
 

PARTICIPAÇÃO DO OBEGEF NO 

REGIONAL WORKSHOP ON THE EU ANTI-CORRUPTION REPORT 

No passado dia 11 de Dezembro, decorreu em Sófia o primeiro Workshop de preparação do 

relatório final do projeto anti-corrupção da União europeia.  

Este evento contou com a participação de delegações representativas de entidades do sector 

público e da sociedade civil, de 14 países do sul e leste europeu, designadamente da Áustria, 

Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, 

Portugal, República Checa e Roménia. 

Para lá do signatário, que representava o Observatório de Economia e Gestão de Fraude, a 

comitiva portuguesa era composta por mais seis elementos, designadamente por um 

funcionário da Polícia Judiciara, outro da Direção-Geral de Política das Justiça, um 

representante da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, um representante da 

Transparência e Integridade, Associação Cívica, um representante do projeto Ancorage-Net e 

ainda um jornalista da Tvi. 

Os trabalhos realizados procuraram envolver os diversos países participantes no sentido de 

colher as boas e menos boas experiências relativamente aos seguintes tópicos: 

- Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais; 

- Integridade dos políticos eleitos; 

- Obstáculos relativamente à investigação criminal de casos de corrupção ou de 

natureza similar; 

- Transparência nos procedimentos de lobbying; 

- Prevenção e luta contra a corrupção no setor privado; 

- Mecanismos de proteção aos denunciantes e de incentivo às denúncias, tanto no 

setor público como no privado; 

- Propriedade e garantia de independência da comunicação social; 

- Impactos sobre o fenómeno da ação das agências e departamentos especializados na 

luta e no controlo da corrupção; 

- Capacidade do sistema judicial para tratar de forma isenta e rigorosa os casos de 

corrupção, incluindo aspetos de integridade de magistrados e juízes; 

- Transparência e facilidade de acesso a informação relativa aos gastos públicos; 

- Práticas na deteção e remoção de situações de conflitos de interesses em contratos 

públicos; 

- Existência de sistemas e bases de dados centralizadas de tratamento de informação 

relativamente à sinalização na deteção da fraude, corrupção e conflitos de interesses 

nos contratos públicos; 

- Identificar as três áreas mais vulneráveis à corrupção no setor público; 



O programa dos trabalhos pode ser consultado através do link -  

http://www.csd.bg/artShow.php?id=16291  

O segundo workshop terá lugar na primavera de 2013, na Suécia e contará com os restantes 14 

países do norte da Europa, que abordarão os mesmos tópicos que foram agora focados. Só 

despois desse encontro, será produzido e divulgado o correspondente relatório final do 

projeto 
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