
SEF vai ter
"atendimento
especial"
para acelerar
os vistos gold

Medidas. Governo quer prevenir a fuga de
investidores, que alguns operadores já dão
como certa, e vai criar "uma linha azul"

VALENTINA MARCELINO

Será uma espécie de "linha azul"
para processos que o Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF) con-
sidera prioritários, entre os quais as
Autorizações de Residência para
Investimento (ARI), conhecidas
como vistos gold, e está prevista
"até ao final do ano", confirmou ao
DN fonte oficial desta polícia. O de-
safio da "linha azul" veio do presi-
dente daAssociação Profissional
das Empresas de Mediação Imobi-
liária de Portugal (APEMIP), Luís
Lima, que alertou para a fuga des-
tes investimentos para Espanha,
devido a "excessiva demora" no
tratamento dos processos.
Embora os números oficiais não

subscrevam a "hecatombe", o SEF

garante, quando confrontado pelo
DN, "estar previsto até ao final do
ano, aumentar a criação de atendi-

mentos especializados para diver-
sas áreas, entre as quais, por exem-
plo, o reagrupamento familiar, os

artigos 88 e as ARI". Os "artigos 88"
são as legalizações extraordinárias
para imigrantes que já se encon-
trem no país, tenham entrado le-
galmente e estejam a trabalhar,
com os respetivos descontos em
dia. Devido a uma "interpretação"
diferente desta lei, a anterior dire-
ção do SEF isentou de vistos de en-
trada legal os requerentes. Como
resultado deram entrada milhares
de pedidos que agora, cumprindo
a lei ipsis verbis, o SEF teve de ana-
lisar caso a caso.
Mas são os vistos gold a causa-

rem o maior impacto, tendo em
conta o valor de investimentos
que estão em causa. Luís Lima la-
menta que o governo "não dê
prioridade" a estes processos.
Avança que, segundo dados a que

teve acesso, "os novos pedidos caí-
ram entre 80 e 90%", "em abril os
investimentos diminuíram cerca
de 60% face ao mês anterior" e

que essa realidade tem uma expli-
cação principal: "a excessiva de-
mora do SEF, com processos a
aguardar despacho há mais de
dez meses. Este dirigente diz que
Espanha "superou já Portugal em
2016, com 1 . 1 mil milhões de eu-
ros de investimentos, bastante
acima dos nossos 873 milhões no
mesmo ano".
O secretário de Estado da Inter-

nacionalização não esconde a
preocupação do governo {ver en-
trevista ao lado).

Esperas para pagar vistos
A pressão aumenta sobre o SEF.
Além dos promotores imobiliá-
rios, um setor que beneficiou da
maior fatia dos investimentos dos
vistos gold, os escritórios de advo-
gados, que representam os estran-
geiros, afirmam que "a situação
está pior do que nunca". Fontes do
serviço, que pediram o anonima-
to confirmam o "caos", devido es-
sencialmente à "falta de pessoal",
que atrasa todo o expediente e não
poupa os vistos gold. Neste mo-
mento, contam, estarão agenda-
dos cerca de 2000 ARI, algumas
para daqui a quatro meses, sim-
plesmente para que sejam pagas
as respetivas taxas de 5200 euros
cada uma. Ou seja, mais de dez

milhões de euros que o Estado ain-
da não recebeu. O SEF não confir-
ma nem apresenta outros núme-
ros, mas admite que há casos de
dois meses de espera. Para resolver
o problema, anuncia que, em bre-
ve, "estes pagamentos vão ser pos-
síveis por transferência bancária".

A direção não adianta pormeno-
res sobre o modelo para o "atendi-
mento especializado" e diz que
aguarda ainda "autorização das Fi-
nanças para mudança de instala-
ções da Direção Regional de Lisboa
eVale do Tejo (DRLVTA) para espa-
ço que permita a estruturação de
canais de atendimento de acordo
com os pedidos".
Ainda a recuperar da tempesta-

de que atingiu o serviço, com a de-
tenção do seu ex-diretor, Manuel
Paios, atualmente a ser julgado por
suspeitas de ter facilitado e acele-
rado algumas ARI, apedido do en-
tão ministro Miguel Macedo, todos
os cuidados são poucos. A nova di-
retora, Luísa Maia Gonçalves, qua-
dro superior do SEF, sem uma or-
dem expressa do governo - como
haviano executivo PSD-CDS-para
dar prioridade máxima a estes in-
vestimentos, não arrisca.
O seu gabinete contraria, po-

rém, o prenúncio de "morte" e exi-
be um balanço menos assustador:
"Comparando o número de no-
vos pedidos de ARI entrados na
DRLVTA (que tem a maior afluên-
cia do país) , no primeiro quadri-
mestre deste ano (2017) com pe-
ríodo homólogo do ano passado
(201 6) , é possível informar que os
valores são similares, na ordem
das três centenas, registando-se
uma diferença inferior a 5%." So-
bre a "quebra" de abril, o SEF ex-
plica que tal descida se prende
"com o retomar do volume real de
pedidos, uma vez que os dados de
março incluíram também pen-
dências recuperadas nesse mês".
A estimativa é que "até ao final do
corrente ano poderão estar con-
cluídos mais processos do que o
somatório dos dois melhores
anos, 2014 e 2016". O SEF assegu-



ra que os primeiros pedidos e re-
novações dos vistos gold "estão a
ser tramitados e concluídos mui-
to antes dos prazos previstos nalei
(90 e 60 dias) . Reconhecendo a fal-
ta de pessoal no maior balcão do
país, na Av. António Augusto de
Aguiar, apenas com nove pessoas
no atendimento, o SEF sublinha
que "a melhoria do atendimento
ao público e da celeridade na ins-
trução processual constam das
preocupações centrais do SEF, que
tem lançado mão a todos os meios
ao seu dispor, incluindo a transfe-
rência voluntária em curso de fun-

cionários para as unidades orgâ-
nicas mais pressionadas".

3078
>mil milhões
É o valor do investimento entrado no
nosso país, através dos vistos gold,
até ao passado dia 30 de abril. 2,7 mil
milhões foi investimento imobiliário

5003
>autorizações de residência
Desde 2012 foram concedidos 5003
vistos dourados e outros 8130 a fami-
liares dos titulares. Até agora o recor-
de foi 1526 em 2014.

3376
>autorizações a chineses

Das cerca de cinco mil autorizações
de residência para investimento,
3376 foram concedidas a chineses,
seguidos dos brasileiros (403).

5%
>Quebra de investimento
Nos primeiros quatro meses deste
ano o SEF registou uma diminuição
de cerca de 5% no número de novos

pedidos de vistos entrados.

Sindicato
critica
ministra
> O Sindicato da Carreira de
Investigação e Fiscalização
do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SCIF/SEF)
manifestou ontem
"repúdio" pelo facto de a
ministra da Administração
Interna classificar o SEF
como estrutura "pesada" e
com gestão de pessoal
"inflexível". "Ao classificar o
SEF como estrutura
pesada, com uma gestão
inflexível e cujo core
business se situa apenas
nos border checks e na
concessão de autorização
de residência a cidadãos
estrangeiros, Constança
Urbano de Sousa não só

prestou um mau serviço ao
país ao desvalorizar em
público um dos seus
serviços de segurança mais
eficiente, competente,
moderno, tecnológico e
flexível, como deu uma
triste imagem de si
própria", criticou o
SCIF/SEF. No entender
do SCIF/SEF, as afirmações
da ministra revelam
uma "total falta de
conhecimento" da missão
do SEF. Na foto, Constança
Urbano de Sousa na
tomada de posse da nova
presidente do SEF em 2016.



NOVAS REGRAS

Reduzido valor
para as empresas
> Foram aprovadas em
Conselho de Ministros, no
passado dia 18 de maio, al-
gumas alterações à legisla-
ção para os vistos gold, no
que diz respeito às PME.
Permite-se que estas au-
torizações de residência
sejam concedidas a estran-
geiros que façam um dos
seguintes investimentos:
350 mil euros para a criação
de empresas portuguesas
ou reforço do capital social
de empresas portuguesas,
desde que se criem ou man-
tenham cinco postos de tra-
balho permanentes; 200 mil
em empresas portuguesas
em situação económica difí-
cil e que estejam com um
plano de recuperação; 350
mil em fundos destinados à
capitalização das empresas
portuguesas. Este já existia,
mas baixou-se o valor de
500 mil para 350 mil, para o
tornar mais atrativo.

Advogados: "Situação
está pior do que nunca!"

processos Os advogados que
representam os requerentes
lamentam a falta de pessoal
no SEF e a demora no aten-
dimento dos investidores

João Massano, sócio da ATMJ So-
ciedade de advogados, admite que
"o aumento de pessoal no Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras pode-
ria evitar o que se passa". Em mé-
dia, pela experiência do advogado,
uma atribuição de visto gold de-

mora de seis meses a um ano e
meio a ser deferida. "E mesmo de-
pois, para ser entregue o próprio do
documento em que tem de se pa-
gar cinco mil euros, demora cerca
de dois meses." O advogado consi-
dera que "este problema era fácil de
resolver se pusessem mais pessoas
no atendimento e menos no back
offlce". E relata a experiência de um
cliente seu que chegou a estar à es-
pera quatro horas no SEF "para se-
rem tirados os dados biométricos e
depois pagar a respetiva taxa de

análise". João Massano diz não
compreender como é que o Estado
não faz nada: "Podem anunciar-se
as medidas todas e dizer que Por-
tugal é o destino preferencial para
vistos gold, mas depois se há esta
demora na aprovação e mesmo no
pagamento depois da aprova-
ção . . .serve de pouco." E defende
que a task force de 40 pessoas cria-
da para o back offlce não ajudou
muito porque "algumas dessas

pessoas deveriam estar no atendi-
mento às pessoas". Acusa assim o
SEF de não cumprir os "prazos le-
gais de 60 dias para renovação do
visto e 90 dias para a concessão".
Outro advogado do escritório
Abreu Advogados admite que o
tempo de espera "está pior do que
nunca" e que nunca mais "se con-
cederiam vistos no tempo em que
a medida foi criada: dois a três me-
ses. Agora não se despacham e não
respondem sequer aos e-mails".
FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA


