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Portugal mais atrasado
luta à corrupção

RELATÓRIO ©Entre 35 países somosoquemenosmedidas anticorrupção implementouem
PIORNOTAO Juizes e a seguir procuradores com a avaliaçãomais negativa do Conselho da Europa

SALOMÉ PINTO

Portugal foi um dos pioresalunos da Europa no
combate à corrupção em

2018 segundo o relatório anual
do Grupo de Estados Contra a
Corrupção Greco do Conselho
da Europa divulgado ontem e
que avalia a atuação de juizes
procuradores
daRepública e
deputados
Entre os 35

países analisa
dos Portugal é umdos que estão
mais atrasados na implementa
ção de medidas anticorrupção
72 das recomendações do or
ganismo europeu não foram
aplicadas verinfografia
Os juizes surgem com a pior

nota segundo critérios que vão

dadeclaração de conflito de in
teresses relativamente aos ca

sos sujeitos ao seu veredicto à
publicitação dos mesmos ou à
revelação de rendimentos e pa
trimónio

A segunda avaliaçãomais ne
gativa vai para os magistrados
do Ministério Público portu

guês no que
toca à inde

pendência
para abrir e
conduzir in

quéritos Relativamente àpro
dução de leis anticorrupção os
deputados da Assembleia da
República são os atores com
melhores resultados

No topo dos países mais atra
sados no combate à corrupção
surgem atrás de Portugal a

Turquiacom68 derecomen
dações do Greco por implemen
 tar Sérvia 60 Grécia 46
Croácia 42 Bélgica 40 e
Roménia 31
A medalha de melhor aluno

vai para a Finlândia Este país
nórdico implementou todas as
medidas recomendadas para os
juizes Ministério Público e par
lamento segundo o estudo do
Greco A Suécia também tem
feito o trabalho de casano com

bate àcorrupção sobretudoen
tre osmagistrados judiciais e os
procuradores com 87 das
medidasaplicadas
No grupo dos mais ativos na

prevenção deste tipo de crime
encontram se aindaReino Uni

do Estónia Bulgária Eslovénia
eMontenegro

SAIBAMAIS
8 por cento é a média das medi

das de combate à corrupção re
comendadas pelo Greco que
Portugal conseguiu implementar
em 2018 entre Ministério Públi
co magistratura judicial e As
sembleia da República

Greco
0 Grupo de Estados Contra a
Corrupção Greco nasceu em
1999 fruto de um acordo subs
crito por 17 estados membros
do Conselho da Europa mas
que também está aberto a esta
dos não europeus Atualmente
tem 49 membros

Marcelo defende
autonomia do
Ministério Público

OPresidente daRepúbli
ca Marcelo Rebelo de Sou
sa deuontemo apoio in
condicional àProcurado

ra Geral daRepública
PGR Lucília Gago no
combate àcorrupção Mar
celo defendeu aindaa au
tonomia doMinistério Pú

blico numaalturaemque
a revisão do estatutopode
retirar autonomiaaos pro
curadores como teme o
Sindicato dosMagistrados

MARQUES VIDAL|ACUSA PSE
Aex Procuradora Geral da RepúblicaJoana Marques Vidal acusou PS e PSD
de quererem dominar os tribunais e os juizes
com propostasde alteração à composição
do Conselho Superior do Ministério Público
CSMP que minam a sua autonomia e abrem
porta à interferência do poder político
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