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Sumário Executivo 
 
x Este relatório descreve e analisa os principais resultados de um inquérito por questionário realizado 

junto de uma amostra representativa da população portuguesa com idades entre os 18 e os 75 anos 
residentes em Portugal, entre Dezembro de 2020 e Abril de 2021, com o objetivo de medir perceções, 
atitudes e práticas sobre a corrupção. 

 
x Conceções de “corrupção”. 

 
o Colocados perante uma grande variedade de situações hipotéticas relacionadas com o 

desempenho de cargos públicos e políticos, há uma tendência para a maioria dos inquiridos 
encararam algumas delas como constituindo ―corrupção‖, mesmo que isso não corresponda à 
definição penal do termo. Por exemplo, atos que configuram abusos de poder, gratificações para 
realização de atos lícitos ou peculato, por exemplo, são vistos como quase tão igualmente 
―corruptos‖ como a corrupção para ato ilícito propriamente dita.  

 
o Este consenso sobre o que é ―corrupto‖ torna-se, contudo, menos intenso em atos como 

executar algo de forma expedita ignorando regras ou procedimentos (―cortar cantos‖) ou mover 
influências para beneficiar alguém (―puxar cordelinhos‖). É nos extremos da distribuição de 
rendimento — os indivíduos com os rendimentos mais baixos e os mais altos que há menor 
concordância em definir certos atos como ―corrupção‖. Entre os primeiros, isso sucede com 
quase todos os cenários apresentados. Entre os segundos, isso sucede especialmente com cenários 
que descrevem ―portas giratórias‖ (movimentos de pessoal entre órgãos com autoridade política 
ou regulatória sobre um sector e empresas desse sector), ―hospitalidade‖ (benefícios para uma 
empresa em troca de férias em casa do empresário para o regulador do sector) e ―cortar cantos‖. 

 
o Apresentados perante possíveis circunstâncias ―atenuantes‖ ou ―normalizadoras‖ da corrupção, 

apenas uma dela tende a gerar mais concordância do que discordância: a não ilegalidade de um 
ato. Por outras palavras, numa escala de 0 (discorda totalmente) a 10 (concorda totalmente), a 
média de apoio à afirmação ―o comportamento tem que ser ilegal para ser denominado corrupto‖ 
é de 6.5, acima do ponto central da escala (5). Outras circunstâncias, tais como uma possível 
―causa justa‖, eventuais externalidades positivas (benefícios para a população), o 
desconhecimento da lei ou a norma social (―todos fazem‖), não tendem a ser vistas como 
inibidoras da classificação de um comportamento como sendo ―corrupto‖. 

 
x Perceções sobre incidência e evolução. 

 
o É entre o meio político e empresarial que os inquiridos mais sentem prevalecer a corrupção. Em 

média, os portugueses acham que mais de metade dos empresários (51 em 100 empresários) e 
mais de 2/3 dos políticos (69 em 100) são corruptos. Contudo, questionados sobre os 
funcionários públicos, o valor médio é 40, semelhante ao apontado para os cidadãos em geral 
(39). A prevalência apercebida da corrupção entre políticos é maior para os indivíduos que se 
posicionam à esquerda e nos extremos da distribuição de rendimento. 

 
o A maioria dos inquiridos (53%) considera que a corrupção aumentou no último ano, valores que 

são ainda maiores entre as mulheres, entre os indivíduos que se posicionam à esquerda e com 
níveis de rendimento e instrução intermédios. 



4 
 

 
o Há mais concordância do que discordância com a ideia de que as oportunidades para a corrupção 

aumentaram no contexto da pandemia, com maior pessimismo entre os homens, os indivíduos 
que se posicionam à direita e com níveis de instrução e rendimento mais elevados. 

 
x Experiências pessoais ou próximas e impacto na vida pessoal e profissional. 

 
o 7% dos inquiridos afirmam que, nos últimos três anos, funcionários públicos solicitaram ou 

deram a entender que queriam presentes ou favores em troca dos seus serviços. A mesma 
percentagem indica uma experiência de solicitação de um suborno com os mesmos fins. Os 
indivíduos com níveis de instrução médios e rendimentos baixos reportam estas situações com 
maior frequência. Dos inquiridos que responderam terem sido vítimas de suborno três ou mais 
vezes, 48% vivem na região Norte. 

 
o 18% dos inquiridos afirmam conhecer pessoalmente indivíduos que viram problemas resolvidos 

ou decisões desbloqueadas através do recurso a ofertas de presentes ou favores a funcionários 
públicos. A mesma percentagem indica conhecer pessoalmente indivíduos que recorreram com 
sucesso a subornos para o mesmo fim. 

 
o 73% dos inquiridos consideram que, no último ano, as suas vidas não foram ―nem mais nem 

menos‖ afetadas pela corrupção do que já eram. 22%, contudo, consideram que a sua vida pessoal 
e profissional for mais afetada pela corrupção no último ano do que era anteriormente. É entre os 
homens, os que se posicionam à esquerda, com ensino secundário e com rendimento familiar 
baixo que se encontram inquiridos mais propensos a afirmarem que a sua vida foi mais afetada 
pela corrupção no último ano. 

 
x Denúncia e punição eleitoral da corrupção 

 
o Colocados perante o cenário hipotético de tomarem conhecimento de uma situação de corrupção 

e perante razões que poderiam fazer com que não denunciassem esse caso, são poucos os 
inquiridos que escolhem espontaneamente a opção ―eu denunciaria sempre um caso de 
corrupção‖. Um em cada três (33%) invoca, para a não denúncia, a ―inutilidade‖ dessa denúncia: 
―as denúncias nunca resultam em nada‖. A segunda razão de não denúncia mais mencionada é a 
relação custo-benefício da denúncia (―não compensa o tempo e os custos‖,17%) o receio de 
sofrer represálias (15%) e o desconhecimento sobre a quem recorrer (10%). 

 
o Questionados sobre as razões que poderão fazer com que candidatos a eleições envolvidos em 

casos de corrupção sejam mesmo assim apoiados pelos eleitores, a opção que recebe maior 
concordância é a afinidade partidária. Contudo, com quase igual intensidade, os inquiridos 
apontam a descrença no sistema judicial, a perceção de que o candidato ―rouba, mas faz‖ e a 
―gratidão‖ por serviços prestados à população. 
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1 Introdução 
 
 
Existe um debate crescente sobre o perigo de perda de apoio à democracia em vários países. Esta 
tendência e   particularmente sensível em países que estiveram sob resgate financeiro e onde o 
desempenho das instituições basilares da democracia e do estado de direito têm estado aquém das 
expectativas e dos padrões internacionais referência, bem como as reformas de melhoria da 
qualidade da democracia ou tardam ou são implementadas de forma inconsistente, com 
resultados inócuos ou até contraproducentes. 
 
O apoio a   democracia manifesta-se por três vias: em termos da ideia de democracia e dos valores 
subjacentes a  sua governação (difuso); do desempenho da sua estrutura institucional (específico); 
e das decisões e acções dos titulares do poder (racional). Embora haja uma vasta literatura sobre 
preditores económicos (focados nos resultados) e institucionais (focados nos processos) de apoio 
à democracia, pouco se disse sobre a sua interação. 
 
O projecto EPOCA – Corrupção e crise económica, uma combinação perigosa: compreender as interacções 
processo-resultado na explicação             democracia surge, deste modo, como uma tentativa de 
procurar compreender de que forma e em que medida os contextos de crise económica 
influenciam as percepções dos cidadãos tornam-se particularmente sensíveis a  questão da 
corrupção, especialmente aquela que afecta os atores, instituições e processos políticos. 
 
O objetivo geral deste estudo e   o de analisar, a partir de dados correlacionais e experimentais, e 
de uma abordagem de métodos mistos, em que medida os contextos de crise, podem afetar as 
noções de justiça processual e os padrões éticos dos cidadãos, em particular os que regulam a sua 
relação com a política e como e   que estes processos, por sua vez, ajudam a explicar os níveis e 
gradações de apoio à democracia. 
 
Neste sentido, desenvolveu-se de forma faseada e estruturada um inquérito à população, tendo 
em vista três objectivos específicos: 

� Consolidação - consolidar o conhecimento sobre as atitudes, percpeções e experiências 
de corrupc  a  o dos cidadãos em democracia, replicando algumas das questões centrais do 
primeiro grande inquérito a   população intitulado Corrupção e Ética em Democracia: o caso de 
Portugal financiado pela FCT em 2006 [POCI / CPO / 60031/2004] e avaliar tendências 
antes e depois da crise. 

� Inovação - avançar o conhecimento teórico neste campo e em termos da medição de 
percpeções processuais e apoio político. 

� Validação - oferecer um campo experimental para testar metodologias e técnicas de 
recolha de dados. O projeto utilizara   novos métodos experimentais para superar alguns 
dos problemas que são recorrentes no uso de inquéritos à população com enfoque em 
questões de cariz normativo.  

 
A Figura 1 sintetiza as principais etapas estratégicas adoptadas pela equipa de investigação para 
responder aos objetivos propostos. 
 

https://dados.rcaap.pt/bitstream/10400.20/2051/6/APIS0038_codebook_nesstar.pdf
https://dados.rcaap.pt/bitstream/10400.20/2051/6/APIS0038_codebook_nesstar.pdf
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Figura 1: Etapas estratégicas para o desenvolvimento dos objetivos do projeto EPOCA 
 
 
Trata-se de uma abordagem inovadora sobre a corrupção e suas implicações para a qualidade da 
democracia, assente num inquérito à população e num estudo experimental e da partilha de 
resultados com stakeholders e cidadãos em geral. Através da combinação de excelência na 
investigação e advocacia social, o projeto visa contribuir para um debate mais informado sobre a 
dimensão subjectiva do fenómeno da corrupção e da sua resiliência em democracia. 
 
Atendendo à pergunta de investigação e aos objectivos do projecto, o inquérito encontra-se 
organizado em quatro partes: (1) uma primeira parte, dedicada ao impacto percepcionado da crise 
no bem-estar das pessoas, bem como, às clássicas perguntas sobre o grau de satisfação com a 
democracia e confiança política, liderança e valores democráticos; (2) uma segunda parte, mais 
extensa, centrada nas percepções, atitudes e práticas face à corrupção e ao seu controlo; (3) uma 
terceira parte, que inclui uma experiência conjoint que visa compreender as preferências dos 
eleitores portugueses face a um conjunto de possíveis medidas de (auto)regulação da ética 
política, hipoteticamente propostas por dois partidos fictícios; (4) e por fim, uma bateria de 
indicadores de caracterização dos inquiridos. 
 
Nesta publicação, procuramos centrar-nos apenas nas questões referentes à segunda parte do 
inquérito, procurando retratar de forma descritiva e parcimoniosa as percepções, atitudes e 
práticas dos portugueses face à corrupção e ao seu controlo. Importa sublinhar que as 
associações sugeridas pela análise descritiva, entre as percepções, atitudes e experiências auto-
reportadas de corrupção e os dados de caracterização dos inquiridos, não implicam uma relação 
inferencial. A título de exemplo, sem uma análise de regressão, não é possível aferir se existem 
diferenças entre as regiões ou se se trata de efeitos de composição, ou seja, do perfil 
sociodemográfico das pessoas que lá vivem. 
 
Em linha com o objectivo do estudo de 2006, procuraremos esclarecer os leitores sobre ―O que 
pensam os portugueses sobre a corrupção?‖ desbravando a complexidade da dimensão subjectiva do 
fenómeno e contribuindo, por um lado, para uma discussão informada sobre a importância das 
normas sociais para a compreensão da tolerância e resiliência da corrupção em democracia e por 
outro, alertando os decisores para a necessidade de integrar este contributo empírico na reflexão 
sobre o desenho de políticas e intervenções legislativas e institucionais neste domínio, 
contribuindo para a sua eficácia. 

(1) 
Revisão 

Sistemática da 
Literatura 

(2) 
Análise 

Comparativa 
de Inquéritos 

(benchmarking 
internacional) 

(3) 
Revisão do 

inquérito de 
2006 

(4) 
Grupos Focais 

3D 

(5) 
Pré-testes do 

inquérito à 
população 

(6) 
Inquérito à 
População 

(8) 
Ensaio 

Experimental 
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Neste sentido, o projeto responde aos desafios societais 6 (A Europa num mundo em mudança - 
sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas) e 7 (Sociedades seguras - protegendo a liberdade e 
a segurança da Europa e dos seus cidadãos) do H2020 através de uma abordagem inovadora 
sobre a corrupc  a o e suas implicac  o es para a qualidade da democracia, assente num inque  rito a   
populac a  o e num estudo experimental e da partilha de resultados com stakeholders e cidada  os em 
geral.  
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2 O que é a corrupção para os cidadãos 
 
A corrupção enquanto fenómeno social é considerada pela maioria dos cidadãos como um 
comportamento ou prática desviante daquilo que seria aceitável na vida pública. Ninguém é a 
favor da corrupção. Todos, ou quase todos, rejeitam a corrupção. Trata-se de um tema de 
―valência‖ para a opinião pública, na medida em que não suscita posições dicotómicas e a sua 
condenação é, em abstracto, bastante consensual.  
 
No entanto, os problemas de valência também podem tornar-se em problemas de posição, 
quando os cidadãos são chamados a julgar determinados cenários de corrupção e a pronunciar-se 
sobre políticas ou medidas específicas para lidar com um problema resiliente e comumente 
reconhecido na comunidade. As opiniões diferem sobre o tipo de comportamentos que devem 
ser rotulados de corrupção e o grau de condenação dos mesmos. 
 
Neste sentido, procuramos compreender o que é que os portugueses pensam sobre corrupção, 
como a definem, utilizando para o efeito três tipos de perguntas, na seguinte ordem: (1) uma 
pergunta aberta, que visa captar a espontaneidade dos inquiridos na formulação da resposta, o seu 
entendimento e sentimento sobre corrupção e as associações que fazem em relação ao assunto 
em apreço sem qualquer tipo de filtro; (2) seguida de um conjunto de onze cenários, que 
correspondem aos diferentes tipos de corrupção discutidos na literatura de referência, em relação 
aos quais os inquiridos são convidados a ajuizar se consideram tratar-se de corrupção ou não; e 
por fim, (3) cinco afirmações sobre dimensões conceptuais de corrupção para as quais 
procuramos avaliar o grau de concordância dos inquiridos. 
 
 

2.1 Corrupção sem filtro 
 
Pela primeira vez, procuramos saber a opinião dos portugueses sobre corrupção sem qualquer 
tipo de filtro. Foi-lhes solicitado que nos sugerissem, de forma espontânea, até três palavras 
associadas ao assunto da corrupção. 
 
P13. O termo corrupção é recorrente nas conversas, mas pode significar coisas distintas para várias pessoas. 
Pensando no nosso país, quando ouve falar de corrupção, que palavras associa a esse assunto? Cite até ao 
máximo de três palavras. 
 
A Figura 2 e a Tabela 1 elencam, por ordem decrescente de relevância, as palavras mais citadas 
pelos inquiridos quando questionados sobre o tema da corrupção. 
 
Como é possível observar na nuvem de palavras (Figura 2), o termo ―Políticos‖ é central ao 
discurso popular, ocupando a primeira posição nas preferências dos inquiridos, com 253 
menções. Esta associação assume ainda uma maior relevâcia, se tivermos em conta outros termos 
directamente relacionados, como o de ―política‖ ou o de ―governo‖, referidos por 63 e 33 
inquiridos respectivamente. Quando agregamos as palavras em torno de sectores de actividade 
torna-se mais nítido o entendimento que os portugueses em relação ao fenómeno, com maior 
incidência ou acuidade no sector público (incluindo a esferapolítica) do que no sector privado. O 
entendimento generalizado que os portugueses têm de corrupção é de que se trata de um crime, 
uma ilegalidade, na forma de roubo ou desvio de dinheiro, suborno/luvas e abuso de poder. Em 
menor grau, a corrupção é também entendida de forma mais abrangente, como uma 
desonestidade, uma vigarice ou algo imoral. 
 
Os resultados não surpreendem e estão em linha com as conclusões de outros estudos. A 
corrupção política, isto é, envolvendo actores, processos ou instituições políticas, é a que mais 
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cobertura mediática tem e a que suscita uma maior e mais unânime condenação da parte dos 
cidadãos. 
 

 
Figura 2 – Nuvem de palavras com as 100 mais citadas - Pensando no nosso país, quando ouve falar de corrupção, que palavras 

associa a esse assunto? 
 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 
 

Tabela 1 – Palavras mais citadas - Pensando no nosso país, quando ouve falar de corrupção, que palavras associa a esse assunto? 
Palavra Freq. % Palavra Freq. % 

POLÍTICOS 253 10% EMPRESÁRIOS 34 1% 

ROUBAR 134 5% CRIME/ILEGALIDADE 34 1% 

DINHEIRO 127 5% GOVERNO 33 1% 

DESONESTIDADE 106 4% FRAUDE/BURLA 33 1% 

LADRÕES 100 4% ABUSO-DE-PODER 33 1% 

SUBORNO/LUVAS 95 4% PODER 32 1% 

BANCOS 81 3% ADMINISTRAÇÃO-PÚBLICA 32 1% 

FUTEBOL 75 3% OPORTUNISMO 28 1% 

GATUNOS 69 3% SÓCRATES 27 1% 

POLÍTICA 63 3% FAVORITISMO 27 1% 

VIGARICE 61 2% INFLUÊNCIA/CUNHAS 25 1% 

DESVIO 56 2% CARÁCTER 25 1% 

BANQUEIROS 55 2% DESIGUALDADE 25 1% 

IMORAL 55 2% TRIBUNAIS 22 1% 

MENTIRA 50 2% NADA 22 1% 

INTERESSES/LOBBIES 45 2% GANÂNCIA 21 1% 

BRANQUEAMENTO/LAVAGEM 43 2% INJUSTIÇA 21 1% 

PÚBLICO 43 2% ILÍCITO 19 1% 

EMPRESAS 35 1% ... ... ... 

JUSTIÇA 35 1% Total 1581 100% 
Fonte: Dados projecto EPOCA 
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2.2 Julgamentos de corrupção 
 
Através de um conjunto de onze diferentes cenários relacionados com o desempenho de cargos 
públicos e políticos, procurou-se aferir, de forma mais estruturada e por referência aos tipos de 
corrupção discutidos na literatura de referência, o que é que os portugueses julgam ser (ou não) 
―corrupção‖. 
 
P15. Agora vou ler-lhe um conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e 
políticos. Gostaria de saber até que ponto considera que cada uma destas situações corresponde a um caso de 
corrupção ou não, usando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que não é corrupção, e 10 significa que é 
corrupção.” 
P15.1 Um presidente de câmara atribuiu por concurso a construção de habitações sociais a uma construtora 
da região. O dono desta empresa apoiou financeiramente a campanha do autarca. [financiamento político] 
P15.2 Um banco privado foi resgatado sob a tutela do ministro das finanças. Quatro anos após ter cessado 
funções, o agora ex-ministro foi convidado para presidente do conselho de administração desse banco. 
[portas giratórias] 
P15.3 Um deputado recebeu uma avença de um escritório de advogados em troca de esclarecimentos sobre 
várias matérias legislativas em curso nas quais participa como legislador. [consultoria política] 
P15.4 O presidente de uma entidade reguladora de produtos farmacêuticos e a sua família passaram férias na 
casa de um amigo, empresário no sector. A empr s     qu stão o t v  u    utor   ção p r    r      ção    
testes a um novo medicamento. [hospitalidade] 
P15.5 Um funcionário público acelerou alguns processos tendo recebido uma gratificação da parte dos 
utentes interessados. [corrupção para acto lícito] 
P15.6 Um Procurador solicitou a um empresário 500 mil euros como contrapartida pelo arquivamento de uma 
investigação de branqueamento de capitais no sector imobiliário. [corrupção para acto ilícito] 
P15.7 Um diretor de serviços de urbanismo de uma câmara cobrava informalmente 5% de donativos por cada 
projecto urbanístico aprovado. O dinheiro era depositado numa conta de um centro social (IPSS) do qual é 
presidente. [abuso de poder] 
P15.8 Um vereador utilizou funcionários e máquinas da autarquia para realizar obras de restauro na sua 
quinta. [peculato] 
P15.9 Um ministro nomeou o seu genro como assessor de imprensa. [nepotismo] 
P15.10 Um indivíduo pediu à sua irmã, enfermeira num hospital, para falar com o médico a fim de antecipar 
a sua consulta que estava em lista de espera de 2 meses. [puxar cordelinhos] 
P15.11 O governo acelerou a compra de EPIs (equipamentos de proteção individual) a preços acima do 
mercado sem concurso (por adjudicação directa), justificando necessidade dos materiais para os hospitais 
públicos com a finalidade de combater a COVID-19. [cortar cantos] 
 
 
 
Anteriores estudos, concluíram que a opinião pública tende a ser mais severa: 

x em relação ao comportamento de eleitos do que detentores de cargos de nomeação política, e 
mais severa em relação aos políticos em geral do que os funcionários públicos de carreira; 

x em relação a actos que são inequivocamente ilegais ou que envolvem um ganho financeiro direto 
– tais como, casos de suborno, de peculato ou desvio de verbas e abuso de poder – do que em 
relação a situações de conflito de interesses ou influência indevida; 

x em relação a trocas que envolvam contrapartidas pecuniárias e imediatas do que actos onde a 
sinalização de contrapartidas é menos clara. 

 
Os resultados do inquérito, por sua vez, indicam um elevado grau de concordância conceptual 
em relação aos diferentes tipos de corrupção retratados nos cenários. Todos os cenários estão 
acima do ponto médio da escala (Figura 3), havendo uma gradação expectável em relação ao 
grau de ambiguidade legal em torno dos mesmos. O cenário de corrupção para acto ilícito, com 
enquadramento na definição penal de corrupção, apresenta um valor médio próximo do 10, o 
que significa que o entendimento de que se trata de corrupção é elevado e unânime entre os 
inquiridos. Cenários que envolvam comportamentos deontologicamente reprováveis, mas que 
não impliquem uma violação da lei ou a obtenção ou sinalização de uma contrapartida, como é o 
caso dos cenários de ―cortar cantos‖ (executar algo de forma expedita e/ou económica omitindo 
algo importante ou ignorando regras e procedimentos) e ―puxar os cordelinhos‖ (ou ―meter uma 
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cunha‖, mover influências para beneficiar alguém, através de contatos pessoais), apresentam um 
menor grau de concordância em relação à sua definição como corrupção 
 
O género e o nível de instrução não afectam a percepção dos cenários como sendo ou não 
corrupção. Já os inquiridos com rendimentos líquidos mensais até 780 euros ou superiores a 3510 
euros, são os que mais relativizam determinados cenários de corrupção. É o efeito em U, em que 
os extremos divergem do grande centro. Os cenários de corrupção não transactiva (―puxar os 
cordelinhos‖, ―cortar cantos‖ e ―nepotismo‖) são interpretados com maior concordância à 
esquerda, enquanto os cenários que dizem respeito a práticas de ausência ou difícil regulação na 
esfera política, como as ―portas giratórias‖ e as ―consultorias políticas‖, apresentam um maior 
grau de concordância à direita. De um modo geral, os inquiridos provenientes das regiões do 
Alentejo e Algarve, são os que apresentam um maior grau de concordância quanto à definição de 
todos os cenários como sendo corrupção. 
 

 

 
Figura 3 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos1 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 
 

Tabela 2 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos por género1 

Género 
Financiam

ento  
político 

Portas  
giratór

ias 

Consult
oria  

política 

Hospitali
dade 

Corrupçã
o 

por ato 
lícito 

Corrupçã
o 

por ato 
ilícito 

Abus
o  
de 

poder 

Pecul
ato 

Nepotis
mo 

Puxar  
os 

cordelinh
os 

Cortar 
cantos 

Homem 8.10 8.23 8.52 8.36 8.65 9.07 8.77 8.56 7.86 7.01 7.17 

Mulher 8.30 8.33 8.54 8.43 8.85 9.16 8.85 8.67 7.84 6.92 7.10 
V2 de 

Cramer 0.109* 0.107* 0.072** 0.121* 0.104* 0.092* 0.132* 0.110* 0.120* 0.087** 0.077** 

*p3<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 
 
 

                                                 
1 Escala de 0 a 10, em que 0 significa que não é corrupção, e 10 significa que é corrupção. 
2 Esta é uma medida de associação entre duas variáveis que varia de 0 a 1, 0 indicando sem associação e 1 igual a uma 
associação perfeita. 
3 A fim de verificar a significância da Variância de Cramer, geramos um intervalo de confiança por meio da estratégia 
bootstrap. Neste caso, p simboliza a probabilidade de as associações/relações encontradas entre variáveis serem 
devidas ao acaso - também conhecido como o nível de significância. 
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Tabela 3 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos por posicionamento político1 

Posiciona
mento 

político 

Financiam
ento 

político 

Portas 
giratór

ias 

Consult
oria 

política 

Hospitali
dade 

Corrupç
ão 

por ato 
lícito 

Corrupçã
o 

por ato 
ilícito 

Abus
o 
de 

poder 

Pecul
ato 

Nepotis
mo 

Puxar 
os 

cordelinh
os 

Cortar 
cantos 

Esquerda 8.25 8.18 8.56 8.52 8.76 9.10 8.87 8.70 8.07 7.62 7.49 

Centro 7.80 7.86 8.15 7.82 8.66 9.12 8.56 8.45 7.16 6.28 6.21 

Direita 8.25 8.49 8.61 8.66 8.60 8.84 8.32 8.66 7.56 6.40 6.62 

V de 
Cramer 0.132* 0.113* 0.144* 0.137* 0.126* 0.151** 0.173* 0.125

* 0.168* 0.159* 0.164* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 4 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos por nível de instrução1 

Nível de 
Instrução 

Financiam
ento 

político 

Portas 
girató
rias 

Consult
oria 

política 

Hospitali
dade 

Corrupç
ão 

por ato 
lícito 

Corrupçã
o 

por ato 
ilícito 

Abus
o 
de 

poder 

Pecul
ato 

Nepoti
smo 

Puxar 
os 

cordelinh
os 

Cortar 
cantos 

Não estudou 7.30 7.33 6.90 6.90 7.80 8.10 7.70 7.40 6.80 5.70 5.40 
Ensino 
básico4  

8.27 8.30 8.53 8.44 8.74 9.03 8.83 8.61 7.95 7.01 7.25 

Ensino 
secundário 8.13 8.33 8.64 8.43 8.77 9.18 8.80 8.67 7.90 6.98 7.20 

Ensino 
superior5 

8.21 8.20 8.26 8.24 8.70 9.25 8.46 8.39 7.53 6.68 6.94 

Rho de 
Spearman6 0.014 -0.001 0.024 0.005 0.012 0.042 -0.001 0.026 -0.026 0.008 -0.002 

*p7<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 5 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos por rendimento líquido1 

Rendimento  
líquido8 

Financiam
ento 

político 

Portas 
girató
rias 

Consult
oria 

política 

Hospitali
dade 

Corrupç
ão 

por ato 
lícito 

Corrupçã
o 

por ato 
ilícito 

Abus
o 
de 

poder 

Pecul
ato 

Nepotis
mo 

Puxar 
os 

cordelinh
os 

Cortar 
cantos 

Até 390€ 7.25 6.91 7.00 7.33 7.92 7.67 7.58 8.00 6.25 4.45 5.91 
De 391€ a 

780€ 
7.75 7.97 8.23 8.11 8.47 8.87 8.67 8.25 7.51 6.34 6.76 

De 781€ a 
1170€ 8.31 8.40 8.37 8.31 8.67 9.09 8.80 8.35 7.94 6.81 7.16 

De 1171€ a 
1560€ 8.36 8.53 8.76 8.46 9.12 9.43 9.15 8.86 7.98 6.93 6.81 

De 1561€ a 
1950€ 8.77 8.79 8.95 8.95 9.25 9.51 9.25 9.14 7.67 6.89 7.47 

De 1951€ a 
2340€ 8.22 8.89 9.07 9.15 9.38 9.22 8.58 8.88 7.63 7.48 6.93 

De 2341€ a 
2730€ 7.50 8.70 6.82 7.64 8.45 9.18 9.45 8.36 8.27 6.73 6.09 

De 2731€ a 
3120€ 7.67 5.67 7.67 8.67 9.33 9.00 9.33 7.67 7.67 4.33 7.00 

De 3121€ a 
3510€ 7.33 8.33 8.33 8.33 8.33 10.00 10.00 7.00 8.33 7.00 7.67 

Mais de 
3510€ 6.40 5.00 7.50 5.60 7.67 9.00 8.83 7.17 7.33 6.50 5.67 

Rho de 
Spearman 0.129** 

0.104*

** 0.100*** 0.119*** 0.163* 0.155* 
0.120*

* 
0.124

** 0.105*** 0.120** 0.053 
*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05, Fonte: Dados projecto EPOCA. 

                                                 
4 Categoria agregada que corresponde ao ensino básico nível 1, nível 2 e nível 3. 
5 Categoria agregada que corresponde à licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento. 
6 Esta é uma medida de relação para dados de nível ordinal, tais como Educação e Rendimento neste estudo. O Rho 
de Spearman fornece a direcção da relação entre as variáveis (0 indicativo de ausência de relação e um +1 ou -1 
indicando uma relação perfeita quer positiva quer negativa). 
7 Neste caso, p simboliza a probabilidade de as associações/relações encontradas entre variáveis serem devidas ao 
acaso - também conhecido como o nível de significância. Nenhuma significância indica que as variáveis são 
independentes. 
8 Representa o rendimento líquido do agregado familiar. 
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Tabela 6 – Conjunto de situações relacionadas com o desempenho de cargos públicos e políticos por região1 

Região 

Financiam
ento 

político 

Portas 
giratór

ias 

Consult
oria 

política 

Hospitali
dade 

Corrupçã
o 

por ato 
lícito 

Corrupçã
o 

por ato 
ilícito 

Abus
o 
de 

poder 

Pecul
ato 

Nepotis
mo 

Puxar 
os 

cordelinho
s 

Cortar 
cantos 

Norte 8.01 8.45 8.54 8.41 8.72 9.07 8.81 8.73 8.27 7.39 7.56 

Centro 7.85 8.09 8.28 8.15 8.56 8.82 8.48 8.25 7.57 7.13 7.14 

Lisboa 8.35 7.97 8.38 8.23 8.73 9.30 8.88 8.44 6.86 5.60 5.85 

Alentejo 9.24 8.92 9.53 9.47 9.50 9.60 9.43 9.49 9.47 8.96 9.29 

Algarve 9.35 9.37 9.42 9.47 9.47 9.44 9.49 9.47 9.37 8.86 8.47 

Açores 7.80 8.04 8.36 7.92 8.44 8.80 8.52 8.00 7.56 5.80 6.72 

Madeira 7.76 7.60 8.08 7.88 8.12 8.68 8.24 8.80 8.12 6.76 6.96 
V de 

Cramer 0.166* 0.151* 0.167* 0.155* 0.138* 0.161* 
0.138

* 0.152* 0.178* 0.202* 0.207* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 
 

2.3 Definição social de corrupção 
 
Considerando que a corrupção é um fenómeno complexo e multidimensional, procuramos aferir 
as atitudes dos portugueses em relação a um conjunto de atributos conceptuais associados ao 
fenómeno. 
 
A definição social da corrupção foi medida em cinco diferentes dimensões: a) a legalidade, b) a 
justiça/nobreza da acção, c) a relação com a norma social, d) o domínio/consciência da acção e e) a 
consequência da acção. A primeira diz respeito à dimensão deontológica do conceito: isto é, se a 
definição social dos inquiridos é mais restrita, colada à norma legal (minimalista) ou se inclui 
também um conjunto de outros comportamentos e práticas que não constituindo uma violação 
da lei não deixam de ser eticamente censuráveis (maximalista). As restantes quatro dimensões 
dizem respeito à normalização da corrupção. 
 
P16. Utilizando uma escala de 0 a 10, em 0 significa que discorda totalmente e 10 significa que concorda 
totalmente, diga-me por favor em que medida concorda com cada uma das seguintes frases.  
P16.1 O comportamento tem que ser ilegal para ser denominado de corrupto.  
P16.2 Se a acção for feita por uma causa justa, não se trata de corrupção. 
P16.3 Não podemos chamar de corrupto um comportamento praticado pela generalidade das pessoas. 
P16.4 Se uma pessoa actuar com desconhecimento da lei, não a podemos chamar de corrupta.   
P16.5 Se o resultado de uma acção for benéfico para a população em geral, não se trata de corrupção 
 
 
 
As Figuras 4 a 8 evidenciam a média obtida pelos inquiridos em cada uma das dimensões, numa 
escala de 0 a 10. Há uma maior concordância de que o entendimento social de corrupção deve 
cingir-se ao conjunto de práticas e comportamentos proscritos por lei (média = 6,45). Do mesmo 
modo, há uma maior normalização da corrupção por via do desconhecimento da lei (média = 
4,79) do que em relação às demais formas de normalização como a norma social (média = 4,51), 
a justa causa (média = 4,45) ou a externalidade positiva (média = 4,71). 
 
Os inquiridos do sexo feminino, posicionados à direita e com nível de instrução nos extremos 
(sem estudos ou ensino superior) são os que mais normalizam a corrupção por via do 
desconhecimento da lei. Já as pessoas com baixos rendimentos tendem a normalizar mais a 
corrupção sempre que se trate de uma acção (ou omissão) por justa causa ou por 
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desconhecimento da lei. Os dados sugerem que os inquiridos provenientes da região do Algarve 
mostram-se menos tolerantes à normalização da corrupção por desconhecimento da lei; já os dos 
Açores mostram-se mais receptivos à normalização da corrupção desde que seja por uma causa 
justa ou se resultar em externalidades positivas para a comunidade. 
  

 
Figura 4 – O comportamento tem que ser ilegal para 

ser denominado corrupto9 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 

 
Figura 5 – Se a acção for feita por uma causa justa, 

não se trata de corrupção7 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Figura 6 – Não podemos chamar de corrupto um 

comportamento praticado pela generalidade das pessoas7 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 
 

 
Figura 7 – Se uma pessoa actuar com desconhecimento 

da lei, não a podemos chamar de corrupta7 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 

                                                 
9 Escala de 0 a 10, em 0 significa que discorda totalmente e 10 significa que concorda totalmente. 
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Figura 8 – Se o resultado de uma acção for benéfico para a população em geral, não se trata de corrupção7 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 

Tabela 7 – Definição social de corrupção por género7 

Género Ilegalidade Justa causa Norma social Desconhecimento da Lei Externalidade positiva 

Homem 6.49 4.53 4.40 4.76 4.71 

Mulher 6.42 4.38 4.61 4.81 4.70 

V de Cramer 0.069** 0.065*** 0.131* 0.091* 0.101* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 8 – Definição social de corrupção por posicionamento político7 

Posicionamento 
político Ilegalidade Justa causa Norma social Desconhecimento da Lei Externalidade positiva 

Esquerda 5.66 3.83 4.24 4.47 4.43 

Centro 5.98 4.29 4.76 4.44 4.3 

Direita 6.59 5.23 4.41 5.32 4.80 

V de Cramer 0.134* 0.118* 0.125* 0.116* 0.127* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 9 – Definição social de corrupção por nível de instrução7 
Nível de Instrução Ilegalidade Justa causa Norma social Desconhecimento da Lei Externalidade positiva 

Não estudou 5.56 5.60 3.30 5.30 6.60 

Ensino básico 6.58 4.63 4.48 4.92 4.83 

Ensino secundário 6.14 4.14 4.43 4.38 4.47 

Ensino Superior 6.69 4.52 5.20 5.36 4.67 

Rho de Spearman 0.010 -0.061*** 0.031 -0.035 -0.055*** 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 10 – Definição social de corrupção por rendimento líquido7 
Rendimento líquido Ilegalidade Justa causa Norma social Desconhecimento da Lei Externalidade positiva 

Até 390€ 6.00 5.58 4.58 5.67 5.17 

De 391€ a 780€ 6.96 4.94 4.89 5.29 5.36 

De 781€ a 1170€ 7.01 4.78 4.80 5.38 5.15 

De 1171€ a 1560€ 7.18 4.54 4.63 5.09 4.42 

De 1561€ a 1950€ 6.66 4.95 4.91 5.16 5.29 

De 1951€ a 2340€ 8.15 4.65 5.04 3.85 4.00 

De 2341€ a 2730€ 5.73 4.00 3.64 3.27 3.45 

De 2731€ a 3120€ 7.33 4.33 6.67 5.33 3.33 

De 3121€ a 3510€ 7.33 5.33 1.00 5.33 2.33 

Mais de 3510€ 6.67 2.17 4.17 3.83 2.83 
Rho de Spearman 0.065 -0.074 -0.033 -0.095*** -0.147* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 

4.71 

0 2 4 6 8 10

Externalidade positiva

N = 1020 



16 
 

Tabela 11 – Definição social de corrupção por região7 
Região Ilegalidade Justa causa Norma social Desconhecimento da Lei Externalidade positiva 

Norte 7.01 4.40 3.96 4.44 4.64 

Centro 6.54 4.59 5.04 5.30 4.65 

Lisboa 6.56 5.12 5.40 5.40 5.32 

Alentejo 3.42 2.41 3.38 3.52 3.59 

Algarve 4.81 2.74 2.72 2.16 2.88 

Açores 8.04 6.50 4.88 6.33 6.00 

Madeira 6.88 3.56 3.60 5.13 4.48 

V de Cramer 0.216* 0.173* 0.198* 0.216* 0.195* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 
 

3 Percepções sobre incidência e evolução da corrupção 
 
 
Neste conjunto de perguntas procuramos aferir os níveis percepcionados de corrupção no país, 
quer em termos da sua incidência (P18-21), quer em relação à sua evolução (P16). Em ambos os 
casos, trata-se de uma avaliação sociotrópica da extensão da corrupção e não da exposição dos 
indivíduos a práticas corruptas. 
 
P18. Imagine que em Portugal vivem 100 pessoas. Destas 100, quantas diria que são corruptas? 
P19-21. Imagine agora que o número total de funcionários públicos/políticos/empresários em Portugal é 100. 
Destes 100, quantos diria que são corruptos? 
 
P16. Falando sobre a corrupção em Portugal no último ano, diria que aumentou muito, aumentou, não 
aumentou nem diminuiu, diminuiu ou diminuiu muito? 
 
 
O contexto de pandemia obrigou os governos, a nível central, regional e local, a adoptar um 
conjunto de medidas excepcionais, através de procedimentos simplificados e céleres, em 
particular no que concerne à contratação e despesa pública para a ―aquisição de equipamentos, bens e 
serviços necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19‖10), bem como, às medidas de apoio à economia (por exemplo, isenções fiscais e 
apoios a pessoas em situações de vulnerabilidade)11.  
 
O carácter urgente da resposta política à pandemia e aos seus efeitos na economia, através de 
regimes excepcionais orientados para uma implementação célere das medidas propostas, 
dispensou, em muitos casos, a necessária autorização da parte dos órgãos de fiscalização, quer ao 
nível da responsabilidade política, quer em termos da legalidade da despesa. Esta ―suspensão‖ 
temporária dos controlos, poderá ter conduzido a um aumento dos riscos de integridade, daí a 
necessidade de o inquérito contemplar uma questão sobre as oportunidades (percepcionadas) 
para a corrupção no âmbito da pandemia da COVID-19. 
 
Utilizando uma escala de 0 a 10, em 0 significa que discorda totalmente e 10 significa que concorda 
totalmente, diga-me por favor em que medida concorda com cada uma das seguintes frases. P18.1 No âmbito 
da pandemia Covid-19, as oportunidades para a corrupção em Portugal aumentaram bastante. 
 
 

                                                 
10 Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 
11 Lei n.º 6/2020, de 10 de Abril. 
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3.1 Incidência 
 
A Figura 9 mostra que a incidência percepcionada de corrupção tende a ser mais elevada em 
relação aos políticos, em conformidade com os resultados da pergunta aberta (Tabela 1). De um 
modo geral, as mulheres percepcionam uma maior incidência da corrupção nos quatro grupos do 
que os homens. Os inquiridos posicionados ao centro, com níveis de instrução obrigatórios 
(ensino básico e ensino secundário) e níveis baixos de rendimento familiar líquido (até 1170€) são 
os que percepcionam uma maior incidência da corrupção envolvendo políticos. Estes resultados 
devem ser interpretados com alguma cautela, atendendo à elevada percentagem de inquiridos que 
responderam ―Não sabe‖ à pergunta sobre o rendimento líquido do seu agregado familiar. Os 
inquiridos do Norte são os que percepcionam uma maior incidência da corrupção nos quatro 
grupos; em contraste, os inquiridos dos Açores e da Madeira são os que percepcionam uma 
menor incidência da corrupção nos quatro grupos. Os inquiridos de Lisboa são os que 
apresentam uma maior diferença entre os níveis percepcionados de incidência da corrupção nos 
diferentes grupos (5%), seguido dos inquiridos do Alentejo com 4%.  
 

 
Figura 9 – Incidência da corrupção 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 12 – Incidência e evolução da corrupção por género 

Género População Funcionários 
públicos Políticos Empresários 

Homem 46% 46% 48% 48% 

Mulher 54% 54% 52% 52% 

V de Cramer 0.249* 0.219* 0.171* 0.211* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 13 – Incidência da corrupção por posicionamento político 

Posicionamento 
político População Funcionários 

públicos Políticos Empresários 

Esquerda 25% 23% 27% 24% 

Centro 36% 36% 33% 36% 

Direita 11% 10% 10% 10% 

Não respondeu 28% 31% 30% 30% 

Cramer’s V 0.209* 0.252* 0.229* 0.229* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 14 – Incidência da corrupção por nível de instrução 

Nível de Instrução População Funcionários 
públicos Políticos Empresários 

Não estudou 1% 1% 1% 1% 

Ensino básico 56% 54% 55% 54% 

Ensino secundário 27% 28% 26% 27% 

Ensino superior 16% 17% 18% 18% 

Rho de Spearman -0.119* -0.113* -0.134* -0.074*** 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 15 – Incidência da corrupção por rendimento líquido 

Rendimento líquido População Funcionários 
públicos Políticos Empresários 

Até 390€ 1% 2% 1% 1% 

De 391€ a 780€ 13% 13% 12% 12% 

De 781€ a 1170€ 13% 13% 12% 13% 

De 1171€ a 1560€ 10% 10% 9% 11% 

De 1561€ a 1950€ 6% 7% 6% 6% 

De 1951€ a 2340€ 2% 2% 2% 3% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 1% 1% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Não sabe 54% 52% 57% 53% 

Rho de Spearman -0.215* -0.173* -0.111*** -0.081 
*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 

Tabela 16 – Incidência da corrupção por região 

Região População Funcionários 
públicos Políticos Empresários 

Norte 34% 35% 35% 34% 

Centro 21% 24% 22% 24% 

Lisboa 27% 22% 24% 27% 

Alentejo 9% 9% 10% 6% 

Algarve 4% 4% 5% 5% 

Açores 2% 3% 2% 2% 

Madeira 3% 3% 2% 2% 

V de Cramer 0.218* 0.225* 0.242* 0.212* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 

3.2 Evolução 
 
No que diz respeito à evolução da corrupção no país no último ano, a maioria dos inquiridos 
considera que a situação piorou (53%) ou manteve-se na mesma (33%) (Figura 10). As mulheres, 
inquiridos posicionados à esquerda e com nível de instrução obrigatório e com um rendimento 
líquido familiar até 1560€, são os que mais consideram que a corrupção aumentou no último ano. 
Os inquiridos que entendem que a corrupção tem vindo a diminuir são sobretudo homens, 
inquiridos posicionados à esquerda, com nível de instrução obrigatório e rendimento líquido 
familiar baixo (até 780€). Os dados sugerem que os inquiridos da região Norte são os que mais 
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percepcionam um aumento da corrupção, ao passo que os da região Centro são os que 
consideram que a corrupção tem vindo a diminuir ao longo do último ano.  
 
 

 
Figura 10 – Evolução da corrupção12 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 
 

Tabela 17 – Evolução da corrupção por género 

Género Aumentou Não aumentou 
nem diminuiu Diminuiu Não sabe 

Homem 49% 49% 60% 40% 

Mulher 51% 51% 40% 60% 

Total 538 340 49 93 
 
 

Tabela 18 – Evolução da corrupção por posicionamento político 

Posicionamento político Aumentou Não aumentou 
nem diminuiu Diminuiu Não sabe 

Esquerda 39% 42% 38% 31% 

Centro 17% 11% 19% 14% 

Direita 18% 17% 11% 14% 

Não sabe 26% 30% 32% 41% 

Total 538 340 49 93 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 19 – Evolução da corrupção por nível de instrução 

Nível de Instrução Aumentou Não aumentou 
nem diminuiu Diminuiu Não sabe 

Não estudou 1% 1% 1% 1% 

Ensino básico 55% 48% 79% 68% 

Ensino secundário 27% 28% 15% 15% 

Ensino superior 17% 23% 5% 16% 

Total 538 340 49 93 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 

                                                 
12 Sobre a corrupção em Portugal no último ano, diria que: aumentou muito, aumentou, não aumentou nem 
diminuiu, diminuiu ou diminuiu muito? Para fácil entendimento, agregou-se aumentou muito com aumentou e 
diminuiu muito com diminuiu. 
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Tabela 20 – Evolução da corrupção por rendimento líquido 

Rendimento líquido Aumentou Não aumentou 
nem diminuiu Diminuiu Não sabe 

Até 390€ 1% 1% 1% 2% 

De 391€ a 780€ 12% 11% 17% 10% 

De 781€ a 1170€ 16% 9% 10% 7% 

De 1171€ a 1560€ 8% 11% 8% 18% 

De 1561€ a 1950€ 7% 5% 9% 3% 

De 1951€ a 2340€ 2% 4% 2% 5% 

De 2341€ a 2730€ 0% 2% 0% 1% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 1% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 0% 1% 0% 1% 

Não Sabe/Respondeu 53% 56% 53% 53% 

Total 538 340 49 93 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 21 – Evolução da corrupção por região 

Região Aumentou Não aumentou 
nem diminuiu Diminuiu Não sabe 

Norte 36% 34% 12% 33% 

Centro 19% 23% 38% 18% 

Lisboa 27% 26% 25% 32% 

Alentejo 11% 5% 10% 11% 

Algarve 2% 7% 2% 1% 

Açores 4% 1% 13% 3% 

Madeira 1% 4% 0% 2% 

Total 538 340 49 93 
Fonte: Dados projecto EPOCA 

 
 

3.3 Oportunidades para a corrupção no atual contexto pandémico 
 
Em média, os inquiridos tendem a considerar, que as oportunidades para a corrupção em 
Portugal aumentaram neste período excepcional (Figura 11). Os homens são ligeiramente mais 
pessimistas do que as mulheres. Os inquiridos posicionados à direita, com alto nível de instrução 
e alto rendimento líquido familiar (de 3121€ a 3510€) também receiam que as oportunidades para 
a corrupção tenham aumentado neste período. Os inquiridos do Algarve são os mais optimistas e 
os dos Açores os mais pessimistas a este respeito. 
 

 
Figura 11 – Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 22– Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico por género 
Género COVID-19 

Homem 6.79 

Mulher 6.70 

V de Cramer 0.102* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 23 – Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico por posicionamento político 
Posicionamento 

político COVID-19 

Esquerda 6.6 

Centro 6.8 

Direita 7.2 

V de Cramer 0.143* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 24 – Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico por nível de instrução 

Nível de instrução COVID-19 

Não estudou 6.80 

Ensino básico 6.79 

Ensino secundário 6.60 

Ensino superior 6.99 

Rho de Spearman -0.004 
*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
Tabela 25 – Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico por rendimento líquido 

Rendimento líquido COVID-19 

Até 390€ 5.73 

De 391€ a 780€ 6.57 

De 781€ a 1170€ 7.06 

De 1171€ a 1560€ 6.80 

De 1561€ a 1950€ 7.04 

De 1951€ a 2340€ 6.88 

De 2341€ a 2730€ 5.82 

De 2731€ a 3120€ 5.33 

De 3121€ a 3510€ 9.00 

Mais de 3510€ 4.67 

Rho de Spearman 0.039 
*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
Tabela 26 – Oportunidades para a corrupção no actual contexto pandémico por região 

Região COVID-19 

Norte 6.98 

Centro 6.52 

Lisboa 6.83 

Alentejo 7.20 

Algarve 4.74 

Açores 8.18 

Madeira 5.57 

V de Cramer 0.195* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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4 Experiência e eficácia percepcionada face à corrupção 
 

Neste conjunto de perguntas, procuramos aferir as percepções sobre a exposição dos indivíduos 
à corrupção, bem como, o grau de eficácia percepcionada dessas práticas. 
 
Por um lado, perguntamos aos inquiridos qual o seu envolvimento em situações de corrupção 
passiva, distinguindo entre vantagens pecuniárias – suborno (P22.1) – e não pecuniárias – 
presentes ou favores (P22). 
 
P22. Quantas vezes, nos últimos 3 anos, é que funcionários públicos lhe pediram ou deram a entender que 
queriam presentes ou favores em troca dos seus serviços? 
P22.1 E quantas vezes, nos últimos 3 anos, é que funcionários públicos lhe pediram ou deram a entender que 
queriam subornos em troca dos seus serviços? 
 
Por outro lado, procuramos também perceber em que medida os indivíduos consideram que a 
corrupção activa poderá ser eficaz na resolução dos seus problemas. Porém, por se tratar de 
situações passíveis de constituir crime, procuramos mitigar o eventual desconforto dos inquiridos 
em admitir abertamente o recurso à corrupção, para resolver um problema ou desbloquear uma 
decisão, questionando-os sobre a eficácia percepcionada destas práticas em relação a pessoas 
conhecidas (P23 e P23.1). 
 
P23. Pensando em pessoas que conhece pessoalmente, quantas vezes, nos últimos 3 anos, lhe falaram de 
situações em que resolveram um problema ou desbloquearam uma decisão oferecendo a um funcionário 
público presentes ou favores em troca? 
P23.1 E continuando a pensar em pessoas que conhece pessoalmente, quantas vezes, nos últimos 3 anos, lhe 
falaram de situações em que resolveram um problema ou desbloquearam uma decisão oferecendo a um 
funcionário público subornos em troca? 
 
 
 
De um modo geral, a percentagem de inquiridos que admite que o recurso à corrupção activa é 
eficaz (18%), isto é, que a oferta de subornos, presentes e troca de favores a funcionários 
públicos ajudou a resolver um problema ou a desbloquear uma decisão a uma pessoa conhecida, 
é mais do dobro em relação à percentagem dos que admitem terem passado por essa experiência 
enquanto vítimas de corrupção passiva (7%). Não se registam diferenças significativas quanto ao 
tipo de vantagem solicitada ou oferecida na troca corrupta (Figura 12).  
 
 

 
Figura 12 – Subornos, presentes e troca de favores concretizados. 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Porém, uma análise mais detalhada dos dados permite identificar algumas nuances quanto à 
experiência reportada (do próprio) e à eficácia percepcionada (em relação a terceiros) face à 
corrupção. 
 
 

4.1 Solicitação de suborno, presentes e troca de favores (ao próprio) 
 
A grande maioria dos inquiridos (90%) diz nunca ter passado por situações de suborno ou de 
troca de presentes e favores em repartições públicas nos últimos três anos (Figura 13). Os 
inquiridos que admitem já terem sido vítimas de solicitações de suborno, os homens, com 
posicionamento político ao centro, nível de instrução básico e rendimento líquido familiar baixo 
(até 780€), são os mais expostos a este tipo de práticas (uma ou mais vezes). No Norte, 48% dos 
inquiridos admitem terem sido vítimas de suborno três ou mais vezes. Do lado oposto, 
encontram-se os inquiridos das regiões do Algarve (0%), Açores (0%) e Madeira (0%). Daqueles 
que admitem ter-lhes sido solicitado presentes ou troca de favores, o perfil é semelhante à 
experiência com o suborno: homens, inquiridos posicionados à esquerda, com nível de instrução 
básico e rendimento líquido familiar baixo (até 780€) são os que mais vivenciaram pedidos de 
prendas ou troca de favores na esfera pública. Regionalmente, e por ordem descrescente, o 
Norte, seguido do Alentejo, Centro e Lisboa são as regiões onde a exposição a este tipo de 
práticas é maior (três ou mais vezes). Os inquiridos oriundos do Algarve, Açores e Madeira 
admitem nunca ter experienciado este tipo de prática. 
 
 

 
 

Figura 13 – Solicitação de suborno, presentes e troca de favores (ao próprio). 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 

Tabela 27 – Solicitação de suborno (ao próprio) por género 

Género Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Homem 48% 58% 71% 48% 

Mulher 52% 42% 29% 52% 

Total 920 57 14 29 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 28 – Solicitação de presentes e troca de favores (ao próprio) por género 

Género Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Homem 48% 54% 73% 56% 

Mulher 52% 46% 27% 44% 

Total 920 54 19 27 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 

Tabela 29 – solicitação de suborno (ao próprio) por posicionamento político 
Posicionamento 

político Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Esquerda 26% 24% 23% 33% 

Centro 33% 43% 52% 19% 

Direita 11% 10% 12% 15% 

Não Sabe 30% 23% 13% 33% 

Total 920 57 14 29 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 30 – Solicitação de presentes e troca de favores (ao próprio) por posicionamento político 

Posicionamento 
político Nunca Uma ou 

duas 
Três ou 

mais Não sabe 

Esquerda 38% 50% 52% 33% 

Centro 15% 5% 15% 19% 

Direita 16% 22% 18% 15% 

Não Sabe 31% 23% 15% 33% 

Total 920 54 19 27 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 31 – Solicitação de suborno (ao próprio) por nível de instrução 

Nível de instrução Nunca Uma ou 
Duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Não estudou 1% 3% 0% 0% 

Ensino básico 54% 60% 65% 52% 

Ensino secundário 27% 20% 29% 28% 

Ensino superior 18% 17% 6% 20% 

Total 920 57 14 29 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 32 – Solicitação de presentes e troca de favores (ao próprio) por nível de instrução 

Nível de instrução Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Não estudou 1% 1% 0% 0% 

Ensino básico 54% 62% 65% 52% 

Ensino secundário 26% 18% 28% 33% 

Ensino superior 19% 19% 7% 15% 

Total 920 54 19 27 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 33 – Solicitação de suborno (ao próprio) por rendimento líquido 

Rendimento líquido Nunca Uma ou 
Duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Até 390€ 1% 0% 0% 0% 

De 391€ a 780€ 11% 20% 29% 7% 

De 781€ a 1170€ 12% 5% 15% 24% 

De 1171€ a 1560€ 11% 4% 0% 0% 

De 1561€ a 1950€ 6% 7% 6% 0% 

De 1951€ a 2340€ 3% 0% 0% 0% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 0% 0% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 1% 0% 0% 0% 

Não sabe 54% 63% 50% 69% 

Total 920 57 14 29 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 34 – Solicitação de presentes e troca de favores (ao próprio) por rendimento líquido 

Rendimento líquido Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Até 390€ 1% 0% 0% 0% 

De 391€ a 780€ 11% 19% 31% 7% 

De 781€ a 1170€ 12% 14% 11% 26% 

De 1171€ a 1560€ 11% 8% 0% 4% 

De 1561€ a 1950€ 6% 7% 7% 0% 

De 1951€ a 2340€ 3% 0% 0% 0% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 0% 0% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 1% 0% 0% 0% 

Não sabe 54% 51% 51% 63% 

Total 920 54 19 27 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 35 – Solicitação de suborno (ao próprio) por região 

Região Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Norte 34% 49% 48% 34% 

Centro 21% 22% 25% 34% 

Lisboa 28% 24% 6% 32% 

Alentejo 7% 1% 21% 0% 

Algarve 4% 3% 0% 0% 

Açores 3% 1% 0% 0% 

Madeira 3% 0% 0% 0% 

Total 920 57 14 29 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 36 – Solicitação de presentes e troca de favores (ao próprio) por região 

Região Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Norte 34% 57% 49% 33% 

Centro 21% 18% 21% 33% 

Lisboa 28% 24% 7% 30% 

Alentejo 7% 0% 23% 4% 

Algarve 5% 1% 0% 0% 

Açores 3% 0% 0% 0% 

Madeira 2% 0% 0% 0% 

Total 920 54 19 27 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 
 

4.2 Eficácia de suborno, presentes e troca de favores (em relação a terceiros) 
 
Como já foi referido, a percentagem dos que dizem não conhecer pessoas que tenham oferecido 
subornos, presentes ou troca de favores a um funcionário público, para resolver um problema ou 
desbloquear uma decisão, é menor (78%) do que a percentagem dos que admitem terem sido 
vítimas de corrupção passiva (90%), sugerindo que existe a percepção de algum grau de eficácia 
em relação à troca corrupta (Figura 14). Os inquiridos que admitem conhecer pessoas que já 
viram os seus problemas resolvidos através de corrupção activa, por via do suborno, são 
sobretudo homens, inquiridos com posicionamento político  à esquerda, com nível de instrução 
básico e rendimento líquido familiar baixo (até 1170€). O Norte continua a ser a região com o 
maior número de inquiridos conhecedores de pessoas que já recorreram a esse tipo de práticas 
em repartições públicas três ou mais vezes. 
 
No que concerne à oferta de presentes e/ou favores em troca de serviços públicos, os inquiridos 
que dizem conhecer pessoas que já recorreram a esse tipo de prática, são sobretudo homens, 
inquiridos com posicionamento à esquerda, com nível de instrução básico e rendimento líquido 
familiar baixo (até 1170€). A região de Lisboa apresenta a maior taxa percentual (39%) em relação 
à percepção da eficácia da oferta de presentes e troca de favores (uma ou duas vezes) a 
funcionários públicos por terceiros, seguida do Norte (33%) e Centro (22%). Para elevados 
índices de incidência de oferta de presentes ou troca de favores (três vezes ou mais), o Norte 
apresenta uma percentagem de 55%, seguido do Centro (22%) e região de Lisboa (17%). 
 

 
Figura 14 – Eficácia percepcionada do suborno, presentes e troca de favores (em relação a terceiros). 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 37 – Eficácia percepcionada do suborno (em relação a terceiros) por género 

Género Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Homem 48% 49% 52% 39% 

Mulher 52% 51% 48% 61% 

Total 799 131 49 41 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 38 – Eficácia percepcionada de presentes e troca de favores (em relação a terceiros) por género 

Género Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Homem 48% 52% 55% 41% 

Mulher 52% 48% 45% 59% 

Total 794 134 55 37 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 39 – Eficácia percepcionada do suborno (em relação a terceiros) por posicionamento político 

Posicionamento 
político Nunca Uma ou 

duas 
Três ou 

mais Não sabe 

Esquerda 40% 39% 35% 27% 

Centro 14% 21% 15% 12% 

Direita 16% 19% 27% 17% 

Não Sabe 30% 21% 23% 44% 

Total 799 131 49 41 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 40 – Práticas e eficácia percepcionada de presentes e troca de favores (em relação a terceiros) por posicionamento político 

Posicionamento 
político Nunca Uma ou 

duas 
Três ou 

mais Não sabe 

Esquerda 40% 41% 36% 27% 

Centro 14% 16% 16% 11% 

Direita 15% 21% 28% 16% 

Não Sabe 31% 22% 20% 46% 

Total 794 134 55 37 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 41 – Eficácia percepcionada do suborno (em relação a terceiros) por nível de instrução 

Nível de instrução Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Não estudou 1% 1% 0% 0% 

Ensino básico 55% 48% 61% 52% 

Ensino secundário 25% 30% 27% 29% 

Ensino superior 19% 21% 12% 19% 

Total 799 131 49 41 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 42 – Eficácia percepcionada de presentes e troca de favores (em relação a terceiros) por nível de instrução 

Nível de instrução Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Não estudou 1% 1% 0% 0% 

Ensino básico 55% 50% 53% 59% 

Ensino secundário 25% 31% 30% 22% 

Ensino superior 19% 18% 17% 19% 

Total 794 134 55 37 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 43 – Eficácia percepcionada do suborno (em relação a terceiros) por rendimento líquido 

Rendimento líquido Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Até 390€ 2% 0% 0% 0% 

De 391€ a 780€ 12% 15% 11% 5% 

De 781€ a 1170€ 11% 19% 12% 15% 

De 1171€ a 1560€ 12% 7% 8% 2% 

De 1561€ a 1950€ 6% 5% 5% 0% 

De 1951€ a 2340€ 3% 1% 2% 0% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 4% 0% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 2% 0% 

Mais de 3510€ 1% 0% 0% 0% 

Não sabe 52% 52% 56% 78% 

Total 799 131 49 41 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 44 – Eficácia percepcionada de presentes e troca de favores (em relação a terceiros) por rendimento líquido 

Rendimento líquido Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Até 390€ 2% 0% 0% 0% 

De 391€ a 780€ 12% 14% 9% 5% 

De 781€ a 1170€ 11% 17% 11% 22% 

De 1171€ a 1560€ 12% 7% 9% 0% 

De 1561€ a 1950€ 6% 5% 4% 0% 

De 1951€ a 2340€ 3% 3% 4% 0% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 2% 3% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 2% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 1% 1% 0% 0% 

Não sabe 52% 52% 59% 70% 

Total 794 134 55 37 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 45 – Eficácia percepcionada do suborno (em relação a terceiros) por região 

Região Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Norte 33% 33% 59% 51% 

Centro 21% 20% 29% 27% 

Lisboa 27% 40% 8% 22% 

Alentejo 9% 3% 2% 0% 

Algarve 5% 2% 0% 0% 

Açores 3% 1% 2% 0% 

Madeira 2% 1% 0% 0% 

Total 799 131 49 41 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 46 – Eficácia percepcionada de presentes e troca de favores (em relação a terceiros) por região 

Região Nunca Uma ou 
duas 

Três ou 
mais Não sabe 

Norte 34% 33% 55% 41% 

Centro 21% 22% 22% 32% 

Lisboa 26% 39% 17% 27% 

Alentejo 8% 3% 3% 0% 

Algarve 5% 1% 0% 0% 

Açores 3% 1% 2% 0% 

Madeira 3% 1% 1% 0% 

Total 794 134 55 37 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 

5 Impacto da corrupção na vida das pessoas 
 

Analisadas as percepções dos inquiridos sobre a extensão da corrupção no país (corrupção 
sociotrópica), quer em termos da sua incidência em determinados actores, quer em relação à sua 
evolução e as práticas (reportadas) de corrupção dos próprios ou em relação a terceiros 
(experiência e eficácia), procuramos também avaliar o impacto (percepcionado) que a corrupção tem 
nas suas vidas (corrupção egocêntrica). 
 
 
P17. Pensando agora na maneira como a corrupção afecta a sua vida pessoal e profissional: no último ano, 
acha que a sua vida foi muito mais afectada pela corrupção do que antes, mais afectada, nem mais nem 
menos afectada, menos afectada, muito menos afectada? 
 
 
Deste modo, 73% dos inquiridos consideram que as suas vidas não foram ―nem mais nem 
menos‖ afectadas pela corrupção, no último ano (Figura 15). Dos que admitem sentir um 
impacto maior, a grande maioria são homens, inquiridos posicionados à esquerda, com ensino 
básico e um rendimento líquido familiar baixo (até 780€). Os inquiridos que mais sentem o 
impacto da corrupção são oriundos do Norte (32%) e, no lado oposto, encontram-se os 
inquiridos do Algarve (0%), que dizem não sentir o impacto da corrupção nas suas vidas. 
 
 

 
Figura 15 – Impacto da corrupção na vida das pessoas 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 47 - Impacto da corrupção na vida das pessoas por género 

Género Mais 
Afectada 

Nem 
mais nem 

menos 
afectada 

Menos 
afectada Não sabe 

Homem 55% 48% 58% 39% 

Mulher 45% 52% 42% 61% 

Total 226 748 28 18 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
 

Tabela 48 - Impacto da corrupção na vida das pessoas por posicionamento político 

Posicionamento 
político 

Mais 
Afectada 

Nem 
mais nem 

menos 
afectada 

Menos 
afectada Não sabe 

Esquerda 38% 40% 29% 44% 

Centro 13% 14% 31% 6% 

Direita 25% 16% 27% 6% 

Não Sabe 24% 30% 13% 44% 

Total 226 748 28 18 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 49 - Impacto da corrupção na vida das pessoas por nível de instrução 

Nível de instrução Mais 
Afectada 

Nem 
mais nem 

menos 
afectada 

Menos 
afectada Não sabe 

Não estudou 2% 1% 3% 0% 

Ensino básico 46% 54% 63% 67% 

Ensino secundário 30% 26% 18% 17% 

Ensino superior 22% 19% 16% 16% 

Total 226 748 28 18 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 50 - Impacto da corrupção na vida das pessoas por rendimento líquido 

Rendimento líquido Mais 
Afectada 

Nem 
mais nem 

menos 
afectada 

Menos 
afectada Não sabe 

Até 390€ 3% 1% 3% 6% 

De 391€ a 780€ 16% 11% 5% 33% 

De 781€ a 1170€ 14% 12% 21% 6% 

De 1171€ a 1560€ 9% 10% 16% 11% 

De 1561€ a 1950€ 5% 5% 8% 6% 

De 1951€ a 2340€ 5% 3% 5% 0% 

De 2341€ a 2730€ 1% 1% 0% 0% 

De 2731€ a 3120€ 0% 0% 0% 0% 

De 3121€ a 3510€ 0% 0% 0% 0% 

Mais de 3510€ 0% 1% 0% 0% 

Não sabe 47% 56% 42% 38% 

Total 226 748 28 18 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 51 - Impacto da corrupção na vida das pessoas por região 

Região Mais 
Afectada 

Nem 
mais nem 

menos 
afectada 

Menos 
afectada Não sabe 

Norte 32% 34% 24% 17% 

Centro 29% 20% 8% 11% 

Lisboa 26% 26% 57% 72% 

Alentejo 5% 9% 3% 0% 

Algarve 0% 6% 0% 0% 

Açores 6% 2% 8% 0% 

Madeira 2% 3% 0% 0% 

Total 226 748 28 18 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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6 Denúncia da corrupção 
 
A denúncia da corrupção foi medida pela negativa (P25.), de modo a evitar o viés de 
desejabilidade social, colocando uma opção de resposta ―Eu denunciaria sempre um caso de 
corrupção‖ para permitir ao inquirido de expressar, de forma espontânea, uma posição proactiva 
em relação ao reporte de situações de corrupção das quais tivesse participado ou tomado 
conhecimento. 
 
P25. Imagine que tome conhecimento pessoal de uma situação de corrupção. Qual ou quais das seguintes 
razões fariam com que não denunciasse essa situação? 
 
A principal razão de não denúncia apontada pelos inquiridos tem a ver com a sua inconsequência 
(―As denúncias nunca resultam em nada‖) (33%), seguido da relação custo-benefício da denúncia 
(17%) e o receio de sofrer represálias (15%) (Figura 16). As três principais razões têm a ver com 
a eficácia e eficiência dos mecanismos institucionais de denúncia, com implicações directas para 
as medidas legislativas que têm vindo a ser tomadas nos últimos anos neste domínio. 
 
De um modo geral, as mulheres apresentam proporcionalmente mais razões para não reportar a 
corrupção do que os homens. Porém, dos poucos inquiridos (1%) que responderam 
espontaneamente que denunciariam sempre um caso de corrupção do qual tivessem 
conhecimento, são proporcionalmente mais homens do que mulheres. Inquiridos posicionados à 
esquerda com níveis de instrução básico e rendimentos líquidos familiares médios (de 1171€ a 
1560€) são os que apresentam proporcionalmente mais razões para não denunciarem a 
corrupção. No geral, os inquiridos do Norte são os que apresentam mais razões para não reportar 
casos de corrupção, seguidos dos inquiridos da região Centro e área metropolitana de Lisboa. No 
Norte prevalece a razão ―Não gosto de acusar ninguém‖ (45% das pessoas que responderam 
nesta categoria), no Centro ―Às vezes, somos forçados a actos incorrectos‖ (34% das pessoas que 
responderam nesta categoria) e na região de Lisboa prevalece o receio de ―Prejudicar outros que 
não têm nada a ver com o caso‖ (40% das pessoas que responderam nesta categoria). 
 

 
Figura 16 – Razões para não reportar casos de corrupção 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 52 - Razões para não reportar casos de corrupção por género 

Razões Homem Mulher 

Receio de sofrer represálias 49% 51% 

Não sei a quem recorrer 44% 56% 

As denúncias nunca resultam em nada 49% 51% 

Não gosto de acusar ninguém 50% 50% 

Prejudicar o denunciado 56% 44% 

Prejudicar outros que não têm nada a ver com o caso 48% 52% 

Não compensa o tempo e os custos 50% 50% 

Às vezes, somos forçados a actos incorrectos 54% 46% 

Outro 56% 44% 

Eu denunciaria sempre um caso de corrupção 65% 35% 

Não sabe/Recusa 44% 56% 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 53 - Razões para não reportar casos de corrupção por posicionamento político 

Razões Esquerda Centro Direita Não Sabe 

Receio de sofrer represálias 41% 17% 17% 25% 

Não sei a quem recorrer 48% 18% 12% 22% 

As denúncias nunca resultam em nada 40% 13% 15% 32% 

Não gosto de acusar ninguém 32% 18% 12% 38% 

Prejudicar o denunciado 44% 22% 15% 19% 

Prejudicar outros que não têm nada a ver com o caso 37% 22% 14% 27% 

Não compensa o tempo e os custos 36% 16% 19% 29% 

Às vezes, somos forçados a actos incorrectos 41% 17% 14% 28% 

Outro 56% 11% 11% 22% 

Eu denunciaria sempre um caso de corrupção 35% 17% 26% 22% 

Não sabe/Recusa 25% 18% 12% 45% 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

 
Tabela 54 - Razões para não reportar casos de corrupção por nível de instrução 
Razões Não estudou Ensino básico Ensino secundário Ensino superior 

Receio de sofrer represálias 2% 53% 26% 19% 

Não sei a quem recorrer 1% 56% 29% 14% 

As denúncias nunca resultam em nada 1% 56% 24% 19% 

Não gosto de acusar ninguém 1% 67% 20% 12% 

Prejudicar o denunciado 0% 48% 30% 22% 

Prejudicar outros que não têm nada a ver com o caso 0% 45% 21% 34% 

Não compensa o tempo e os custos 0% 43% 30% 27% 

Às vezes, somos forçados a actos incorrectos 0% 46% 32% 22% 

Outro 0% 33% 67% 0% 

Eu denunciaria sempre um caso de corrupção 0% 48% 39% 13% 

Não sabe/Recusa 0% 55% 26% 19% 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 55 - Razões para não reportar casos de corrupção por rendimento líquido 

Razões Até 
390€ 

De 391€ a 
780€ 

De 781€ a 
1170€ 

De 1171€ a 
1560€ 

De 1561€ a 
1950€ 

De 1951€ a 
2340€ 

De 2341€ a 
2730€ 

De 2731€ a 
3120€ 

De 3121€ a 
3510€ 

Mais de 
3510€ 

Não 
sabe 

Receio de sofrer 
represálias 2% 17% 13% 11% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 47% 

Não sei a quem 
recorrer 1% 17% 11% 18% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 43% 

As denúncias nunca 
resultam em nada 1% 12% 13% 11% 7% 3% 1% 0% 1% 0% 51% 

Não gosto de acusar 
ninguém 1% 13% 12% 8% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 61% 

Prejudicar o 
denunciado 0% 19% 11% 15% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 44% 

Prejudicar outros que 
não têm nada a ver 

com o caso 
0% 10% 14% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 50% 

Não compensa o 
tempo e os custos 1% 10% 12% 14% 7% 4% 2% 0% 0% 2% 48% 

Às vezes, somos 
forçados a actos 

incorrectos 
0% 13% 13% 18% 4% 3% 4% 0% 1% 3% 41% 

Outro 0% 0% 11% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 0% 67% 

Eu denunciaria 
sempre um caso de 

corrupção 
0% 22% 17% 4% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 44% 

Não sabe/Recusa 2% 9% 9% 12% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 

Tabela 56 - Razões para não reportar casos de corrupção por região 
Razões Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 

Receio de sofrer represálias 29% 18% 38% 1% 5% 4% 5% 

Não sei a quem recorrer 39% 20% 37% 3% 0% 0% 1% 

As denúncias nunca resultam em nada 39% 22% 21% 9% 3% 2% 4% 

Não gosto de acusar ninguém 45% 19% 14% 6% 12% 3% 1% 

Prejudicar o denunciado 30% 22% 33% 7% 0% 8% 0% 

Prejudicar outros que não têm nada a ver com o caso 31% 19% 40% 1% 4% 3% 2% 

Não compensa o tempo e os custos 29% 19% 35% 2% 12% 2% 1% 

Às vezes, somos forçados a actos incorrectos 23% 34% 38% 1% 2% 1% 1% 

Outro 11% 0% 11% 0% 78% 0% 0% 

Eu denunciaria sempre um caso de corrupção 48% 22% 9% 21% 0% 0% 0% 

Não sabe/Recusa 24% 17% 46% 3% 0% 10% 0% 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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7 Punição eleitoral da corrupção 
 
A ―corrupção‖ tem renovado um lugar cativo entre as principais preocupações dos portugueses 
nas últimas duas décadas. Trata-se, com já foi referido, de um tema de ―valência‖: 
independentemente de termos opiniões diferentes sobre o que é, a sua extensão, as suas causas e 
efeitos, de um modo geral, ninguém é a favor da corrupção, nem quer mais corrupção. Essa 
condenação generalizada do fenómeno, não significa que os cidadãos denunciem sempre os casos 
de corrupção que testemunham ou punam sempre os políticos ou partidos que alegadamente – 
ou até comprovadamente – estejam envolvidos em casos de corrupção. Por esse motivo, é 
importante compreender a importância da corrupção nas preferências dos eleitores. Ou seja, será 
que os eleitores valorizam o tema da corrupção no momento de expressar as suas preferências 
nas urnas, sancionando candidatos ou partidos com desempenhos corruptos ou eticamente 
questionáveis? 
 
Neste sentido, procurou-se aferir as razões da não punição eleitoral da corrupção através de seis 
dimensões distintas, descritas na Figura 17. 
 
P24. Em Portugal, há alguns candidatos a eleições envolvidos em casos de corrupção. Na sua opinião, porque 
razão eleitores apoiam candidatos como estes? Responda, por favor, utilizando uma escala de 0 a 10, em que 
0 significa que discorda totalmente da afirmação e 10 que concorda totalmente com a afirmação 
 
A mesma cor política e a descrença na justiça foram apontadas pelos inquiridos como as duas 
principais razões pelas quais os cidadãos decidem votar em políticos envolvidos em casos de 
corrupção. Inquiridos posicionados à direita tendem a expressar uma maior concordância com as 
seis razões que levam os cidadãos a não sancionar nas urnas políticos corruptos. Já à esquerda, os 
inquiridos consideram que as justificações de que são ―todos corruptos‖ e a ―integridade não é 
uma prioridade‖, são as menos plausíveis para explicar a não punição eleitoral da corrupção. 
 

 
Figura 17 – Razões da não punição eleitoral da corrupção 

Fonte: Dados projecto EPOCA. 
 

Tabela 57 – Punição eleitoral da corrupção por género 

Género Rouba, 
mas faz 

Todos 
corruptos Gratidão Descrença na 

justiça 
Integridade não é 

prioridade 
Mesma cor 

política 
Homem 6.71 6.43 6.67 6.76 6.26 6.82 

Mulher 6.68 6.29 6.53 6.74 6.37 6.81 
V de 

Cramer 0.074** 0.099* 0.076** 0.111* 0.077** 0.115* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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Tabela 58 – Punição eleitoral da corrupção por posicionamento político 
Posicionamento 

político 
Rouba, 
mas faz 

Todos 
corruptos Gratidão Descrença na 

justiça 
Integridade não é 

prioridade 
Mesma cor 

política 
Esquerda 6.2 5.8 6.2 6.3 6.0 6.3 

Centro 6.6 6.1 6.5 6.5 6.3 6.7 

Direita 7.0 6.8 7.1 7.4 6.7 7.3 

V de Cramer 0.134* 0.120* 0.135* 0.128* 0.131* 0.117* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 59 – Punição eleitoral da corrupção por nível de instrução 
Nível de 
instrução 

Rouba, 
mas faz 

Todos 
corruptos Gratidão Descrença na 

justiça 
Integridade não é 

prioridade 
Mesma cor 

política 
Não 

estudou 7.00 7.00 6.57 7.00 6.86 6.67 

Ensino 
básico 6.66 6.35 6.55 6.71 6.22 6.68 

Ensino 
secundário 6.66 6.38 6.78 6.68 6.41 6.76 

Ensino 
superior 6.81 6.485 6.595 7.18 6.575 7.42 

Rho de 
Spearman 0.014 0.029 0.016 0.015 0.037 0.067*** 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 60 – Punição eleitoral da corrupção por rendimento líquido 
Rendimento 

líquido 
Rouba, 
mas faz 

Todos 
corruptos Gratidão 

Descrença na 
justiça 

Integridade não é 
prioridade 

Mesma cor 
política 

Até 390€ 6.75 6.08 6.25 6.42 6.08 5.83 
De 391€ a 

780€ 7.21 7.06 6.65 7.28 6.59 7.24 
De 781€ a 

1170€ 7.23 6.91 7.01 7.22 6.58 6.93 
De 1171€ a 

1560€ 7.21 6.57 6.69 6.92 6.56 7.14 
De 1561€ a 

1950€ 6.85 6.48 7.07 6.78 6.47 7.25 
De 1951€ a 

2340€ 7.22 6.48 6.48 6.56 6.46 7.26 
De 2341€ a 

2730€ 6.64 6.73 7.00 7.00 6.18 7.82 
De 2731€ a 

3120€ 4.00 4.33 3.00 8.33 6.00 8.00 
De 3121€ a 

3510€ 3.33 6.00 5.33 9.00 3.33 7.33 
Mais de 
3510€ 5.80 4.00 6.20 6.00 3.83 6.83 

Rho de 
Spearman -0.041 -0.086*** 0.019 -0.038 -0.024 0.052 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 

Tabela 61 – Punição eleitoral da corrupção por região 

Região 
Rouba, 
mas faz 

Todos 
corruptos Gratidão 

Descrença na 
justiça 

Integridade não é 
prioridade 

Mesma cor 
política 

Norte 6.88 6.72 6.70 7.08 6.23 7.08 

Centro 6.33 6.09 6.56 6.54 6.35 6.76 

Lisboa 7.25 6.60 6.92 6.81 6.69 7.04 

Alentejo 4.28 3.46 4.44 4.65 4.35 4.28 

Algarve 7.42 7.40 7.67 7.47 7.58 7.56 

Açores 7.42 7.00 6.39 8.17 6.46 7.25 

Madeira 6.40 6.96 6.68 7.00 6.40 6.92 

V de Cramer 0.206* 0.188* 0.189* 0.188* 0.176* 0.209* 

*p<0.001 **p<0.01, ***p<0.05 
Fonte: Dados projecto EPOCA. 
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8 Ficha Técnica 
 
O universo do estudo foi constituído pelos indivíduos, de ambos os sexos, dos 18 aos 75 anos e 
residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas. 
 
A amostra foi estratificada por região (NUTSII) e Habitat (5 estratos), proporcional à população 
residente em cada estrato. A amostra é representativa da População Portuguesa para as variáveis 
de género, idade, instrução, região e habitat. 
 
A fonte do universo para o estabelecimento de quotas para a amostra foi o Censos 2011 do INE. 
 
Os respondentes foram selecionados através do método de quotas, com base numa matriz que 
cruzou as variáveis Sexo, Idade, Instrução, Região e Habitat/ Dimensão dos agregados 
populacionais. 
 
A amostra foi constituída por 1020 entrevistas, com a seguinte distribuição, proporcional, por 
região NUTS II: 
 

Região NUTS II Amostra realizada 

  Norte 353 
Centro 220 
Lisboa 282 

Alentejo 72 
Algarve 43 
Açores 25 
Madeira 25 

Total 1020 
 
A partir de uma matriz inicial de Região e Habitat, foram selecionados aleatoriamente um número 
significativo de pontos de amostragem, onde foram realizadas as entrevistas, através da aplicação 
das quotas acima referidas.  
 
A informação foi recolhida através de entrevista direta e pessoal na residência dos inquiridos, em 
total privacidade, em sistema CAPI, com base em questionário elaborado pelo Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa). 
 
Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 19 de dezembro 2020 e 21 de Abril de 2021, e 
foram realizados por 36 entrevistadores, que receberam formação adequada às especificidades do 
estudo. 
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