
O que pensam cidadãos em geral e políticos, segundo 
um estudo coordenado por investigadores do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para a FFMS

Nós e a ética na política

Quais os principais valores em democracia?
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Que palavras mais associam à corrupção?
No centro da imagem pública da corrupção está a politica; 
os políticos mencionam sobretudo comportamentos
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Fonte: esta infografia foi produzida com base em um inquérito do estudo Ethics and integrity 
in politics: perceptions, control and impact, coordenado pelos investigadores Susana Coroado 
e Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e produzido 
para a FFMS. O estudo completo e um resumo em português estão disponíveis em www.ffms.pt 

É ou não é corrupção?
Os políticos tendem a ser mais tolerantes com casos que envolvem 
possíveis favorecimentos, não necessariamente ilegais

Autarcas e deputadosCidadãos

Governo compra máscaras caras e sem concurso, para combater a pandemia

Ministro nomeia genro como assessor de imprensa

Cidadão utiliza "cunha" da irmã enfermeira para antecipar consulta médica

Autarca atribui contrato a construtora que financiou a sua campanha 

Ex-ministro vai presidir banco privado que resgatou enquanto governante 

Regulador dos medicamentos passa férias em casa de empresário do setor

Deputado recebe avença para consultoria sobre matérias em que legisla

Vereador utiliza máquinas da autarquia para obras na sua quinta 

Funcionário público acelera processos em troca de gratificações

Diretor municipal cobra, por projeto aprovado, donativo para IPSS que preside

Procurador pede dinheiro para arquivar processo de branqueamento

O comportamento tem de ser ilegal para ser denominado de corrupto

Se a ação for feita por uma causa justa, não se trata de corrupção
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O que fariam?
Autarcas e deputados divergem quanto ao tipo de reação perante um 

caso grave de violação do código de conduta por alguém do seu partido

Denunciaria ao partido
Ao Parlamento/tutela
Ao Ministério Público
Falaria com a pessoa
Contaria aos média
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