
A corrupção
em Portugal

A corrupção é um problema social que afeta cer
ca de 70 das economias em todo o mundo Este
grave problema de oportunismo político eviden
te em muitos países é um entrave ao crescimento
económico e à diminuição da desigualdade social
A corrupção é um fator que desincentiva os inves
tidores estrangeiros a investirem em economias
onde o risco e a incerteza predominam O impacto
negativo no investimento que dai advém diminui o
crescimento económico aumenta a pobreza assim
como as desigualdades sociais e restringe as opor
tunidades de transferência tecnológica e de gestão
que poderiam advir do investimento de empresas
estrangeiras
Portugal pertence indubitavelmente a esse gru

po de países corruptos e moralmente duvidosos
A acumulação de escândalos e de falta de ética
em Portugal evidencia se em casos sobejamen
te conhecidos como são o caso Freeport o Face
Oculta e a Operação Marquês todos envolvendo
um dos principais drivers da corrupção no nosso
país o antigo primeiro ministro José Sócrates

No ano passado o grupo dos Verdes Aliança
Livre Europeia apresentou no Parlamento Euro
peu um relatório que denunciava a situação cala
mitosa dePortugal no que se refere ao nível da cor
rupção Os custos associados à corrupção somavam
cerca de 18 2 mil milhões de euros por ano ou seja
mais do que o orçamento anual para a saúde e dez
vezes superior às despesas com o desemprego É o
11º país dos 28 Estados membros com o valor mais
alto em termos absolutos associados à corrupção
Em percentagem do PIB encontra se no décimo
sétimo lugar na lista dos países mais penalizados
Apesar das evidências dos elevados níveis de

corrupção e das consequências económicas nega
tivas que daí advêm serem comummente reconhe
cidas o governo português parece não querer focar
os seus esforços para resolver esta situação Das 15
recomendações feitas em 2016 pela Greco–
po de Estados contra a Corrupção para que Por
tugal reduzisse o seu nível de corrupção no siste
ma político apenas 1 recomendação foi cumprida
Esta entidade revelou que o nosso país se encontra
numa situação globalmente insatisfatória no que
se refere à prevenção da corrupção relativamente a
deputados juízes e procuradores

A evidência da instabilidade política e dos ele
vados níveis de corrupção patentes no sistema
político é também notória no investimento dire
to estrangeiro em Portugal Este promotor da ativi
dade económica registou no nosso país uma que
da de 1 2 mil milhões de euros no final de 2018 em
comparação a 2017 Vamos aguardar que sejam
implementadas medidas políticas que visem o com
bate à corrupção de forma a podermos recuperar a
nossa credibilidade quer em termos nacionais quer
internacionais n
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