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UE ajuda luta anticorrupção 160mil
euros a dividir por 60 procuradores
Justiça Durante dois anos serão formados 60magistrados do Ministério Público DCIAP DIAP Tribunal de Contas
e dosAdministrativos em cursos nas áreas da banca finanças contratação pública fisco contabilidade e urbanismo

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

AProcuradoria Geral daRepública
vai receber apoio comunitário de
159 750 euros para formar 60ma
gistrados do Ministério Público
MP naáreadacorrupção Umva
lor que feitas as contas não chega
a2700 euros porcabeça

Em causa o Projeto Ethos que
resulta de uma candidatura feita

pela procuradora geral da Repú
blica PGR JoanaMarquesVidal
aprovada em novembro no âmbi
to do Fundo para a Segurança In
terna No total o projeto custa 213
mil euros sendo 159 750 euros
fundos cedidos porBruxelas 75
do total do valor gasto neste plano
de combate à corrupção
AntónioVentinhas presidente

do Sindicato dosMagistrados do
Ministério Público SMMP de
fende que qualquervalor suple
mentar que venha para ajudar na
investigação deste tipo de crimes é
bem vindo Admite
porém que não é um
valormuito elevado

Mas não nos pode
mos esquecer que
a formação base na
área da corrupção é
feita pelo Centro de
Estudos Judiciários e
este projeto é apenas
um acrescento a essa

formação Por isso
este valor de 159 mil

euros não é o único valor gasto
para este objetivo conclui o ma
gistrado emdeclarações ao DN
Estes 60 magistrados que são

oriundos do DCIAP DIAP Tribu
nal de Contas e dosTribunaisAd
ministrativos terão assim du
rante dois anos formação intensi
va em matérias técnicas como
contratação pública estudando
as especificidades da contratação
do setor público empresarial e nas
autarquias banca e finanças o
que são contratos de swap rácio
que os bancos têm de cumprir
para operar dentro da legalidade
cobrança de juros e seus limites
definidos pelo Banco de Portugal
e fisco e contabilidade conhecer
os sinais de manifestação de for
tuna estudar a tributação de so
ciedades o IVA e o papel dos con
tabilistas na prova dos factos

A formação terá ainda foco nas
áreas do urbanismo e da recupe
ração dos produtos do crime Cur
sos esses que serão acompanha
dos de cinco colóquios seguidos
de workshops com trocade expe
riências em que são discutidos
casos reais ou ficcionados e
onde são ainda definidas estraté
gias da investigação Segundo o
que fonte oficial da PGR explicou
ao DN este curso pode ainda ser
alargado à Polícia Judiciária PJ
magistrados judiciais e outros
procuradores em casos excedo
nais Baseia se num modelo de
formação e conta com a colabora
ção de profissionais e instituições
de outras áreas cujo conhecimen
to é essencial para aprevenção e a
investigação criminal de práticas
corruptivas acrescenta amesma
fonte
Amadeu Guerra diretor do

DCIAP no seu discurso feito na
conferência Corrupção um com
bate de todos para todos que

decorreu na Funda

ção Calouste Gul
benkian apresen
tou o projetomas não
referiu em concreto
o valor do financia
mento O MP deci
diu candidatar se a
fundos comunitários
de modo a terem ou

trostipos de possibili
dadeseverbas para

umplano formativo
O DN contactou ainda o advo

gadoRui Patrício especialista no
crime económico e financeiro que
aplaude este cursomas faz o alerta
Os fenómenos de criminalidade
em cada momento e também
numaperspetiva de futuro próxi
mo não se esgotamnaqueles que
em cada ciclo são colocados sob o
foco principal pelo que a atenção
aosque são objeto deste programa
é importante mas não pode ser es
gotante e há que balancear as coi
sas e saber resistir ao apelo e à pres
são das agendas domomento Ad
mite aindaque o ciclo presenteda
investigação criminal pois esta
tem ciclos inegavelmente está de
finitivamente virado para a área
económico financeira e degestão
o que temcausas e efeitos muitos
alguns bonsmas outrosmaus so
ciológicas políticas jurídicas eme

diáticas interessantes e quemere
ceriam estudo

O Projeto Ethos compreende
ainda a elaboração de duaspubli
cações sobre combate à corrupção
e o desenvolvimento no sistema
informático interno do MP deuma
plataforma permanente de parti
lhade boaspráticas explica fonte
do gabinete de JoanaMarquesVi
dal Nos últimos dois anos o Mi
nistério Público avançou com 297

acusações por crimes de corrup
ção eoutros relacionados com este
ver números ao lado O número
foi avançado pela PGR namesma
conferência na Fundação Gul
benkian A titular da investigação
criminal respondia ao juiz do Tri
bunal de Contas Mouraz Lopes
que exibiu umquadro mostrando
resultados pouco expressivos da
investigação criminal neste tipo de
crimes
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