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Ocorrências 

conhecidas 

Ocorrências ocultas 

(desconhecidas) 

Dimensão efetiva do fenómeno da corrupção 



Convenções e outros documentos internacionais sobre corrupção 

Código internacional das Nações Unidas de conduta para funcionários em funções públicas, 
da Assembleia Geral da ONU, de Janeiro de 1997; 

Convenção relativa à luta conta a corrupção em que estejam implicados funcionários das 
Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União europeia, assinada em 
Bruxelas a 26 de Maio de 1997; 

Convenção OCDE contra a corrupção, assinada em Paris em 17 de Dezembro de 1997; 

Ação Comum 98/742/JAI das Comunidades Europeias, relativa ao crime de corrupção no 
sector privado 

Convenção Penal Anti Corrupção do Conselho da Europa, assinada em Estrasburgo em 27 
de Janeiro de 1999; 

Convenção ONU contra a Corrupção, assinada na cidade de Mérida, no México, em 31 de 
Outubro de 2003; 

 



Código Penal e posteriores alterações com interesse 

Diploma Súmula 

Decreto-lei n.º 400/82, 
de 23 de Setembro 

Define os crimes de corrupção e demais ilícitos penais praticados por 
funcionários no exercício de funções públicas (artigos 372 a 386) 

Lei n.º 108/2001, de 
28 de Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e o crime de corrupção no sector privado – 
decorre da aplicação da convenção anti corrupção da OCDE  

Lei n.º 100/2003, de 
15 de Novembro 

Altera o Código de Justiça Miliar, criando os crimes de corrupção no 
âmbito da infidelidade militar 

Lei n.º 11/2004, de 27 
de Março 

Cria o crime de branqueamento de capitais para os proveitos dos 
crimes económicos, incluindo a corrupção, introduzindo alterações ao 
DL nº 325/95, de 2 de Dezembro 

Lei n.º 59/2007, de 04 
de Setembro 

De entre outras componentes, altera o crime de violação de segredo 
por funcionário e actualiza o conceito de funcionário  

Lei n.º 32/2010, de 02 
de Setembro 

Cria o crime de recebimento indevido de vantagem, em complemento 
ao crime de corrupção 

 



Legislação avulsa relativa aos crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Diploma Súmula 

Lei n.º 34/87, de 
16 de Julho 

Define os crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Lei n.º 30/2008, de 
10 de Julho  

Estende a responsabilidade dos crimes políticos aos Representantes da 
República nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira 

Lei n.º 108/2001, 
de 28 de 
Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e a corrupção no sector privado – decorre da 
convenção da OCDE 

Lei 41/2010, de 3 
de Setembro 

Altera o regime dos crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Lei 4/2011, de 16 
de Fevereiro 

Introduz algumas alterações no regime das penas 

 



Legislação avulsa relativa à corrupção na economia e no setor privado 

Diploma Súmula 

DL n.º 28/84, de 
20 de Janeiro 

Define os crimes contra a economia e a saúde pública, nomeadamente a 
fraude na obtenção ou desvio de subsídio 

Lei n.º 13/2001, de 
4 de Junho 

Transpõe para o ordenamento jurídico português a Convenção OCDE 
contra a Corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações 
comerciais internacionais 

Lei n.º 108/2001, 
de 28 de 
Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e a corrupção no sector privado – decorre da 
convenção da OCDE 

Lei n.º 20/2008, de 
21 de Abril 

Cria o crime de corrupção no comércio internacional privado 

 



Principais  medidas legislativas para a investigação e repressão da corrupção 

Diploma Súmula 

DL n.º 295-A/90, 
de 21 de 
Setembro 

Cria, na estrutura orgânica da Polícia Judiciária, a Direcção Central de 
Combate à Corrupção, Fraudes e Infrações Económicas e Financeiras 

DL nº 390/91, de 
10 de outubro 

Estabelece o crime de corrupção no fenómeno desportivo 

Lei n.º 36/94, de 
29 de Setembro 

Estabelece medidas de combate e prevenção à corrupção, 
nomeadamente a possibilidade de a Polícia Judiciária desenvolver 
averiguações preventivas no âmbito da criminalidade económica  

DL nº 325/95, de 
2 de Dezembro 

Estabelece medidas de repressão ao Branqueamento de Capitais 

Lei nº 5/2002, de 
11 de Janeiro 

Introduz medidas especiais de combate à criminalidade organizada e 
económica e financeira, nomeadamente no acesso a informações 
bancárias 

DL n.º 304/2002, 
de 13 de 
Dezembro 

Criação da UIF (Unidade de Informação Financeira) na estrutura 
orgânica da PJ 

Lei n.º 94/2009, 
de 1 de Setembro 

Introduz alterações no quadro de medidas de controlo do sigilo bancário 
nos casos de enriquecimentos injustificado 

Lei n.º 45/2011, 
de 24 de Junho 

Criação do Gabinete de Recuperação de Ativos 

 



Algumas medidas legislativas de carácter preventivo 

Diploma nº Súmula 

DL n.º 369/83, de 6 
de Outubro 

Criação da Alta Autoridade Contra a Corrupção 

Lei nº 54/2008, de 
4 de Setembro 

Criação do Conselho de Prevenção da Corrupção 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção nº 
1/2009, de 1 de 
Julho  

Necessidade de os serviços públicos terem de produzir e adotar Planos 
de Prevenção e Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção n.º 
5/2012, de 7 de 
Novembro  

Necessidade de os serviços públicos promoverem estratégias relativas 
à gestão dos riscos associados às situações de conflitos de interesses 

 



Obrigado pela vossa atenção! 
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Estrutura / Sequência da apresentação no CEJ para assinalar o dia 

internacional contra a corrupção – 9 de dezembro de 2014 

 

EVOLUÇÃO DO QUADRO LEGAL PORTUGUÊS PARA A 

PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA CORRUPÇÃO 

António João Maia 

1 – Breve apresentação pessoal: 

- Licenciado em Antropologia pela FCSH / UNL; 

- Mestre em Sociologia pelo ISCSP / UL; 

- Doutorando em Administração Pública no ISCSP / UL; 

- Membro da equipa de investigação do projecto Cobertura Jornalística da 

Corrupção Política 

- Investigador criminal dos quadros da polícia judiciária, em funções desde 

2009 no Conselho de Prevenção da Corrupção 

 

2 – Agradecimentos: 

- Por poder tomar parte neste grupo de trabalho e no processo de reflexão 

sobre uma temática tão importante e central nos nossos dias, como é a 

corrupção; 

- Ao Professor Hermenegildo Borges, amigo de longa data, por, em 

conjunto e com gosto, termos trabalhado a vertente da evolução do 

quadro legal, repressivo e preventivo, sobre a problema da corrupção no 

nosso país; 
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3 – Apresentação do tema em apreço: 

3.1 – Breve caraterização da corrupção 

- A corrupção traduz uma relação inadequada entre a gestão dos bens e o 

interesse geral (por ficarem subjugados a interesses particulares ou de 

grupos); 

- Gera desigualdades no relacionamento entre o Estado – a 

Administração Pública a todos os níveis, incluindo o decisor político – e 

os cidadãos; 

- Produz diferenciação nas oportunidades de acesso aos bens e serviços 

públicos (monetários e / ou prestação de serviços); 

- Consideramos um conceito de corrupção, que compreende o conjunto 

de crimes contra o Estado praticados por funcionários no exercício de 

funções públicas; 

- A corrupção percepcionada pelos cidadãos revela-se de dimensão 

superior à que o problema apresente efectivamente – não obstante, o 

problema tem de ser controlado, reprimido, punido e prevenido; 

 

3.2 – Dimensão do problema e principais explicações: 

- Apresenta uma dimensão de “cifras negras” de dimensão aparentemente 

elevada – apenas uma parte dos casos efectivamente ocorridos chegam 

ao conhecimento das instâncias judiciais, na medida em que: 

- Tendência natural para a não denúncia (atuações seladas por 

pactos de silêncio e, por vezes por receio de represálias de 

diversa ordem); 

- Tendência natural para as práticas serem de difícil detecção 

(pouca colaboração de testemunhas e suspeitos); 

- Contextos de privacidade, acordos secretos, ausência de 

testemunhas (crime de gabinete), pactos de silêncio (os 
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intervenientes nos factos retiram dividendos da sua prática), 

dificuldade de acesso a provas 

 

3.3 – A corrupção é assumidamente um problema de todos os países: 

- Convenções internacionais contra a corrupção: 

- Convenção OCDE 1997; 

- Convenção Conselho da Europa, 1999; 

- Convenção ONU, 2003 (a que estabeleceu o dia 9 de dezembro 

com dia internacional contra a corrupção); 

 

3.4 – Medidas legislativas para a repressão da corrupção; 

- Os crimes previstos no Código Penal; 

- Os crimes previstos em legislação avulsa relativamente à corrupção 

política; 

- Corrupção na economia e no sector privado (o relatório da OCDE da 

semana passada revela dois terços da corrupção ocorre nos países mais 

desenvolvidos – o que não parece estranho, uma vez que é entre estes 

países que ocorre a grande maioria do negócios internacionais e são 

também estes países que tendem a apresentar mecanismos mais 

efectivos e eficazes de despiste e punição da corrupção); 

- Medidas para a investigação e repressão da corrupção; 

 

3.5 – Medidas legislativas para a prevenção da corrupção; 

- Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais; 

- Regime jurídico de incompatibilidades de titulares de cargos políticos e 

altos cargos públicos; 

- Controlo público da riqueza dos titulares de cargos políticos e altos 

cargos públicos; 
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- Outras medidas de caráter preventivo (Alta Autoridade Contra a 

Corrupção e Conselho de Prevenção da Corrupção); 

 

4 – Alguns elementos conclusivos; 

- O quadro de medidas legislativas criado em Portugal é vasto. Por isso 

talvez se mostrasse adequada a sua sistematização; 

- Todavia pela sua extensão e pelas áreas que procurar cobrir não pode 

deixar de se considerar que procura – pelo menos no campo teórico – 

responder ao problema e às suas diversas formas de manifestação 

(naturalmente que dentro do quadro constitucionalmente assumido por 

Portugal); 

- Admite-se ainda a possibilidade de se desenvolveram trabalhos no 

sentido de se perceber, tanto quanto seja possível, qual o seu grau de 

eficácia relativamente a cada uma das esferas a que se destina – 

repressão / controlo / investigação criminal / penalização / prevenção; 


