
Um objeto maleável 
O Pacto de Integridade aplica-se a um projecto 
específico, envolvendo a autoridade contratante 
responsável, os fornecedores e um monitor 
independente da sociedade civil. Pode tomar 
diferentes formas, de acordo com as necessidades 
específicas do projecto em causa. 


O Pacto de Integridade pode ser aplicado em: 


• contratos de construção; 


• contratos de fornecimento; 


• contratos de consultoria em áreas como 
engenharia, arquitetura ou outras; 


• licenciamentos e concessões públicas, ou 
atividades reguladas pelo Estado (como 
telecomunicações, serviços de água e 
saneamento ou higiene urbana, entre outros);


• processos de privatização de bens públicos;  
outros contratos de prestação de serviços.  

O Pacto de Integridade inclui: 
• Um compromisso de todos os envolvidos de que 

não serão solicitados, oferecidos ou aceites 
quaisquer subornos, ofertas ou vantagens de 
qualquer espécie e de que serão aplicadas 
sanções disciplinares, civis ou criminais em caso 
de violação.


• Um mecanismo de resolução de disputas.


• A identificação de uma entidade de monitorização 
independente e externa, com direitos e funções 
alargadas. 

Financiado por:
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A Transparência e Integridade é uma associação cívica 
de utilidade pública, independente e sem fins lucrativos, 
representante portuguesa da Transparency 
International, rede global anticorrupção presente em 
mais de 100 países. 
Criada em 17 de Setembro de 2010, está também 
acreditada como Organização Não Governamental para 
o desenvolvimento, e é o Ponto de Contato da 
Sociedade Civil (CSFP) do Pilar da Sociedade Civil da 
Community of Democracies. 
Tem como finalidade geral promover a legalidade 
democrática e a boa governação, combatendo a 
corrupção e fomentando os valores da transparência, 
integridade e responsabilidade na opinião pública, nos 
cidadãos e nas instituições e empresas públicas e 
privadas, nomeadamente através da realização de 
campanhas, projetos de investigação, ações de 
formação e da cooperação com outras organizações 
governamentais e não-governamentais. 
O nosso objetivo é alcançar uma sociedade mais justa 
e uma democracia de qualidade em Portugal, 
advogando o acesso efetivo à informação, e a 
construção de uma cidadania informada, forte e 
participativa. 

Para mais informações sobre Pactos de Integridade, 
por favor aceda ao nosso site em https://
transparencia.pt ou envie um email para 
secretariado@transparencia.pt 

Quem somos?
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Demonstra liderança 

As autoridades contratantes têm uma 
oportunidade de demonstrar que são 
inovadoras e lideram pelo exemplo. Os 
Pactos de Integridade conferem autoridade 
aos agentes públicos determinados em 
combater a corrupção e assegurar a 
qualidade do seu trabalho em projetos 
complexos, capacitando ao mesmo tempo 
o contributo da sociedade civil para a 
transparência e integridade dos processos 
de contratação pública.  

O que é um Pacto de 
Integridade 
 
O Pacto de Integridade é um acordo entre uma 
autoridade pública, os fornecedores privados e a 
sociedade civil, que assegura os mais elevados níveis 
de transparência e participação num processo de 
contratação pública. 


Garante a melhoria dos 
procedimentos em 
projectos futuros 

Não raras vezes, os 
Pactos de Integridade 
identificam anomalias 
sistémicas que, se 
corrigidas, resultam numa 
melhoria considerável de 
futuros procedimentos de 
contratação e encorajam 
mudanças institucionais de 
relevo. 


Promove a confiança 
nas instituições públicas 

Permite aos governos e às 
instituições captar e 
mobilizar apoio público 
para os seus projetos e 
evitar os elevados custos 
reputacionais relacionados 
com ocorrências ou 
perceções de corrupção 
em projetos sensíveis. 

Ao mesmo tempo, 
promove a confiança nos 
processos de decisão 
pública para lá do impacto 
individual no con- trato em 
questão, criando assim 
um clima mais hospitaleiro 
para o investimento. 


Assegura a qualidade 
dos projetos e reduz os 
custos 

Com os Pactos de 
Integridade, governos e 
instituições reduzem os 
custos elevados e os 
efeitos de distorção 
criados pela corrupção e 
fraude e estimulam a 
abertura, a competição e 
a qualidade dos 
concorrentes a 
fornecimento de bens e 
serviços ao Estado. 


Ajuda a cumprir as expectativas 
 
Ações de prevenção da fraude e da 
corrupção a nível nacional são hoje exigidas 
pelos cidadãos e pela União Europeia: 
A nova política de coesão da UE estabelece 
responsabilidades regulatórias específicas 
às autoridades nacionais responsáveis pela 
gestão de fundos europeus, exigindo que 
sejam colocadas em prática medidas de 
prevenção de fraude que identifiquem e 
previnam riscos de corrupção em áreas de 
risco.  

As políticas anti-corrupção dos Estados 
Membros da UE são avaliadas pela 
Comissão Europeia no seu relatório anti- 
corrupção, publicado a cada dois anos 
(com o próximo previsto para 2016).  

Simples e Flexível 

É um instrumento 
simples, flexível e 
adaptável, que permite 
implementar bons 
padrões de contratação 
sem necessidade de 
reformas legais, e pode 
ser aplicado a uma 
grande variedade de 
contratos públicos. 


