
Portugueses colocam a transparência
à frente do valor da igualdade

Investigador Luís de Sousa deu nota da evolução da sensibilidade dos portugueses para o problema da corrupção, que ainda motiva reações defensivas da classe política

?
investigador do Insti-
tuto de Ciências So-
ciais da Universida-
de de Lisboa, Luís

de Sousa, afirmou que os

portugueses estão mais
sensíveis para o comba-
te à corrupção, ao ponto
de colocarem o valor da

transparência à frente da

igualdade. «Um inquérito
feito aos portugueses em
2006, sinalizou, pela pri-
meira vez, a transparên-
cia à frente da igualda-
de», disse Luís de Sousa.

O docente da Universi-
dade de Lisboa, que falava

na primeira conferência
da Nova Agora, acrescen-

tou que isso é «um sinal
de que as coisas estavam a
mudar», mas «não neces-
sariamente para melhor».

A maior apetência dos

cidadãos para uma clari-

ficação da gestão dos di-
nheiros públicos não se

traduz, no entanto, nu-
ma intolerância vincada
aos atos de corrupção. É

que 56 por cento dos in-
quiridos revelaram aceitar

os atos corruptivos, desde

que sejam concretizados
em nome de «uma cau-
sa justa» ou se o resulta-
do da ação «fosse benéfi-
co para a comunidade».

No sentido oposto ao
do sentimento dos cida-
dãos parece ir a classe

política, que «usa a cor-
rupção como arma de
arremesso e como uma
modinha de folcore mo-
ralizador», vincou o inves-

tigador, que não deixou
de sublinhar a oposição
que a classe política co-
mo um todo tem reve-
lado às diversas tentati-
vas de promoção de uma
efetiva transparência e

um combate mais eficaz
à corrupção.

A propósito, Luís de
Sousa recordou que, des-
de 1974, as propostas e os

projetos de lei sobre cor-

rupção resultaram siste-

maticamente da neces-
sidade de os governos
darem resposta a inicia-
tivas da União Europeia.
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Por si só,
o poder não
corrompe, mas
apenas quando
é exercido de
forma abusiva
para benefício
próprio ou para
benefício
de terceiros.


