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É uma triste realidade, 
o escândalo da corrup-
ção não cessa de nos sur-
preender. E muitos dos 
personagens envolvidos 
desempenharam, alguns, 
s u r p r e e n d e n t e m e n t e , 
ainda desempenham altos 
cargos no aparelho do Es-
tado. Desta vez, é o antigo 
ministro da Presidência 
e da Defesa do Governo 
de Guterres que ocupou 
o cargo de 1995 a 1997, 
António Vitorino que, e 
tomem nota, na actuali-
dade é director-geral da 
Organização Internacio-
nal para as Migrações na 
ONU, que é acusado de 
estar envolvido em esque-
mas de corrupção e bran-
queamento de capitais 
no valor muitos milhões 
de euros. Lembrar que A. 
Vitorino demitiu-se em 
1997, apenas com dois 
anos de mandato, devi-
do à acusação de falta de 
pagamento do imposto de 
Sisa referente a um monte 
adquirido em Almodovar. 
Segundo o Correio da Ma-
nhã de 4/02/20 “o ex-co-
missário europeu António 
Vitorino recebeu através 
da empresa Emab Con-
sultores, Lda, mais de 255 
mil euros de consultoria 
de “relações internacio-
nais e assuntos europeus”. 
Que “A Agência Tributá-
ria espanhola identificou 
vários pagamentos reali-
zados entre 2012 e 2018 
por conta do escritório 
de advogados espanhol 
Morodo & Associados, do 
ex-embaixador espanhol 
em Portugal e Venezuela, 
Raúl Morodo e do seu fi-
lho Alejo”. Que “segundo 
o Jornal espanhol “OK 
Diário”, os serviços de Vi-
torino teriam contribuído 
para a celebração do ne-
gócio entre a portugue-
sa Galp e a Petróleos da 

Venezuela (PDVSA), ru-
bricado em 2008 em Ca-
racas, por José Sócrates 
e H. Chávez. No acordo, 
“a Galp deveria construir 
vários parques eólicos na 
Venezuela e deveria com-
prar à PDVSA entre dois 
a quatro milhões de bar-
ris de petróleo por ano”. 
Diga-se que a Empresa 
Emab Consultores Lda. foi 
constituída em 2012 por 
António Vitorino e sua 
mulher Beatriz Pacheco. 
Vitorino cessou a gerên-
cia em Julho de 2017, 
passando-a para a mulher 
(…), e que neste momen-
to estará sem actividade. 
Ainda, que o principal 
acusado neste processo 
de branqueamento de ca-
pitais em Espanha, de 4,4 
milhões de euros, é Raúl 
Morodo, ex-embaixador 
espanhol em Portugal e 
Venezuela, conjuntamen-
te com seu filho Alejo, que 
é casado com a filha do ex-
ministro da Administra-
ção Interna Dias Loureiro 
(PSD). Este, por sua vez, ad-
mite ter realizado através 
da sua empresa DL Gestão 
e Consultaria, sociedade 
anónima com mais de 20 
anos, da qual é administra-
dor-único, três transferên-
cias, uma de 42 mil euros, 
outra de 7 mil, e uma ter-
ceira de 70 mil euros. Que 
outros movimentos foram 
efectuados por empresas 
entretanto já liquidadas. 
A DL tem um activo de 8 
milhões de euros e Dias 
Loureiro tem mais empre-
sas em funcionamento em 
Espanha, movimentando-
se muito bem nos países 
do Norte-de-África. Acres-
cente-se que também fez 
transacções com a empre-
sa que pagou a António Vi-
torino. (Público 8/2/2020). 
Estão prometidos mais de-
senvolvimentos…   

Por Carlos Vale

O quadro negro 
da corrupção 

Escola Superior de Tecnologia 
recebe 13º Fórum de Informática 
e Novas Tecnologias

O 13º Fórum de Informática e 
Novas Tecnologias – INFOTEC 
XIII – está agendado para os dias 
10, 11 e 12 de março, na Escola Su-
perior de Tecnologia (EST-IPCB).

Organizado pela Unidade Técnico 
Científica de Informática (UTCI) da 
ESTCB-IPCB, o evento tem como 
principais objetivos proporcionar 
aos alunos do ensino secundário 
e profissional um conhecimento 
prático e alargado dos conteúdos 
ministrados dos cursos da UTCI e 

estabelecer sinergias com empresas 
tecnológicas, que se venham a cons-
tituir como possíveis empregadoras 
dos alunos graduados pela escola na 
área da informática.

Para o efeito, o INFOTEC conta 
com a presença de várias empre-
sas de renome nacional e interna-
cional que, através de palestras e 
workshops, proporcionam um en-
volvimento de conhecimento e ex-
periência com os alunos da UTCI.

Os alunos do ensino secundário 

e profissional terão acesso a sessões 
práticas de laboratório, onde serão 
orientados por docentes da UTCI na 
elaboração de desafios de Informática.

O INFOTEC é realizado por do-
centes, com o apoio do núcleo de 
estudantes de Tecnologias da In-
formação e Multimédia (NTIM), 
alunos, colaboradores e Direção 
da ESTCB, envolvendo desta for-
ma a comunidade académica na 
organização de um evento aberto 
ao público em geral.

O INFOTEC é realizado por docentes, com o apoio do núcleo de estudantes 
de Tecnologias da Informação e Multimédia (NTIM), alunos, colaboradores e 
Direção da ESTCB, envolvendo desta forma a comunidade académica na 
organização de um evento aberto ao público em geral.

Docente da ESART escolhido 
para integrar Rede Medinea

José Almeida, docente e ex-aluno 
da Escola Superior de Artes Aplica-
das (ESART), foi um dos 11 escolhi-
dos para integrar a Rede Medinea.

A Medinea (MEDiterranean 
INcubator of Emerging Artists) é 
composta por organizações cultu-
rais do setor musical, instituições 
de ensino superior, centros cultu-
rais, festivais e mercados de música. 

Foi fundada e é dirigida pelo Festi-
val d’Aix-en-Provence (França), ten-
do como objetivo apoiar a integração 
profissional de jovens músicos, de-

senvolvendo projetos interculturais 
que promovam o diálogo, a transmis-
são de conhecimento e a mobilidade 
de músicos na bacia do Mediterrâneo. 

As atividades do corrente ano 
serão realizadas em Itália, Malta, 
França e Tunísia.

José Almeida concluiu na ESART 
a licenciatura em Música - Variante 
de Instrumento - Trompete e o mes-
trado em Música - Área de Especia-
lização em Trompete na classe do 
professor António Quítalo e é atual-
mente Trompete Solo na Orquestra 

Filarmónica Portuguesa e membro 
da Orquestra de Câmara Portuguesa. 

É freelancer regular da Orquestra 
Sinfónica do Porto - Casa da Músi-
ca e já integrou orquestras como a 
European Union Youth Orchestra 
(Europa), World Youth Orchestra 
(Mundial), European Union Wind 
Youth Orchestra (Europa), Or-
chestre des Jeunes de la Mediter-
ranée (França), Neue Philharmonie 
Munchen (Alemanha), Orchestra 
Universalis (Marrocos) e Orchestra 
Excellence (Itália).


