
RELATÓRIO

Portugal é dos países mais
atrasados na aplicação
de medidas anticorrupção

Portugal foi o país comamaiorpro
porção 73 de recomendações
não implementadas do Grupo de
Estados Contra a Corrupção
GRECO seguido da Turquia
70 indica o relatório de 2018
deste órgão demonitorização anti
corrupção do Conselho da Europa

OGRECOéoórgão do Conse
lho daEuropa comsedeemEstras
burgo que faz monitorização anti
corrupção Segundo o relatório que
analisa o nível de implementação de
recomendações paraprevenir a cor
rupção no sistemajudiciário noque
diz respeito ao número total deme
didas não aplicadas a Turquia sur
ge à frente com 26medidas não im
plementadas seguido de Portugal
11 Grécia 10 Sérvia 10 Bélgi
ca oito e Bósnia oito

O relatório faz ainda o somató

rio porpaís das medidas não imple
mentadas com as medidas parcial
mente implementadas surgindo
aqui a Turquia à frente 33 segui
da da Bósnia 23 Grécia 19 Ar
ménia 17 Bélgica 17 Macedó
nia do Norte 17 Senda 17 Chi

pre 14 Portugal 14 e Roménia
Portugal aparece por outro

lado no grupo dos quatro países
commaior percentagem de medi
das parcialmente implementadas
ounão implementadas com aBós
nia Sérvia e Espanha a evidencia
rem uma percentagem máxima
100 neste domínio seguido de
Portugal 93 Bélgica 89
Turquia 89 Chipre 88 Di
namarca 83 Lituânia 77 e
Grécia 76

Portugal figuratambém entre os
16 países juntamente com oAzer
beijão Bélgica Bósnia Croácia Di
namarca Alemanha Lituânia Mal
ta Roménia SérviaEslováquia Es
panhaeTurquia que ainda não im
plementaramcompletamente uma
única das medidas GRECO relati
vas aoMinistério Público

Portugal consta tambémda lis
ta de 10 países ao lado daAlbânia
Bósnia Chipre Dinamarca Grécia
Islândia Irlanda Sérviae Espanha
que ainda não implementaramna
totalidade qualquer das medidas
respeitantes aosjuizes Lusa
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