Machine translation from the Portuguese original to English
Criminal networks rob graves names in Goa, Daman and Diu, fake birth certificates, invent families to
take advantage of the law that gives Portuguese nationality (and European passport) who lived there
until 1961 and their descendants.

Thousands of Indians pay up to € 37 000 with the new name.

This week, the SEF dismantled another cell in Lisbon Texts Raquel Miller

Ranjit, an Indian young 27 year old wanted to go to the UK. No visit, made tourist, but to stay, settle
in time achieving the European dream. In the UAE, where he lived, heard of a scheme that did not
involve visas, residence permits or renewals of residence. The free transit, permanent, for the
Schengen area was at a distance of a family event. It was enough to prove that their parents or their
grandparents had lived in Goa, Daman and Diu until 1961 and automatically have access to
Portuguese nationality, and drag a European passport. If it was not your case - it was not - there was
no problem, explained to him. In exchange for three million Indian rupees, about 37 000 euros, if
arranged, who alter her some branches of the family tree,

It was how much he paid to become Kumar, 21, a native of Daman. The deal was done first by
WhatsApp via text messages and voice. He Dubai, the facilitator in London. They asked him to send a
photo and passport to get a visa to Portugal. Ranjit fulfilled. We arrived in Lisbon in January 2018
and collected first to a hotel from the Spanish Steps and a week later a hostel Lower. It was three
weeks ago in the capital when the phone rang.

They were the first instructions: "Tomorrow, eight in the morning, Metro Alameda.

You will be contacted by someone who will recognize you. "In the message box appears the
signature of the photograph had to practice until the next day.

The next day new phone, another phone number, a different voice: "Go into the last car of the
metro that is coming." Came in. Inside was the first link in the Portuguese aid network illegal
immigration franquearia you the UK's ports.

He was a boy his age, also Indian. She ran her hand for a seat of birth. At that time he met his new
identity. I had a subway ride to decorate your name, the mother, the father, and dates of birth.
Welcome Kumar.

The Ranjit died before Moscavide stop.

Campus of Justice knows another pedestrian network, older, a man aged 60, also a native of India.
The Portuguese fluently tells him that he's been around that way for many years. Enters the Institute
of Registration and Notary as if you were at home. The process of awarding Portuguese nationality
was successfully completed, and there are now green light for the issue of citizen card. In the
afternoon it is the passport. All request urgently and delivered within two days.

KING DEAD, DESK KING

With documents in hand, Ranjit makes a phone call to a cousin in India and pays via hawalla, an
informal banking system very difficult to trace. In the space of three days, it is already in Portela
airport to catch a low-cost flight to the outskirts of London. The family expects it.

But he never arrived. At the border, it was sent to the journal zone.

The British authorities have learned to suspect Hindostan citizens traveling with passports from
Portugal - currently residing in the UK about 20 thousand Portuguese with Indian descent, and part
will have obtained the nationality with fraudulent documentation. Ranjit could not stand the
pressure, broke, Kumar took the mask, and the forced return to Lisbon was held by the Foreigners
and Borders Service .

The scheme was not received by the inspectors with surprise. They know him well. Just change the
names. "In 2015 we dismantled an international network that passed through Portugal, United

Kingdom, Guinea, India, Senegal, Sao Tome, Cape Verde, with searches in Lisbon, London and
Leicester, and will have been responsible for about three thousand fraudulent nationality processes
within two years. There are about six months 'Operation Magic Book', as it was called, ended with
the conviction of four key elements, all the effective prison sentences between three and six years,
by association illegal immigrant smuggling and falsification of documents, "said the source SEF. "We
knew it was a matter of time until we return to detect more cases. It's dead king, king post.

The intermediates and agents are readily replaced and new faces appearing. If the demand is there,
the crime will continue. "On Monday, the incipient and limited cell that attracted Ranjit was
dismantled. After three searches and much seized documentation, the youngest Indian was in
custody charged with fraud in obtaining nationality, and there are two defendants.

The story of the young coming from Dubai was traced to use of video surveillance cameras that
caught the route. The real Kumar listed the official records, but has nothing to do Ranjit. "Egregious
if Realize-differences in the eyebrows, shape of eyes, ears and mouth," says the research.

In this case the method was identity theft, but not lacking variants when it comes to getting a direct
entry into Europe taking advantage of a law of 1975 which states that those born in the former
Portuguese territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli until 1961 - when they were
integrated into the Indian Union - retain nationality, as well as their descendants to the third degree
and the woman, married, divorced or widowed.

They have to do so to apply for registration of citizenship by presenting documentary evidence that
only exist in the old colonial books that were in the possession of the Indian administration. In case
of death, the descendants are entitled to submit the application on their behalf and to inaugurate a
whole Portuguese tree.

"The mafias literally walk in cemeteries looking for the gravestones of those who were born before
1961. They take the name and you'll see the corresponding birth certificate, the true, and then
adopt the children's names, or add children and descendants to the couple.

There are records of books with names written between the lines, there are women with children
registered with differences of one or two months, or leaves off with chemicals and altered, with the
connivance of local registry offices.

In the case of identity appropriation, intersect with the requests they have with the real registered,
choose similar ages and faces, and then issue a passport with these data but with the candidate's
photograph, "said an inspector who has been linked to the 'Operation Paper magic '. "the problem is
that the Indian authorities certify these certificates as true, with the apostille of Hague [international

certification], and the Portuguese state has to accept them as such, subject to create a diplomatic
incident," he adds same source.

The schemes were detected for the first time by the United States and Canada in 2013, after
registering on its borders several cases of Hindostan with Portuguese passports that once analyzed
fingerprints if apurava who had already tried to enter there previously under another name.

Two years of research have exposed one hidden game. Indians traveled to Guinea-Bissau, where the
network had many facilities, and then, with the certificate of nationality, made the passports. They
went to Lisbon where inutilizavam, always with perfume on biodata page, ask for the issuance of a
new registration without the suspect passing through Bissau. The smell was registered by the
authorities as "brand signature" of the network. Lisbon left for the United Kingdom (Leicester,
Bristol, Wembley), USA (Washington, Atlanta, Charlotte, Chicago, Boston) and Canada (Montreal).

WARNING: TERRORISM

When they are traveling directly to the capital had waiting for them "prosecutors" who accompanied
them in all steps. The issuance of identification documents was requested preferably in IRN da Bela
Vista or Campus of Justice in Lisbon.

Payments and the documents were received by mail, at kiosks on the outside of Colombo, in Olaias
and a store in Vila Franca de Xira.Nos most recent cases - SEF and PJ have more inquiries in research
beyond the Ranjit - however there is a variant deemed disturbing. "When this scheme was detected
only involved Indians. Now begin to appear citizens of Pakistan and Bangladesh to obtain Portuguese
nationality as if they were originally Indian. Just this week the British authorities reported the case of
a man with a genuine Portuguese passport but the intersection of fingerprint identified as a student
originating from Bangladesh who had been in the UK with different biographical data, "explains the
source SEF.

The risk of the scheme be used by terrorists has always been weighed by the Portuguese authorities,
but increases now level with the involvement of other nationalities. The criminals themselves are
aware of this. In tapping transcripts to the judgment of 'Operation Magic Book', one of the leaders,
now to meet actual worth, reveals concern over forgery and loss of control: "If you enter a terrorist
is going to be a big problem.

rmoleiro@expresso.impresa.pt * Some names and dates have been changed because it is an
investigation ongoing

NUMBERS

27,382 requests for Portuguese nationality authorized in 2017. It is the highest value ever. Leading
Brazilians, Cape Verdeans and Israelis

5599 processes of assigning nationality by the Central Registry in 2015, related to the territories of
India. More than 50 years after independence continue to increase

28,000 Portuguese of Indian origin residing officially in 2017 in the UK, according to the National
Institute of Statistics British

OTHER SCHEMES

Marriages of convenience. It allows, after three years, obtaining Portuguese nationality. "The
numbers have been increasing, growing concern? Possible assignment to national high-risk
countries," reads the RASI. Only a network that operated in Ireland, dismantled in 2017, was
responsible for 664 marriages with Portuguese between 2012 and 2017. The women (89%) joined to
Bengalis, Pakistanis and Indians

Counterfeits via Brazil. In April, the SEF has launched a mega-operation with 17 search warrants,
which included a conservatory of Coimbra and two law firms in California. Arrested seven Brazilians five men and two women - to join a wireless network that was dedicated to the practice of aid
crimes against illegal immigration and forgery and counterfeit documents for obtaining Portuguese
nationality, in return for large sums

P&R

Why there are so many Indian citizens asking for Portuguese nationality?

The territory of Portuguese India - Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli - was integrated into
the Union Indiana to December 20, 1961. Who was born there until that date is Portuguese. So that
nationality is recognized we need to integrate the birth records - which are held by the Indian
authorities - the Portuguese Registry (registry).

The application can be submitted by itself or, in case of death, by the descendants (children and
grandchildren) who are also entitled to citizenship. Most, however, will never come to Portugal.
Have Portuguese passport gives access to all Schengen countries, so be as valuable and its getting

exploited by criminal networks. In the UK alone in 2017 were registered 28 000 Portuguese with
Indian descent.

In 2012 was 7000.

How mafias steal and falsify Portuguese identity?

Birth records pre-1961 civil and parish were held by the Indian authorities, and many are in poor
condition. Previous research, as the 'Magic Book' file shows that the mafias have elements within
their own bodies, which (or even perform) counterfeiting and theft of records, and subsequently
their certification with the Apostille of Hague, which should guarantee the authorities Portuguese
truthfulness. When, in 2013, were detected several fake certificates by British officers, who at the
request of SEF consulted the books of Goa, the immediate consequence was the murder by the
conservative leader of one of the networks. The then Portuguese consul, Rui Baceira (currently
placed in Ramallah), was also threatened by insisting on the spot verification of records.

How many fraudulent nationalities were issued in recent years?

It is impossible to know. But there are numbers that help trace the extent of the crime. Only the
network of the process 'Magic Book' of more than three thousand applications records were seized
in two or three years. Most cases originate in Daman and Diu. The 'Brexit' can serve as a brake on
crime by taking away the UK EU.

You can reverse a false nationality?

Yes. Whenever the Central Registry is informed or discover a fake cancels birth certificate and
cancels the nationality preclude the renewal documents. Many are detected when they try to enter
the Portuguese documentation in a country where they had been refused entry to the Indian ID:
fingerprints do not lie and can not belong to people with different names. There were such cases,
reported by the United States, Canada and the UK, which gave rise to the 'Magic Book' process.

This process led to a more rigorous attribution of nationality?

Yes. Not only the Portuguese registries now have computerized records - prevents, for example, that
the same woman has children with two and three months of age difference between them - as in
India checks now pass by the MFA in New Delhi . In case of suspicion diplomacy reference cases to
the authorities. The granting of nationality to terrorists is the main risk to avoid.
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Redes criminosas roubam nomes de campas em Goa, Damão e Diu, falsificam certidões de
nascimento, inventam famílias para aproveitar a lei que dá nacionalidade portuguesa (e passaporte
europeu) a quem aí viveu até 1961 e seus descendentes.

Milhares de indianos pagam até €37 mil pelo novo nome.

Esta semana, o SEF desmantelou mais uma célula em Lisboa Textos Raquel Moleiro

Ranjit, um jovem indiano de 27 anos, queria ir para o Reino Unido. Não de visita, feito turista, mas
para ficar, assentar de vez, concretizar o sonho europeu. Nos Emirados Árabes Unidos, onde vivia,
ouviu falar de um esquema que não implicava vistos, autorizações de permanência ou renovações
de residência. O livre trânsito, permanente, para o espaço Schengen estava à distância de uma prova
genealógica. Bastava comprovar que os seus pais ou os seus avós tinham vivido em Goa, Damão ou
Diu até 1961 e teria automaticamente acesso à nacionalidade portuguesa, e por arrasto a um
passaporte europeu. Se não fosse o seu caso - não era - também não havia problema, explicaramlhe. A troco de três milhões de rupias indianas, cerca de 37 mil euros, arranjava-se quem lhe
alterasse uns ramos da árvore familiar, usurpando a identidade de outrem que correspondesse aos
requisitos legais.

Foi quanto ele pagou para se transformar em Kumar, 21 anos, natural de Damão. O negócio foi feito
primeiro por WhatsApp, através de mensagens escritas e de voz. Ele no Dubai, o facilitador em
Londres. Pediram-lhe para enviar uma foto tipo passe e para tirar um visto para Portugal. Ranjit
cumpriu. Chegou a Lisboa em janeiro de 2018 e recolheu primeiro a um hotel da Praça de Espanha e
uma semana depois a um hostel da Baixa. Já estava há três semanas na capital quando o telemóvel
tocou.

Eram as primeiras instruções: "Amanhã, oito da manhã, Metro da Alameda.

Vais ser contactado por alguém que te vai reconhecer." Na caixa de mensagens surge a fotografia da
assinatura que tinha de praticar até ao dia seguinte.

No dia seguinte novo telefonema, outro número de telefone, uma voz diferente: "Entra na última
carruagem do metro que está a chegar." Entrou. Lá dentro estava o primeiro elo português da rede
de auxílio à imigração ilegal que lhe franquearia as portas do Reino Unido.

Era um rapaz da idade dele, também indiano. Passou-lhe para a mão um assento de nascimento.
Nesse momento conheceu a sua nova identidade. Tinha uma viagem de metro para decorar o seu
nome, o da mãe, o do pai, e as datas de nascimento. Bem-vindo Kumar.

O Ranjit morria antes da paragem de Moscavide.

No Campus da Justiça conhece mais um peão da rede, mais velho, um homem com 60 anos, também
natural da Índia. O português fluente diz-lhe que já anda por ali há muitos anos. Entra no Instituto de
Registo e Notariado como se estivesse em casa. O processo de atribuição da nacionalidade
portuguesa foi concluído com sucesso, e já há luz verde para a emissão do cartão de cidadão. À tarde
trata-se do passaporte. Tudo pedido com urgência e entregue no espaço de dois dias.

REI MORTO, REI POSTO

Com os documentos na mão, Ranjit faz um telefonema para um primo na Índia e efetua o
pagamento via hawalla, um sistema bancário informal muito difícil de rastrear. No espaço de três
dias, já está no aeroporto da Portela a apanhar um voo low-cost para os arredores de Londres. A
família espera-o.

Mas ele nunca chegou. Na fronteira, foi encaminhado para a zona de revista.

As autoridades britânicas aprenderam a suspeitar de cidadãos hindustânicos que viajam com
passaportes de Portugal - residem atualmente no Reino Unido cerca de 20 mil portugueses com
ascendência indiana, sendo que parte terá obtido a nacionalidade com documentação fraudulenta.
Ranjit não aguentou a pressão, quebrou, tirou a máscara de Kumar, e no regresso forçado a Lisboa
foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O esquema não foi recebido pelos inspetores com surpresa. Conhecem-no bem. Só mudam os
nomes. "Em 2015 desmantelámos uma rede internacional que passava por Portugal, Reino Unido,
Guiné, Índia, Senegal, São Tomé, Cabo Verde, com buscas em Lisboa, Londres e Leicester, e que terá
sido responsável por cerca de três mil processos de nacionalidade fraudulenta no espaço de dois

anos. Há cerca de seis meses, a 'Operação Livro Mágico', como foi chamada, terminou com a
condenação de quatro elementos-chave, todos a penas efetivas de prisão entre os três e os seis
anos, por associação de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos", explica fonte do
SEF. "Sabíamos que era uma questão de tempo até voltarmos a detetar mais casos. É rei morto, rei
posto.

Os intermediários e os agentes são rapidamente substituídos e aparecem novos rostos. Se a procura
existe, o crime vai continuar." Esta segunda-feira, a célula ainda incipiente e circunscrita que atraiu
Ranjit foi desmantelada. Depois de três buscas e muita documentação apreendida, o indiano mais
novo ficou em prisão preventiva indiciado por fraude na obtenção de nacionalidade, e há mais dois
arguidos.

A história do jovem vindo do Dubai foi traçada com recurso às câmaras de videovigilância que os
apanharam no percurso. O verdadeiro Kumar consta dos registos oficiais, mas nada tem que ver
Ranjit. "Constatam-se flagrantes diferenças a nível das sobrancelhas, forma dos olhos, das orelhas e
da boca", revela a investigação.

Neste caso o método foi a usurpação de identidade, mas não faltam variantes quando se trata de
conseguir uma entrada direta na Europa aproveitando uma lei de 1975 que determina que os
nascidos nos antigos territórios portugueses de Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar-Aveli até 1961 quando foram integrados na União Indiana - conservam a nacionalidade, assim como os seus
descendentes até terceiro grau e a mulher, casada, divorciada ou viúva.

Têm para tal de requerer o registo da cidadania apresentando provas documentais que só existem
nos antigos livros coloniais que ficaram na posse da administração indiana. Em caso de falecimento,
os descendentes têm legitimidade de submeter o pedido em seu nome e inaugurar toda uma árvore
lusa.

"As máfias andam literalmente nos cemitérios à procura das lápides de quem nasceu antes de 1961.
Tiram o nome e vão ver a certidão de nascimento correspondente, a verdadeira, e depois adotam os
nomes dos filhos, ou acrescentam filhos e descendentes ao casal.

Há livros de registos com nomes escritos nas entrelinhas, há mulheres com filhos registados com
diferenças de um ou dois meses de idade, ou folhas apagadas com químicos e alteradas, com a
conivência das conservatórias locais.

No caso da apropriação de identidades, cruzam com os pedidos que têm com os verdadeiros
registados, escolhem idades e fisionomias semelhantes, e depois emitem um passaporte com estes
dados mas com a fotografia do candidato", explica um inspetor que esteve ligado à 'Operação Livro
Mágico'. "O problema é que as autoridades indianas certificam essas certidões como verdadeiras,

com a apostilha de Haia [certificação internacional], e o Estado português tem de aceitá-las como
tal, sob pena de criar um incidente diplomático", acrescenta a mesma fonte.

Os esquemas foram detetados pela primeira vez pelos EUA e Canadá, em 2013, depois de registarem
nas suas fronteiras vários casos de hindustânicos com passaportes portugueses que, uma vez
analisadas as impressões digitais, se apurava que já tinham ali tentado entrar anteriormente com
outro nome.

Dois anos de investigação puseram a nu um jogo de escondidas. Os indianos viajavam para a GuinéBissau, onde a rede tinha muitas facilidades, e aí, com a certidão da nacionalidade, faziam os
passaportes. Seguiam para Lisboa onde os inutilizavam, sempre com perfume na página biográfica,
para pedir a emissão de um novo sem o registo suspeito da passagem por Bissau. O cheiro foi
registado pelas autoridades como "assinatura de marca" da rede. De Lisboa partiam para o Reino
Unido (Leicester, Bristol, Wembley), EUA (Washington, Atlanta, Charlotte, Chicago, Boston) e Canadá
(Montreal).

ALERTA: TERRORISMO

Quando viajavam diretamente para a capital tinham à espera deles "os procuradores" que os
acompanhavam em todas as diligências. A emissão dos documentos de identificação era pedida
preferencialmente no IRN da Bela Vista ou do Campus da Justiça, em Lisboa.

Os pagamentos e os documentos eram recebidos por correio, em quiosques no exterior do
Colombo, nas Olaias e numa loja em Vila Franca de Xira.Nos casos mais recentes - SEF e PJ têm mais
inquéritos em investigação além do de Ranjit - há porém uma variante considerada preocupante.
"Quando este esquema foi detetado só envolvia indianos. Agora começam a aparecer cidadãos do
Paquistão e do Bangladesh a obter a nacionalidade portuguesa como se fossem originalmente
indianos. Ainda esta semana as autoridades britânicas reportaram o caso de um homem com um
passaporte português genuíno, mas que o cruzamento de impressões digitais identificou como um
estudante originário do Bangladesh que tinha estado no Reino Unido com dados biográficos
diferentes", explica fonte do SEF.

O risco de o esquema ser usado por terroristas sempre foi pesado pelas autoridades portuguesas,
mas aumenta agora de nível com o envolvimento de outras nacionalidades. Os próprios criminosos
têm noção disso. Nas escutas transcritas para o acórdão da 'Operação Livro Mágico', um dos líderes,
atualmente a cumprir pena efetiva, revela preocupação com o excesso de falsificações e com a
perda de controlo: "Se entrar um terrorista vai ser um grande problema.

rmoleiro@expresso.impresa.pt *Alguns nomes e datas foram alterados por se tratar de uma
investigação ainda em curso

NÚMEROS

27.382 pedidos de nacionalidade portuguesa autorizados em 2017. É o valor mais alto de sempre.
Lideram brasileiros, cabo-verdianos e israelitas

5599 processos de atribuição de nacionalidade pela Conservatória dos Registos Centrais, em 2015,
relacionados com os territórios da Índia. Mais de 50 anos depois da independência continuam a
aumentar

28.000 portugueses de origem indiana residiam oficialmente em 2017 no Reino Unido, de acordo
com o Instituto Nacional de Estatística britânico

OUTROS ESQUEMAS

Casamentos de conveniência. Permite, após três anos, a obtenção de nacionalidade portuguesa. "Os
números têm vindo a aumentar, fazendo crescer a preocupação ?de possível atribuição a nacionais
de países considerados de risco", lê-se no RASI. Só uma rede que operava na Irlanda, desmantelada
em 2017, foi responsável por 664 casamentos com portugueses entre 2012 e 2017. As mulheres
(89%) uniam-se a bengalis, paquistaneses e indianos

Falsificações via Brasil. Em abril, o SEF lançou uma megaoperação com 17 mandados de busca, que
incluíram uma conservatória de Coimbra e dois escritórios de advogados em Braga. Deteve sete
brasileiros - cinco homens e duas mulheres - por integrarem uma rede que se dedicava à prática dos
crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação e contrafação de documentos para a obtenção de
nacionalidade portuguesa, a troco de elevadas quantias

P&R

Por que razão há tantos cidadãos indianos a pedir a nacionalidade portuguesa?

O território do Estado Português da Índia - Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar-Aveli - foi integrado na
União Indiana a 20 de dezembro de 1961. Quem aí nasceu até essa data é português. Para que a
nacionalidade seja reconhecida é preciso integrar os registos de nascimento - que estão na posse
das autoridades indianas - no registo civil português (conservatórias).

O requerimento pode ser apresentado pelo próprio ou, em caso de morte, pelos descendentes
(filhos e netos) que têm também direito à cidadania. A maioria, porém, nunca virá para Portugal. Ter
passaporte português dá acesso a todos os países Schengen, daí ser tão valioso e a sua obtenção
explorada por redes criminosas. Só no Reino Unido em 2017 estavam registados 28 mil portugueses
com ascendência indiana.

Em 2012 eram 7 mil.

Como é que as máfias roubam e falsificam identidades de portugueses?

Os registos de nascimento pré-1961, civis e paroquiais, ficaram na posse das autoridades indianas, e
muitos estão em mau estado. Investigações anteriores, como o processo 'Livro Mágico' revelam que
as máfias têm elementos dentro das próprias entidades que permitem (ou até realizam) a
falsificação e usurpação dos registos, e posteriormente a sua certificação com a apostilha de Haia,
que deveria garantir às autoridades portuguesas a veracidade. Quando, em 2013, foram detetadas
várias certidões falsas por oficiais britânicos, que a pedido do SEF consultaram os livros de Goa, a
consequência imediata foi o homicídio do conservador pelo líder de uma das redes. O então cônsul
português, Rui Baceira (atualmente colocado em Ramalah), foi também ameaçado por insistir na
verificação in loco dos registos.

Quantas nacionalidades fraudulentas foram emitidas nos últimos anos?

É impossível saber. Mas há números que ajudam a traçar a dimensão do crime. Só à rede do
processo 'Livro Mágico' foram apreendidos registos de mais de três mil pedidos, em dois ou três
anos. A maioria dos casos tem origem em Damão e Diu. O 'Brexit' pode servir de travão ao crime por
tirar o Reino Unido da UE.

É possível reverter uma falsa nacionalidade?

Sim. Sempre que a Conservatória dos Registos Centrais é informada ou descobre uma falsificação
cancela o assento de nascimento e anula a nacionalidade impedindo a renovação de documentos.
Muitos são detetados quando tentam entrar com a documentação portuguesa num país onde já lhes
tinha sido recusada a entrada com a identificação indiana: as impressões digitais não enganam e não
podem pertencer a pessoas com nomes diferentes. Foram casos desses, reportados pelos Estados
Unidos, Canadá e Reino Unido, que deram origem ao processo 'Livro Mágico'.

Esse processo levou a um maior rigor na atribuição de nacionalidade?

Sim. Não só as conservatórias portuguesas têm agora os registos informatizados - evita, por
exemplo, que uma mesma mulher tenha filhos com dois e três meses de idade de diferença entre
eles -, como na Índia as verificações passam agora pelo MNE, em Nova Deli. Em caso de suspeita a
diplomacia referencia os casos às autoridades. A atribuição de nacionalidade a terroristas é o
principal risco a evitar.

Textos Raquel Moleiro
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