
Elementos substantivos para responder a queixa-crime apresentada pelo Presidente
Umaro Sissoco Embaló, da Guiné-Bissau

Tendo sido notificada do processo de inquérito acima referenciado, respeitante a queixa por
difamação com publicidade e calúnia, p. p. pelos art 180 e 183 no 2 do Código Penal,
formulada pelo Major General Umaro Sissoco Embaló, auto-proclamado Presidente da
República da Guiné Bissau, vem a Arguida apresentar os elementos em que baseou as
suas afirmações que deram origem à acusação.

Tanto quanto apreendeu, a acusação baseia-se no facto de, no dia 21 de Junho de 2020, na
rubrica « A opinião de Ana Gomes », que se insere no Jornal da Noite do canal televisivo
SIC Notícias, a Arguida ter proferido a seguinte expressão: « Portugal escolheu, no fundo,
não fazer a diferença e escolheu respaldar um indivíduo que tem antecedentes de
narcotráfico, até de ligações a grupos terroristas, etc. Estou a falar de Sissoco Embaló ».

1.
Como Membro do Parlamento Europeu, em 2014 a Arguida participou na Missão de
Observação Eleitoral enviada pelo Parlamento Europeu às eleições presidenciais na Guiné
Bissau, que restabeleceram a legalidade constitucional, dois anos depois de um golpe de
Estado militar que depôs o Governo. Teve assim a ocasião de conhecer pessoalmente
alguns dos principais protagonistas guineenses, incluindo o Dr. José Mário Vaz (Jomav),
que naquelas eleições viria a ser eleito Presidente, o Dr. Nuno Gomes Nabiam (que então
viria a ser o segundo candidato mais votado) e o Dr. Domingos Simões Pereira, candidato
do PAIGC, que seria pouco depois nomeado Primeiro Ministro.

2.
A Arguida não se lembra de ter encontrado o Major General Umaro Sissoco Embaló, mas
reteve o seu nome por ter ouvido falar dele (incluindo em « briefings » de fontes de
« intelligence » europeia) entre os chefes militares guineenses, como sendo dos indivíduos
mais corruptos, ligado ao narco-tráfico e outros tráficos, incluindo de armas, de seres
humanos e ás redes de terrorismo activas na região do Sahel, na base de antigas ligações
que teria com o Coronel Kadaffi, na Líbia, e com líderes islâmicos senegaleses.

3.
Abaixo se deixam vários links de documentação e artigos de media que comprovam o
envolvimento da Arguida na observação das eleições de 2014 na Guiné Bissau, e portanto
algum conhecimento directo que tem da situação naquele país:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212624/Guinea-Bissau-parliamentary-elections_13-
April-2014_European-Parliament-report.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Guinea-Bissau_general_election

https://www.dw.com/pt-002/eurodeputados-exigiram-maior-empenho-da-ue-na-guiné-bissau/
a-15972533

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212624/Guinea-Bissau-parliamentary-elections_13-April-2014_European-Parliament-report.pdf
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https://expressodasilhas.cv/mundo/2014/04/14/eleicoes-na-guine-bissau-se-alguem-atacar-r
esultados-sofrera-consequencias-eurodeputada/41882

4.
Em Março de 2019 o PAIGC venceu as eleições legislativas na Guiné Bissau, mas sem
maioria, tendo formado governo com base numa coligação parlamentar que incluia a
Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), partido
liderado pelo Dr. Nuno Gomes Nabiam.

5.
Em Novembro de 2019 rivalizaram nas eleições presidenciais na Guiné Bissau dois
ex-Primeiros Ministros: Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, e Umaro Sissoco
Embaló, pelo partido MADEM-G15 (pois, entretanto, em 2016  tinha sido nomeado Primeiro
Ministro pelo Presidente Jomav). Domingos Simões Pereira venceu a primeira volta, com
40,13% dos votos. Umaro Sissoco Embaló obteve 27,65%.

6.
O Dr. Nuno Gomes Nabiam ficou em terceiro lugar, na primeira volta das eleições
presidenciais. Na segunda volta apoiou Umaro Sissoco Embaló.

7.
Antes da segunda volta, a imprensa portuguesa descrevia Umaro Sissoco Embaló em
termos muito problemáticos:

Segundo o «Diário de Notícias », Embaló “foi conselheiro e colaborador de vários líderes
africanos, incluindo o histórico líder líbio, Muammar Kadhafi. Em outubro foi acusado pelo
primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, de tentativa de golpe de Estado.(...) Os
adversários políticos criticam-no por assumir um discurso étnico e religioso, ligado ao
extremismo islâmico, principalmente depois de a sua "imagem de marca" na campanha
eleitoral para as presidenciais ter ficado associada ao lenço vermelho e branco que usa na
cabeça, tal como a maioria dos seus apoiantes.”
https://www.dn.pt/mundo/simoes-pereira-ou-sissoco-embalo-ano-novo-presidente-novo-na-g
uine-bissau-11656481.html

Segundo o jornal «Expresso », Umaro Sissoco Embalo prometera impor a pena de morte a
traficantes de droga e fora acusado de instigar rivalidades inter-etnicas e radicalismo
islâmico com um perigoso discurso populista.
https://expresso.pt/internacional/2019-12-29-Fecharam-as-urnas-na-Guine-Bissau-promess
as-de-estabilidade-polarizacao-e-medo-do-radicalismo-islamico-marcaram-a-campanha

8.

https://www.dn.pt/mundo/simoes-pereira-ou-sissoco-embalo-ano-novo-presidente-novo-na-guine-bissau-11656481.html
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Na segunda volta, com 53,55% dos votos, o candidato do Madem-G15 foi declarado
vencedor. Mas o candidato do PAIGC queixou-se de “compra de votos” e outras
ilegalidades, impugnando os resultados.
https://www.publico.pt/2020/01/01/mundo/noticia/umaro-sissoco-embalo-vence-eleicoes-pre
sidenciais-guinebissau-1898929

9.
Em 27 de Fevereiro de 2020, com apoio de parte das Forças Armadas, Umaro Sissoko
Embalo auto-proclamou-se Presidente da Republica, sendo investido pelo Vice-presidente
da Assembleia Nacional Popular - sem poderes para o efeito.
À luz da Constituição da Guiné-Bissau, o Presidente da República deve ser investido
perante a Assembleia Nacional Popular. A investidura não é uma mera formalidade, já que é
precedida de uma verificação dos resultados provisórios e definitivos anunciados pela
Comissão Nacional das Eleições, depois da consideração de eventuais impugnações dos
resultados eleitorais junto do STJ. Ou seja, a Assembleia Nacional Popular procede à
verificação da regularidade do processo eleitoral e da validade dos resultados proclamados,
sendo esta verificação da legalidade obrigatoriamente vertida na Acta de Investidura.

10.
A 22 de Abril de 2020, a organização regional ECOWAS/CEDAO, depois de uma
reviravolta, reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente, ao mesmo tempo que a
disputa eleitoral era levada ao Supremo Tribunal. Então soldados invadiram o Supremo
Tribunal e tornaram impossível uma decisão judicial sobre o processo eleitoral. Sob coação,
ameaças e insultos, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu pela não apreciação do
contencioso eleitoral, alegando impossibilidade de conhecer os fundamentos do Recurso,
devido à falta de Acta de apuramento nacional, cuja elaboração é da competência exclusiva
da CNE.

https://www.lsi-africa.com/fr/actualite-africaine/guinee-bissau-umaro-sissoco-embalo-maham
adou-issoufou-cedeao.html

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-alvo-da-pgr-presidente-do-stj-adverte-para
-sociedade-selv%C3%A1tica/a-57044675

11.
Com o apoio das chefias militares, o auto-proclamado Presidente Umaru Sissoco Embaló
demitiu o Governo de Aristides Gomes (PAIGC) e nomeou um novo Governo, chefiado por
Nuno Gomes Nabiam.

12.
Significativamente, foi o actual Primeiro Ministro, Dr. Nuno Gomes Nabiam, uma das
pessoas que acusou publicamente Umaro Sissoko Embaló de pertencer a uma rede
terrorista - quando este era primeiro-ministro, em 2017. Nuno Gomes Nabiam revelou que
Umaro Sissoko Embaló o aconselhou em 2014, quando era candidato à presidência da
República, a recrutar um grupo de pessoas para assassinar o antigo chefe de Estado Maior

https://www.lsi-africa.com/fr/actualite-africaine/guinee-bissau-umaro-sissoco-embalo-mahamadou-issoufou-cedeao.html
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General das Forças Armadas, António Indjai. A suposta intenção, segundo Nabiam, seria
interromper as eleições presidenciais de 2014, em que José Mário Vaz saiu vitorioso. Um
vídeo com essas declarações de Nuno Nabiam tem ampla divulgação pública:
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-nabiam-acusa-sissoko-de-per
tencer-a-rede-terrorista-primeiro-ministro-nega/

Umaro Sissoco Embaló ripostou na VOICE OF AMERICA : "Áudio é montagem do
primeiro-ministro para desviar atenção ao tráfico de droga"
https://www.voaportugues.com/a/sissoco-embalo-à-voa-áudio-é-montagem-do-primeiro-mini
stro-para-desviar-atenção-ao-tráfico-de-droga-/5135576.html

13.
Já antes, em Setembro de 2019, a RÁDIO FRANCE INTER alertava que a “Guiné-Bissau
pode perder apoio do Banco Mundial e do FMI” porque “não colabora com medidas
contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e corre o risco de perder
a possibilidade de efectuar transferências internacionais inter-bancárias e de obter créditos
do FMI e Banco Mundial.
https://www.rfi.fr/pt/guine-bissau/20190905-guine-bissau-pode-perder-apoio-do-banco-mundi
al-e-do-fmi

14.
A TV Al Jazeera em Janeiro de 2020 escrevia « The United States Drug Enforcement
Administration says Guinea-Bissau is becoming what it calls a Narco state. It accuses Latin
American drug traffickers of bribing state officials to let cocaine destined for Europe transit
through the country, and into the Sahel region where armed groups use the drugs to fund
their fighting. »

https://www.youtube.com/watch?v=OhPoi8e_Beg&pli=1

15.
A BBC em 12 de Março de 2020 alertava « Guiné Bissau : o caos político pode
incentivar o comércio da cocaína »
https://www.bbc.com/news/world-africa-51833073

16.
Em entrevista à JEUNE AFRIQUE, Janeiro de 2020, o Presidente Embaló fala do seu
passado com Kadaffi e outros líderes africanos.
https://www.jeuneafrique.com/mag/885758/politique/guinee-bissau-umaro-sissoco-embalo-al
pha-conde-macky-sall-compaore-sassou-nguesso-kadhafi-et-moi/

17.
A imprensa portuguesa e internacional foi contando a preocupante evolução com a chegada
ao poder do Presidente Umaro Sissoco Embaló. Em Abril de 2020 o “PUBLICO” escrevia:
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Guiné-Bissau: os traficantes voltaram, mesmo com mandado internacional
https://www.publico.pt/2020/04/09/mundo/noticia/guinebissau-traficantes-voltaram-mandado-
internacional-1911778

18.
Assinala-se que cerca de um mês antes das declarações da Arguida  na SIC Noticias, a
imprensa portuguesa e internacional noticiava o alerta dado pela ONG “Iniciativa Global
contra a Criminalidade Transnacional Organizada” (GI-TOC) de estar a ser reconstituída
a rede criminal-militar responsável pelo tráfico de droga na Guiné Bisau. A ONG acusou
especificamente o Presidente Umaro Sissoco Embaló e o PM Nuno Gomes Nabiam de
estarem a proteger um grande traficante de droga, o empresário guineense Braima Seidi
Bá.

https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-politics-guinea-bissau/

https://www.bbc.com/news/world-africa-52569130

https://www.ft.com/content/a24a35a6-5ed3-11ea-8033-fa40a0d65a98

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/controlo-sobre-economia-da-droga-de-novo-nas-contas-po
liticas-na-guine-bissau_n1229083

https://www.publico.pt/2020/05/16/mundo/noticia/rede-criminal-militar-responsavel-trafico-gui
nebissau-reconstituida-1916875

https://www.voaportugues.com/a/investiga%C3%A7%C3%A3o-internacional-denuncia-afrou
xamento-do-combate-ao-tr%C3%A1fido-de-droga-na-guin%C3%A9-bissau/5421143.html

https://ne-np.facebook.com/bissau.online/photos/ong-acusa-novo-presidente-e-governo-da-
guiné-bissau-de-proteger-grande-traficant/1624030497751520/

19.
Relativamente a ligações ao narcotráfico e a redes regionais de terrorismo, a Arguida faz
notar também as declarações da Dra. Ruth Monteiro, ex-ministra de Justiça do governo do
PAIGC deposto, que foi responsável pela maior apreensão de um carregamento de droga a
transitar pela Guiné Bissau e pela prisão dos intermediários. Quando estava ainda retida e
escondida, sob perigo de vida, em Bissau, a Dra. Ruth Monteiro deu uma entrevista ao
“Expresso” em que explica como o país está á beira de ser um narco-Estado e como tudo
indica que sob Sissoco Embaló vai piorar.
https://expresso.pt/internacional/2020-05-09-Os-traficantes-de-droga-tem-muito-mais-protec
ao-do-Estado-do-que-eu-Ruth-Monteiroex-ministra-da-Guine-Bissau

20.
A 5 de de Junho de 2020, a publicação especializada de língua francesa LSI ÁFRICA
noticiava que os serviços secretos franceses (DGSE) seguiam de perto Umaro Sissoco
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Embaló sempre que vinha a França, incluindo durante uma visita já como Presidente da
Guiné Bissau: « A realidade é que o Sr. Embalo era objecto de múltiplas referenciações
antes da sua entrada en funções, por parte dos serviços franceses e estrangeiros, tendo em
conta as suas actividades ou amizades julgadas duvidosas com redes próximas
provavelmente de narco-traficantes ».
https://www.lsi-africa.com/fr/actualite-africaine/umaro-embalo-france-dgse-bissau.html

21.
Foi com base nos diversos elementos acima, e no conhecimento directo que tem da Guiné
Bissau e de muitos cidadãos guineeenses, que a Arguida proferiu as afirmações que estão
na base da acusação que deu origem ao presente inquérito. Afirmações que mantém e
reitera. Pois a situação na Guiné Bissau não cessou de piorar.

22.
Poderia ser aqui trazido todo um rol de desmandos, desgoverno e abusos que têm
caracterizado o regime de Umaro Sissoco Embaló desde que é Presidente da
Guiné-Bissau. A Arguida recorda as cobardes agressões de que recentemente foram
vítimas o blogger Aly Silva  e o jornalista Adão Ramalho na Guiné Bissau, com a imprensa
internacional  a relatar a responsabilidade do Presidente nos ataques.

https://www.publico.pt/2020/07/26/mundo/noticia/instalacoes-radio-capital-critica-regime-gui
neense-atacadas-destruidas-1925912

https://www.dw.com/pt-002/guiné-bissau-perseguição-aos-jornalistas-parece-ter-mão-obscur
a-do-presidente/a-56881368

https://www.dw.com/pt-002/ong-exige-fim-da-persegui%C3%A7%C3%A3o-a-jornalistas-na-g
uin%C3%A9-bissau/a-57150530

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ordem-dos-jornalistas-da-guine-bissau-acusa-presidente-d
e-ameacas-e-intimidacao_n1304902

https://www.publico.pt/2021/03/10/mundo/noticia/aly-silva-espancado-pleno-dia-bissau-ningu
em-faz-nada-ninguem-quer-saber-1953843

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-sissoco-embal%C3%B3-tem-esquadr%C3
%A3o-de-repress%C3%A3o-acusa-ong/a-55249497

https://www.publico.pt/2020/10/12/mundo/noticia/liga-direitos-humanos-acusa-presidente-gui
neense-implantacao-terror-1934871

https://www.publico.pt/2020/12/17/mundo/noticia/presidente-guinebissau-quer-dissolver-parl
amento-sei-crise-nao-sao-deputados-1943310

https://www.publico.pt/2020/07/21/mundo/noticia/democracia-1925336
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23.
Recentemente, a 19 de Março de 2021, segundo o PÚBLICO, o Presidente da Guiné
Bissau avisou que « quem tentar golpe de Estado será morto ».
https://www.publico.pt/2021/03/19/mundo/noticia/presidente-guineense-avisa-tentar-golpe-e
stado-sera-morto-1955220

24.
A Arguida faz notar que só neste seu primeiro ano de mandato, e não obstante a pandemia,
o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló realizou mais de 50 viagens
internacionais, entre oficiais e privadas, suportadas pelo tesouro público guineense, através
de aluguer de aviões privados e “per diem”. As promessas de desenvolvimento, entretanto,
continuam por concretizar, sendo a situação económica do país calamitosa.

https://www.voaportugues.com/a/as-viagens-de-%C3%BAmaro-sissoco-embal%C3%B3-cus
tos-e-benef%C3%ADcios-para-a-guin%C3%A9-bissau/5777156.html

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-os-esfor%C3%A7os-e-os-falhan%C3%A7o
s-de-sissoco-embal%C3%B3/a-56717519

25.
Em Julho passado, a Deutsche Welle noticiou a preocupação americana com o
recrudescimento do tráfico de drogas através da Guiné Bissau:
“EUA preocupados com afastamento de responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas na
Guiné-Bissau”
https://www.dw.com/pt-002/
eua-preocupados-com-afastamento-de-responsáveis-pelo-combate-ao-tráfico-de-drogas-na-
guiné-bissau/a-54255812

26.
Hoje refugiada em Portugal, a Dra. Ruth Monteiro continua a advertir as autoridades
portuguesas e internacionais para as suspeitas e perigosas ligações do actual Presidente
da República da Guiné Bissau a redes de narcotráfico e terroristas.
A Dra. Ruth Monteiro então disse à Deutsche Welle: ″Quem assumiu o poder na
Guiné-Bissau está estreitamente ligado ao tráfico de droga″
https://www.dw.com/pt-002/ruth-monteiro-quem-assumiu-o-poder-na-guiné-bissau-está-estre
itamente-ligado-ao-tráfico-de-droga/a-54257840

27.
E à Voice of America:  “Há uma profunda ligação entre autoridades e traficantes e
terroristas", “o principal suspeito de tráfico de duas toneladas de droga circula livremente
por Bissau, chegou nesse mesmo voo guardado por militares, vivendo em casa de alguém
que foi nomeado por este Governo como diretor-geral”. “É uma promiscuidade a profunda

https://www.publico.pt/2021/03/19/mundo/noticia/presidente-guineense-avisa-tentar-golpe-estado-sera-morto-1955220
https://www.publico.pt/2021/03/19/mundo/noticia/presidente-guineense-avisa-tentar-golpe-estado-sera-morto-1955220
https://www.voaportugues.com/a/as-viagens-de-%C3%BAmaro-sissoco-embal%C3%B3-custos-e-benef%C3%ADcios-para-a-guin%C3%A9-bissau/5777156.html
https://www.voaportugues.com/a/as-viagens-de-%C3%BAmaro-sissoco-embal%C3%B3-custos-e-benef%C3%ADcios-para-a-guin%C3%A9-bissau/5777156.html
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-os-esfor%C3%A7os-e-os-falhan%C3%A7os-de-sissoco-embal%C3%B3/a-56717519
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-os-esfor%C3%A7os-e-os-falhan%C3%A7os-de-sissoco-embal%C3%B3/a-56717519
https://www.dw.com/pt-002/eua-preocupados-com-afastamento-de-respons%C3%A1veis-pelo-combate-ao-tr%C3%A1fico-de-drogas-na-guin%C3%A9-bissau/a-54255812
https://www.dw.com/pt-002/eua-preocupados-com-afastamento-de-respons%C3%A1veis-pelo-combate-ao-tr%C3%A1fico-de-drogas-na-guin%C3%A9-bissau/a-54255812
https://www.dw.com/pt-002/eua-preocupados-com-afastamento-de-respons%C3%A1veis-pelo-combate-ao-tr%C3%A1fico-de-drogas-na-guin%C3%A9-bissau/a-54255812
https://www.dw.com/pt-002/ruth-monteiro-quem-assumiu-o-poder-na-guin%C3%A9-bissau-est%C3%A1-estreitamente-ligado-ao-tr%C3%A1fico-de-droga/a-54257840
https://www.dw.com/pt-002/ruth-monteiro-quem-assumiu-o-poder-na-guin%C3%A9-bissau-est%C3%A1-estreitamente-ligado-ao-tr%C3%A1fico-de-droga/a-54257840


ligação que existe entre as autoridades que se instalaram no poder pela força e traficantes e
terroristas”.

28.
Ruth Monteiro diz haver uma ligação direta “entre os traficantes de droga e terroristas do
Magreb Islâmico, ligados à al-Qaeda, fizeram votos de fidelidade, e são eles que estão a
beneficiar do tráfico de droga que passa pela Guiné-Bissau”.
https://www.voaportugues.com/a/há-uma-profunda-ligação-entre-autoridades-e-traficantes-e
-terroristas-diz-antiga-ministra-da-justiça-da-guiné-bissau-/5515729.html

29.
Na semana passada a Dra. Ruth Monteiro foi entrevistada pela RTP
:https://www.rtp.pt/noticias/mundo/photomaton-ex-ministra-da-justica-da-guine-bissau-procur
ou-refugio-e-seguranca-em-portugal_v1318590

30.
Finalmente, o « Human Rights Country Report  2020 » dos  Estados Unidos da América
faz um balanço muito negativo da impunidade dos narco-traficantes na Guiné Bissau, sendo
Presidente Umaro Sissoco Embaló. Eis um extracto:

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/guinea-bissau
/

« Corruption: Members of the military and civilian administration reportedly trafficked in
drugs and assisted international drug cartels by providing access to the country and its
transportation infrastructure. For example, a Mexican citizen and a Bissau-Guinean
remained at large despite having been convicted and sentenced to prison on January 7,
reportedly because of assistance from members of the government. In September the
Judicial Police arrested the former migration services director for interference in a drug raid
in the International Airport Osvaldo Vieira in March. He was at home awaiting trial. Since
taking office President Sissoco has dismissed two of the leading figures in the fight against
drug trafficking, former minister of justice Rute Monteiro and Judicial Police director
Filomena Mendes Lopes. Monteiro fled the country, citing death threats. Sissand other
members of the government stated their desire to eliminate drug trafficking, but the
government did not prosecute cases during the year.
Some military and civilian authorities were also complicit in trafficking in illegally cut timber.
In November the Judicial Police seized a large quantity of logs cut illegally in the country’s
national forest. The timber had been cut by a company in which Prime Minister Nuno
Nabiam allegedly had financial interests. In December the Judicial Police requested that the
Prosecutor’s Office question the prime minister regarding his participation in illegal logging
and sale of timber. The interior minister and National Guard commander were also
reportedly under investigation. As of year’s end, the Prosecutor’s Office had not filed
charges. »

31.

https://www.voaportugues.com/a/h%C3%A1-uma-profunda-liga%C3%A7%C3%A3o-entre-autoridades-e-traficantes-e-terroristas-diz-antiga-ministra-da-justi%C3%A7a-da-guin%C3%A9-bissau-/5515729.html
https://www.voaportugues.com/a/h%C3%A1-uma-profunda-liga%C3%A7%C3%A3o-entre-autoridades-e-traficantes-e-terroristas-diz-antiga-ministra-da-justi%C3%A7a-da-guin%C3%A9-bissau-/5515729.html


Em Outubro de  2020,  o Presidente Embaló visitou Portugal, a convite do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa. Que dentro de dias deverá, por sua vez, visitar a Guiné Bissau.
A Arguida limita-se a remeter aqui para o que foi dito, em Outubro, pelo Presidente da
Associação Guineense de Solidariedade Social (Aguinenso), o médico Dr. João Tati Sá: que
Umaro Sissoco Embaló « chegou ao poder através de um golpe de Estado, pisando a
Constituição »

https://observador.pt/2020/10/08/visita-do-presidente-da-guine-bissau-e-para-lavar-a-cara-d
e-golpistas-guineenses/

https://www.dw.com/pt-002/presidente-da-guin%C3%A9-bissau-inicia-visita-oficial-a-portugal
/a-55196971

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/visita-de-marcelo-rebelo-de-sousa-a-guine-bissau-e-muito-
importante_n1316448

32.
Alem da Visita Oficial em Outubro passado, o Presidente Umaro Sissoco Embaló,
aparentemente, passa muitas vezes por Portugal em aviões fretados, como se refere no
artigo da Deutsche Welle sobre as suas viagens, acima.

33.
O Presidente Umaro Sissoco Embaló viaja em aviões privados (geralmente alugados no
Burkina Faso) cuja carga e passageiros bom seria que as autoridades aduaneiras e polícias
portuguesas controlassem, não obstante as aeronaves poderem gozar do estatuto de « voo
de Estado », para tal sendo autorizados pelo MNE/MDN/ANAC. O que importa apurar.
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