
 
 

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE (TI-PT) 
Avenida Rio de Janeiro, 30-A, Piso 1 

1700-336 Lisboa, Portugal 
Tel. +351 218873412 

secretariado@transparencia.pt 
TRANSPARENCIA.PT 

Exma Senhora Ministra da Justiça 
Dra. Francisca Van Dunem 

Ministério da Justiça 
Praça do Comércio 

1149-019 Lisboa 
gabinete.mj@mj.gov.pt 

 
DATA: 
08/06/2020 

ASSUNTO: Grupo de trabalho para a definição de uma estratégia 
nacional, global e integrada de combate à corrupção 

 
Exma Senhora Ministra da Justiça, 
 
O Comunicado do Conselho de Ministros de 5 de dezembro de 2019 deu conta da criação, na 
dependência direta da Ministra da Justiça, de “um grupo de trabalho para a definição de uma 
estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção, que compreenda os momentos da 
prevenção e da repressão, e que envolva a participação de diferentes entidades e profissionais”, tendo 
V. Exa. anunciado, a 20 de janeiro do corrente ano, no Parlamento, a escolha da Senhora Professora 
Doutora Maria João Antunes para presidir ao referido grupo.  
 
A Transparência e Integridade (TI-PT), capítulo português da rede global de ONG anti-corrupção 
Transparency International, defende que a definição de uma estratégia nacional é um pilar 
fundamental para o combate à corrupção em Portugal, pelo que entregámos na Assembleia da 
República uma petição pública nesse sentido. Pese embora defendamos que uma estratégia desta 
natureza deva ser alvo de um debate público e objecto de legislação por parte da Assembleia da 
República, acreditamos que o resultado do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Justiça pode 
ser um bom ponto de partida para a abertura desse debate. 
 
Deste modo, uma vez que já passaram seis meses desde o supra referido anúncio, e em nome de um 
processo coerente com a transparência e integridade que ao grupo de trabalho compete pugnar, vimos 
solicitar à Senhora Ministra da Justiça informação sobre o estado de funcionamento e de resultados 
do sobredito grupo de trabalho, incluindo a sua composição, metodologia e os trabalhos por ele 
desenvolvidos bem como, caso exista, a respetiva documentação. 
 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

 

 

João Paulo Batalha 

Presidente da Direção 


