
Lisboa, 17 de Setembro de 2018 
 
Assunto: Suspensão de mandato Transparência e Integridade  
 
  
Caros colegas da Direção da Transparência e Integridade,  
  
Venho por esta via, com a máxima consideração e o total respeito pelo trabalho da 
organização e pelo vosso como trabalho na direção, apresentar um pedido para suspensão 
do meu mandato como vogal na Transparência e Integridade, com efeito a partir do dia de 
hoje.  
  
Independentemente da grande honra que é ser vogal da Transparência e Integridade, do 
trabalho incrível e fundamental que esta associação cívica tem feito em contexto português 
nas temáticas da corrupção, transparência e organismos públicos, e da urgência deste 
trabalho especialmente em contexto de educação e de sensibilização da população, terei 
infelizmente de suspender o meu mandato devido à minha total falta de disponibilidade para 
dedicar o tempo merecido à associação.  
 
Gostaria de realçar também é realmente um prazer colaborar com esta organização. Apesar 
do trabalho central ser numa área em que tenho pouquíssimo domínio, sinto que as minhas 
competências e conhecimento sempre foram valorizadas e reconhecidas, e vistas como 
complementares. Além do mais, aprecio realmente sentir-me “desconfortável” com as 
temáticas, e vejo esta experiência como extremamente enriquecedora, tanto a nível técnico 
como pessoal.  
 
Fazendo também uma reflexão à minha participação desde o início do meu mandato, em 
Março de 2017, vejo que a minha constante ausência além de ser prejudicial para o próprio 
trabalho da organização, causa mal-estar na dinâmica organizativa.  
 
Quero aqui expressar o meu mais sentido agradecimento a toda a direção e particularmente 
ao João Paulo Batalha, por não só sempre me ter incluído em todo o trabalho da 
Transparência e Integridade, mas por ser uma fonte de inspiração de trabalho, dedicação e 
motivação a causas maiores.  
 
Por fim, quero agradecer a toda à equipa executiva, especialmente à Karina Carvalho por 
ser um exemplo de força e de liderança feminina.  
 
Espero que esta suspensão seja temporária e que brevemente tenha tempo para me 
dedicar a 100% a esta organização.  
 
Com os meus respeitosos cumprimentos, 
 
  
Catarina Sofia Domingues Gomes   


