
TRANSPARÊNCIA E LUTA
CONTRA A CORRUPÇÃO

PCTP

"depois de eleitos, os deputados portugueses constituem um grupo de tecnocratas, 
bem pagos e bem falantes, entre os quais se esbatem de tal maneira as desigualdades 
partidárias, que se diriam eleitos por um só partido e sem o mínimo vislumbre dos 
interesses políticos portugueses fundamentais."

PDR

PAN

"Garantir a existência de um “período de quarentena” para os eurodeputados aquando 
da saída de funções do Parlamento Europeu, mais concretamente garantir que não seja 
possível fazer lobbying para uma organização (...)"
"Criar um órgão independente de supervisão ética que monitorize os conflitos de 
interesse"
"Garantir uma melhor pegada legislativa em todos os Estados-Membros através do 
reforço da transparência, da simplificação de procedimentos e do acesso a dados de 
interesse público"

PS

"(…) torna-se necessário salvaguardar a integridade democrática do processo eleitoral 
europeu combatendo a manipulação do debate democrático através de notícias falsas e 
outras formas abusivas de condicionamento da opinião pública."

ALIANÇA

"(...) a atribuição dos fundos disponíveis deve basear-se em critérios claros e 
transparentes, de forma a assegurar que não servem objetivos distintos desse 
crescimento, da aposta nas pequenas e médias empresas, do investimento realmente 
reprodutivo e da coesão social e territorial" 
"Propor a todos os candidatos ao Parlamento Europeu, de todos os partidos, que 
entreguem o registo criminal e uma declaração pela honra sobre a não existência de 
fatores impeditivos do exercício de um cargo público."

PNR

"Combater o totalitarismo dos poderes não eleitos e as elites dominantes nas suas 
“torres de marfim”"
"Proibir a acumulação do cargo de deputado europeu com qualquer outra actividade 
profissional"
"Estabelecer a obrigatoriedade de prestação de contas, trimestralmente, na Assembleia 
da República e à comunicação social, acerca da sua actividade de cada deputado no 
Parlamento Europeu."

NÓS

"O sistema atual, que beneficia as mais ricas das multinacionais europeias e mundiais, 
deve ser reformado pela pressão política dos cidadãos, obrigando reformar o sistema de 
fuga de capitais, lucros e receitas fiscais para os países com baixa tributação (...). Assim 
reconquistamos a credibilidade da UE junto dos cidadãos.

PTP



PSD

"(...) defende menos, mas melhor legislação, que contribua decisivamente para eliminar 
a burocracia excessiva, promover a simplificação administrativa e libertar as empresas, 
e particularmente as PME, de encargos regulamentares desnecessários. No mesmo 
sentido, defenderemos todas as iniciativas destinadas a promover o desenvolvimento 
da administração em linha, uma contratação pública mais transparente ou a 
interoperabilidade dos serviços públicos à escala europeia."

BE

"O Bloco defende uma estratégia europeia de combate à evasão e à criminalidade fiscal, 
assente na imposição de uma taxa mínima de tributação para os rendimentos de capital 
e a declaração da UE como espaço livre de offshores."                                                                             
"(...) estamos perante um verdadeiro comércio administrado, que serve apenas os 
interesses particulares que dominam as políticas ocidentais. (...) Lutámos pela 
transparência. Votámos contra os acordos em nome da defesa do interesse público. É 
ao lado dos cidadãos e não dos interesses multinacionais, em defesa do planeta e no 
combate às alterações climáticas que continuaremos a estar (...)"
"O Bloco defende um registo intemporal e completo de incompatibilidades absolutas, 
bem como de listas dos vários estudos que fundamentam as decisões, documentação 
das respetivas origens, e registos exaustivos e públicos de todos os contactos com os 
lobbies, como garante de que a UE passará a estar ao serviço dos seus cidadãos."

IL

"Nós, os Liberais, defendemos que a representatividade democrática é um imperativo 
europeu. Reconhecemos que hoje em dia as instituições europeias são vistas como 
excessivamente burocratizadas, politizadas, tecnocráticas, prepotentes e alheadas dos 
cidadãos."
"A transparência das instituições é um dos pilares críticos para que os cidadãos sintam a 
Europa como sua. Uma das áreas em que é necessário aumentar a transparência é no 
lobby. Para tal, o registo dos lobistas deve ser feito de forma sistemática (...). Os 
cidadãos têm o direito de escrutinar a atividade lobista, os interesses que defendem e 
as reuniões que promovem na defesa desses interesses, sabendo também quais os 
funcionários públicos europeus envolvidos e com que propósito. "

MAS
"Uma alternativa séria a esta União Europeia (UE) só é possível através da total 
independência face às poderosas e corruptas elites europeias que nos têm governado. "

CDS PP

PURP

"Envidará esforços na EU, para que os Paraísos Fiscais, sejam abolidos, por forma a que 
seja “sangrada” as transferências sujas, provenientes de tráficos diversos.

BASTA

"Lutaremos pelo agravamento da moldura Penal para crimes de Corrupção e de Gestão 
Danosa e exigiremos uma total responsabilização politica e criminal de quem gere 
fundos públicos. Combateremos a fraude e a evasão fiscal e tudo o que na realidade 
impede que o dinheiro gerado no nosso país possa ser canalizado para melhorar a 
qualidade de vida dos portugueses."



L

"Hoje a UE sofre de um défice democrático: técnicos não eleitos tomam decisões à 
porta fechada, onde os lobistas das corporações têm demasiada influência. A Primavera 
Europeia lutará por uma Europa Democrática, cujos cidadãos dispõem de direitos 
fundamentais e controlam o futuro das suas comunidades." 
"A transparência é o oxigénio da democracia. Para responsabilizar os dirigentes, os 
cidadãos devem poder saber como são tomadas as decisões. Reforçaremos o Direito à 
Informação na União Europeia. Daremos acesso público às minutas das reuniões de 
todas as entidades da União Europeia."

CDU

"A recuperação do comando político e democrático do processo de desenvolvimento, 
com a subordinação do poder económico ao poder político, e a afirmação do papel do 
Estado como estrutura determinante e referencial na economia."
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