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Portugal pressionado por causa de voos da CIA

Comissão de Acesso a Dados Administrativos deu razão a duas organizações de defesa dos
direitos humanos, que exigem informações sobre 39 voos da CIA que aterraram em
Portugal. O pedido formal chegou hoje a Lisboa.

Ricardo Lourenço, correspondente nos EUA (www.expresso.pt)
7:59 Segunda, 10 de Setembro de 2012

A Access Info Europe e Reprieve, duas organizações europeias de defesa

dos direitos humanos, exigem que Portugal entregue informação

considerada "vital" e que comprova o "papel central" de Portugal no caso

dos voos CIA - programa de transporte de suspeitos de terrorismo para

países terceiros para posterior interrogatório e tortura.

O pedido em causa incide sobre 39 voos, entre 2003 e 2006, que aterraram

em Santa Maria, São Miguel, Porto e Lisboa, todos organizados pela

Stevens Express e Computer Sciences Corporation, duas das empresas de

fachada contratadas pela CIA para o transporte dos suspeitos, no âmbito da

guerra global contra o terrorismo - espoletada após os atentados de 11 de

Setembro de 2001 contra os EUA

A 20 de Dezembro de 2011, a Comissão de Acesso a Dados Administrativos (CADA) ordenou (ver documento anexo) que

o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) fornecesse todos os dados pedidos por ambas as organizações de defesa de

direitos humanos.

Revelação pode afectar segurança nacional

Anteriormente, o INAC tinha alegado que a informação em causa era sigilosa e que a sua divulgação afectaria a

segurança nacional.

A CADA contrariou este ponto de vista, alegando que o acesso àqueles documentos é um "direito fundamental,

equivalente na sua natureza a outros contemplados no artigo da constituição referente aos direitos, liberdades e

garantias".

Desde 2006 que o Expresso revela, em investigações sucessivas, que Portugal funcionou como base logística para voos

CIA, que atravessaram o Atlântico, de ou para Guantánamo, em direcção à rede de prisões secretas localizadas na

Europa de Leste, Norte de África e Médio Oriente.

As facturas dos voos

Há cerca de um ano, a nossa reportagem teve acesso a dezenas de facturas de deslocações, todas passadas em nome

da companhia de jactos privados Richmor, contratada pelo Governo americano, via a empresa intermediária Sportsflight

(artigo relacionado).

Cinco desses voos, que passaram por Portugal entre 2002 e 2003, custaram mais de um milhão de dólares (cerca de 800

mil euros).

Os documentos foram descobertos num tribunal no condado de Columbia, estado de Nova Iorque, onde decorre um

processo que expõe o intricado sistema de relações entre a administração americana e um grupo de companhias

privadas, que está na origem dos voos CIA.

As organizações Access Info Europe e a Reprevieve revelam que outras duas empresas, a Victory Aviation (VA) e a Miami

Air Plane (MAP), também usaram aeroportos do território nacional para escalas.

Em Fevereiro de 2005, por exemplo, um avião da VA, de matrícula N787 WH, aterrou em Santa Maria, Açores, em

direcção a Rabat, Marrocos. Em Março de 2006, um aparelho da MAP chegava ao Porto em trânsito para a Lituânia.

Marrocos e Lituânia faziam parte da rede de países que albergavam prisões secretas no âmbito da guerra global contra o

terrorismo, tal como reconheceu o ex-presidente americano George W. Bush, em Setembro de 2006.
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A Polónia é, igualmente, um dos países envolvidos no programa de voos CIA. No passado mês de Janeiro, as autoridades

judiciais deste país iniciaram uma investigação criminal contra Zbigniew Siemiatkowski, o anterior chefe das secretas,

acusado de ter facilitado aquele programa de detenções.

Leszek Miller, antigo primeiro-ministro polaco entre 2001 e 2004, poderá também ser alvo de investigação. 

Documento do CADA:

(clique na imagem para ver o documento em formato PDF)

Palavras-chave  EUA, voos, CIA
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ANDA CÁ FILÓSOFO! 

politici lieg (seguir utilizador), 2 pontos , 10:28 | Segunda, 10

Tens muito que contar!
Começas numa ponta e acabas na outra!

 
 

 

 
 Re: ANDA CÁ FILÓSOFO!    

BrincaNareia (seguir utilizador), 2 pontos , 1:33 | TerÃ§a, 11

 
 Re: Portugal pressionado por causa de voos da CIA    

APNS (seguir utilizador), 1 ponto , 12:16 | Segunda, 10

 
 Re: Portugal pressionado por causa de voos da CIA    

politici lieg (seguir utilizador), 2 pontos , 12:32 | Segunda, 10

 
 Barroso e Paulo Portas de «diarreia»!    

BetaLoira (seguir utilizador), 1 ponto , 17:57 | Segunda, 10

Será que Ana Gomes, 

águiadois (seguir utilizador), 2 pontos , 11:04 | Segunda, 10

não tem mais nada para fazer?

 
 

 

 
 A CULPA é do macaco do Burrão Barrôso !    

Nuno e Vaz (seguir utilizador), 1 ponto , 12:26 | Segunda, 10

Socras e o seu governo 

caprylm56 (seguir utilizador), 2 pontos , 13:08 | Segunda, 10

É QUE DEVEM SER JULGADOS POR TERRORISMO CONTRA O ESTADO E O RESTO DO MUNDO.
TRAFULHAS, VIGARISTAS E LADRÕES.

 
 

 

 
 Errata    

caprylm56 (seguir utilizador), 2 pontos , 13:13 | Segunda, 10

Quem tem ocupado o poder em Portugal não tem 

Resistente (seguir utilizador), 2 pontos , 14:21 | Segunda, 10

o minimo de dignidade, como se pode exigir mais ao grande número de cidadãos que vota nesta gemnte?...

 
 

 

CIA, KGB, Gestapo etc., 

Rio Grande (seguir utilizador), 2 pontos , 22:45 | TerÃ§a, 11

quatro vezes"
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todas farinha do mesmo saco ... Rio Grande

 
 

 

Portugal pressionado por causa dos voos da CIA 

Gargalhada (seguir utilizador), 1 ponto , 11:33 | Segunda, 10

É perguntar ao "socialista" - Cutileiro falhado - que foi MNE o porquê da sua obstrução permanente à
divulgação de informações relacionadas com o caso? ah, esquecia-me que era íntimo da SE americana do
Bush e preparava o chefe de gabinete do próximo/actual PM:

 
 

 

Um país vassalo dos EUA... 

M.Farid (seguir utilizador), 1 ponto , 11:49 | Segunda, 10

...tal como Portugal é,divulgará sobre o caso aquilo que o amo consentir que divulgue.

O verdadeiro poder não reside nos políticos domésticos,há muito domesticados pelo poder imperial dos
EUA.Aqueles ou seguem os ditames imperialistas ou terão vidas curtas.

Haverá todas as razões para supôr que o caso não terá um esclarecimento cabal,transparente e isento.

 
 

 

O FIM DO SISTEMA 

O AVISO (seguir utilizador), 1 ponto , 12:12 | Segunda, 10

www.indiavision.com/news/article/business/339477/china-launching-gold-backed-worldw ide-currency--
now-the-americans-will-have-to-find-a-reason-to-go-to-war-against-china

 
 

 

Ainda não encontraram as armas... 

ContribuintePortugal (seguir utilizador), 1 ponto , 11:50 | TerÃ§a, 11

... de destruição massiva?

Bush, Blair e Burroso devem-nas ter escondido na gaveta das facas de cozinha lá da casa da CIA.
Com um bocadinho de sorte também encontram lá os papeis dos submarinos alemães que andam perdidos.

 
 

 

máfia da democracia??? 

tarantulas (seguir utilizador), 1 ponto , 18:25 | TerÃ§a, 11

afinal o que é a c.i.a.???
nada mais que um grupo criminosos ao serviço do governo americano!!!
são inúmeros os crimes e os assassinatos que esta escumalha cometeu!!!
mas a lenga-lenga da liberdade e da democracia..tapam os crimes desta gente.
ainda hoje passados mais de 10 anos do 11 de Setembro..a maioria acredita que os ataque foram cometidos
pelos mauzoes da al-queda..e do bin laden....
por isso o mundo em que vivemos é um manicómio gigante....
ta tudo doido!!!
portugal??..é um lambe-botas dos americanos...salta e não pia!
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