
 



A corrupção é um conceito que deve ser definido tendo em conta o seu 

objetivo de estudo, uma vez que não existe uma verdadeira definição para este termo 

devido às suas variadas causas e efeitos. 

Embora não exista nenhuma definição que seja completamente clara, isto não 

quer dizer que a corrupção não exista ou que seja menos presente. Na verdade, esta 

acaba por ser um reflexo das instituições legais, económicas, culturais e políticas de 

uma nação. 

No setor público, a corrupção pode ser caracterizada pelo uso indevido de 

propriedade pública, normalmente através de cargos públicos, para ganhos pessoais. 

Em termos práticos: ocorre, por exemplo, quando um funcionário ou aceita subornos 

por parte de terceiros para lhes conceder vantagens competitivas, obtendo benefícios 

para si, ou quando as receitas públicas são desviadas. 

Para além de ser legalmente erróneo, moralmente, a corrupção distorce tudo 

aquilo que deviam ser os valores inerentes ao exercício de um cargo político e tudo 

aquilo que são os princípios que devem ser defendidos num Estado de Direito e 

Democrático, independentemente da dimensão do caso.  

Para além disso, não é difícil imaginar o efeito da corrupção na composição dos 

gastos do Governo através da distorção da alocação de recursos públicos, por meios de 

gastos do Estado, onde é mais fácil cobrar subornos a terceiros, como em capital, 

construção, rodovias, empréstimos e salários. 

O Conselho de Prevenção da Corrupção aponta falhas no combate à corrupção 

em Portugal, nomeadamente na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, por 

deixar de fora do seu âmbito os gabinetes dos principais órgãos políticos e de todos os 

órgãos de soberania e, também, o Banco de Portugal. 

Portugal subiu um lugar no Índice de Perceção da Corrupção de 2021, 

publicado pela Transparency International, e ocupa agora a 32.ª classificação. Com 62 

pontos, volta a igualar a posição registada em 2019 e continua abaixo dos valores 

médios da União Europeia (64 pontos) e da Europa Ocidental e da União Europeia (66 

pontos). 

 

 

Figura 1 - Índice de Perceção da Corrupção de 2021 



Nestes números que são apresentados, metade dos casos de corrupção em 

Portugal tem origens em autarquias. 

São inúmeros os exemplos que temos a nível nacional, tais como:  

1. Em Santo Tirso e em Barcelos, ex autarcas foram detidos por 

corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no 

âmbito de contratação pública. 

2. Em Oliveira de Azeméis, tivemos por parte de um ex autarca crimes de 

corrupção, corrupção ativa, participação económica em negócio, peculato, 

falsificação de documentos, abuso de poderes, prevaricação, violação de 

segredo, tráfico de influência e detenção de arma proibida. 

3. Em Pedrogão Grande após o acontecimento fatídico que todos temos 

conhecimentos, surgiram crimes de corrupção, participação económica em 

negócio, burla qualificada e falsificação de documentos em aproveitamento 

da situação. 

4. Em Évora, um Presidente de Câmara perdeu o seu mandato na sequência 

de uma condenação em tribunal pelo crime de prevaricação e outro autarca 

foi acusado de crime de violação de normas de execução orçamental. 

Mas então qual é o papel dos jovens na resolução deste problema? 

Os jovens devem participar ativamente no debate da reforma constitucional e 

da justiça em Portugal. 

Devem ter um papel ativo no combate à corrupção e ao aumento da 

transparência do nosso sistema, de forma a responder aos problemas estruturais que 

já pairam no nosso sistema há muito tempo. 

Há uma lacuna muito grande na área da justiça. Para além de ser pouco eficaz, a justiça 

acaba por ser complexa, ter uma demora muito grande na sua resposta e tornar-se 

pouco amiga da economia, uma vez que muitas vezes se trata de processos caros. 

 Perante este quadro, achámos necessário: 

• Criar mecanismos alternativos no que à resolução de litígios diz respeito; 

• Possibilitar uma forma eficaz de desmantelar redes complexas de corrupção e 

de criminalidade; 

• Alargar o acesso direto de cidadãos e empresas ao Tribunal Constitucional em 

caso de violação grave de direitos fundamentais; 

• Desburocratizar o regime do apoio judiciário de forma a facilitar o acesso aos 

tribunais a todas as classes, definindo uma percentagem proporcional da taxa 

de justiça e das custas indexados à situação económica do requerente. 

• Aumentar a transparência do sistema, assegurando a independência e 

exclusividade dos magistrados. 

• Informar os cidadãos do estado da arte do sistema judiciário português, 

levando a cabo estudo estatísticos sobre o mesmo. 



É importante reforçar a confiança dos cidadãos e das empresas no sistema de 

justiça, procurando prestigiá-lo.  

O Partido Social Democrata elege o combate à corrupção como uma das suas 

bandeiras e a Juventude Social Democrata deve estar na mesma linha ideológica.  

Devemos apostar numa nova cultura política que exija mais transparência e 

uma ética de responsabilidade elevada, de forma a restabelecer a confiança dos 

Portugueses no PSD, no regime democrático e no sistema político. 

É nossa credibilidade, a dos agentes políticos, que está a ser posta em causa.  

Com esta moção, procurámos colocar a corrupção na agenda social-democrata, 

assumindo um compromisso na dignificação da atividade política. 


