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ASSUNTO: GRECO - 4.º CICLO DE AVALIAÇÕES – PRÓXIMOS PASSOS – URGENTE  

Como é do conhecimento da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (CTED), 

Portugal viu aprovado no ano passado no GRECO, Grupo de Estados contra a Corrupção do 

Conselho da Europa, um relatório com o ponto de situação da implementação das recomendações 

emitidas no âmbito do 4.º Ciclo de avaliações mútuas, dedicado à prevenção da corrupção em 

relação a parlamentares, juízes e magistrados do Ministério Público.  

De acordo com o referido relatório, deveria ser apresentado um novo relatório sobre os progressos 

na implementação das recomendações pendentes (isto é, recomendações i a viii, x, xi, xiii e xv) até 

31 de março de 2022, o que aconteceu, também na sequência dos relevantes contributos obtidos 

dessa Comissão (juntamos em anexo o relatório remetido por Portugal nesta fase). 

Aproximando-se agora nova fase destes trabalhos, que decorrem num quadro técnico, vimos 

endereçar a V. Exas.:   

a. Um convite para reunir no dia 17 de maio, pelas 14:30, nas nossas instalações, para 

preparação dos próximos passos, nomeadamente a discussão que terá lugar na reunião 

plenária do GRECO (que decorre entre dias 13 e 17 de junho de 2022); 

b. Um pedido tendo em vista poder corresponder, assim que possível, ao pedido que o 

GRECO nos fez em reunião de preparação recentemente realizada e que, no respeitante a 

matérias parlamentares, incluiu o pedido de envio, em língua inglesa:  
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i. De uma síntese dos relatórios de atividades mais recentes dos grupos de trabalho 

que operam no quadro da CTED; 

ii. De um resumo do que tem sido a aplicação do Código de Conduta dos Deputados; 

iii. Da identificação de elementos estatísticos acerca da aplicação do artigo 18.º da Lei 

n.º 52/2019, de 31 de julho, sendo que a este propósito se anexa o texto preparado 

para o GRECO a propósito do 5.º Ciclo (que se refere a membros do Governo), 

texto quanto ao qual se solicita verificação e eventual aditamento na medida do que 

se afigure viável por referência, agora, aos Srs. Deputados.  

Para efeitos de simplificação das comunicações propomos a V. Exa. que se siga o padrão assumido 

na anterior legislatura, podendo as comunicações e elementos solicitados ser enviados para os 

endereços de correio eletrónico correio@dgpj.mj.pt e antonio.p.delicado@dgpj.mj.pt.  

Agradecendo uma vez mais a Vossa sempre pronta colaboração, endereço-Vos os meus melhores 

cumprimentos, 

 

O Diretor-Geral em exercício, 

                                      

 

                    Renato Gonçalves 
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