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Voto n.º 114/XIV/1.ª

Voto de saudação do dia internacional contra a corrupção 

No passado dia 9 de Dezembro comemorou-se em todo o mundo o dia internacional 

contra a corrupção. Este dia procura consciencializar os decisores públicos e a 

sociedade civil para a importância do combate à corrupção e foi instituído pela

Organização das Nações Unidas através da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 

2003 e aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007, de 21 de 

Setembro. 

A Assembleia da República, evocando este importante dia, não poderá deixar de 

afirmar o seu compromisso de, durante esta XIV Legislatura, assumir o combate à 

corrupção e a defesa de uma maior transparência e integridade dos poderes públicos 

como matérias prioritárias. De resto, a necessidade de um conjunto de medidas 

eficazes e consequentes nestas matérias é justificada, não só pelo risco de erosão do 

regime democrático que o fenómeno da corrupção acarreta, mas também pelo 

impacto económico que lhe está associado. Estudos recentes demonstram que o 

crescimento da economia portuguesa seria superior em pelo menos 1,7 pontos 

percentuais se Portugal tivesse níveis de corrupção menores. Dados do grupo no 

Parlamento Europeu dos Verdes/Aliança Livre Europeia, de 2018, demonstram, 

também, que a corrupção no nosso país custa cerca de 18 mil milhões de euros ao 

ano, valor que supera o orçamento anual para a Saúde (16,2 mil milhões de euros) e é 

dez vezes superior às despesas com o desemprego (1,8 mil milhões de euros).

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, saúda o dia internacional 

contra a corrupção e afirma o seu compromisso de assumir como prioridades da XIV 
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Legislatura o combate à corrupção e a defesa de uma maior transparência e 

integridade dos poderes públicos.

Palácio de S. Bento, 10 de Dezembro de 2019

As Deputadas e o Deputado,
André Silva

Bebiana Cunha
Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real


