 

positivo de Portugal e da União Europeia; 

5. dialogue com organizações não governamentais, investigadores, jornalistas, 

auditores, e outros stakeholders, com vista a recolher contributos e 
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recomendações, possivelmente elaborando um relatório que guie a ação política 

da JSD; 

6. combata a todos os níveis, incluindo através dos seus eleitos na Assembleia da 

República, para melhorar os padrões de transparência relativos aos 

intermediários que prestam os serviços insubstituíveis para a exploração 

persistente que os seus clientes conduzem. 

É também objetivo da presente moção a sua apresentação na Assembleia da República, 

neste formato ou noutro que se considere mais enquadrado para o efeito, através dos 

deputados eleitos pela Juventude Social Democrata (grupo parlamentar da JSD).  

 


