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Será já um lugar-comum declarar ou lamentar a imprevisibilidade do mundo e da turbulência destes tempos.

Os eventos tão inesperados dos últimos anos, como a pandemia global, a invasão da Ucrânia e a nova crise 

económica que se está a instalar, estão a suceder-se numa vertigem a que não estávamos habituados, mas 

que nos começamos a habituar. O imprevisível é o “novo normal”.

O ano passado, a sair da pandemia de Covid-19, admitíamos que o planeamento do trabalho futuro, que já se 

revelava difícil numa organização não governamental, como a TI Portugal, se estava a tornar um verdadeiro 

desafio. A solução passa por, não ignorando a realidade que nos rodeia, manter o foco do trabalho e da 

missão da associação para além da espuma dos dias. Até porque, em Portugal, a corrupção é um problema 

sistémico e não conjuntural. Não é uma inevitabilidade e por isso aqui estamos a combatê-la, mas também um 

evento isolado e temporário.

O caminho é a continuação do trabalho em curso, frequentemente associado a projetos plurianuais 

contratualizados com doadores internacionais, como a Comissão Europeia. Esses seguem planos de trabalho 

rigorosos, com atividades previamente calendarizadas e que são portanto mais simples de planear e 

orçamentar.

Nessa medida, o presente plano de atividades tem como mote “Compromisso com a luta anticorrupção” e está 

assente em sete pilares estratégicos: a proteção dos recursos públicos; o combate os fluxos financeiros 

ilícitos; a garantia de integridade na política; a promoção da integridade nos negócios; a promoção da 

implementação de medidas anticorrupção; a expansão do espaço cívico e a construção de alianças contra a 

corrupção. 

É um plano que vai para lá de ciclos anuais numa lógica plurianual, reconhecendo que o combate à corrupção 

e a defesa da democracia e do estado de direito é uma corrida de fundo. 

P’ A Direção da Transparência e Integridade

Susana Coroado, Presidente





Em 2022 prosseguiremos a estratégia de capacitação encetada nos últimos anos, porque a 

sustentabilidade financeira e organizacional da associação são elementos críticos de sucesso para a 

implementação do plano de atividades e o cumprimento da missão e visão da TI Portugal. Assim, é 

fundamental garantir que dispomos de recursos humanos e financeiros e instrumentos técnicos e 

tecnológicos indispensáveis.

Para efeito, continuaremos a desenvolver as competências internas de Fundraising, Programação, 

Planeamento e Avaliação de Impacto, através do incremento destas funções na estruturação do trabalho 

da equipa.

Não obstante os efeitos da COVID-19 no setor de atividade, com decréscimo significativo do 

financiamento internacional disponível para a lua anticorrupção , os últimos meses registaram um 

regresso à “normalidade” pré-pandemia, e confiamos que o saldo de atividades 2022 será francamente 

positivo.



No atual Modelo de Governança, o desenvolvimento das estratégias de programação, planeamento e 

fundraising suscetíveis de prosseguir a missão e os objetivos da TI Portugal, bem como a sua 

sustentabilidade, competem à Diretora Executiva, que, tendo em conta a dimensão da equipa,  é 

também responsável pela coordenação dos os projetos e campanhas em curso, além da gestão 

financeira e operacional da associação.

Em 2022 procuraremos fazer crescer o número de trabalhadores ao serviço, para que se otimizem quer 

os processos de gestão administrativa e financeira, quer para que a gestão estratégica se autonomize 

da gestão de projetos na dinâmica da organização.
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Enquanto capítulo acreditado da Transparency International, daremos corpo ao cumprimento dos 

objetivos delineados para a Estratégia Global da TI 2030: Holding Power to Account – A Global 

Strategy Against Corruption 2021-2030:

Neste sentido, são áreas de intervenção estratégicas comuns a todo o movimento TI:

1. Proteger os 

Recursos Públicos

2. Parar os fluxos

financeiros ilícitos

3. Garantir a 

Integridade na

Política
4. Promover a Integridade 

nos Negócios

5. Promover a 

implementação das 

leis e normas anti-

corrupção

6. Expandir o espaço

cívico pedindo

responsabilização

(accountability)

7. Construir liderança 

comunitária contra a 

corrupção



Juntos contra a Corrupção

Contratação Transparente

Negócios Fantasma

Proteger Quem Denuncia

Integridade na Política

• ENAC e PRR



O Transparente - Centro de Documentação e Informação sobre Transparência, Boa Governança e 

Democracia continuará a agregar todas as atividades de educação, formação e sensibilização da TI 

Portugal dirigidas a diferentes públicos-alvo.

O objetivo é o de capacitar pessoas e organizações, quer no âmbito dos programas e projetos em curso, 

quer através de outras iniciativas complementares, promovendo a discussão crítica sobre integridade, 

boa governança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável em múltiplos domínios.
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1. Proteger os 

Recursos Públicos

Projetos(s) €?

CO.RE
COrruption Risk 

indicators in Emergency
24 Meses (CE)

Advocacy €?

Contratação Transparente (Campanha) CORE

OGP Portugal/ Monitorização PRR

Open Spending EU Coalition (Membro)

Transparência Hotspot

Projetos(s) €?

CSABOT

Preparatory action –

Capacity building, 

programmatic 

development and 

communication in the

context of the fight 

against money 

laundering and financial 

crimes

12 Meses (CE)

2. Parar os fluxos 

financeiros ilícitos

Advocacy €?

Negócios Fantasma (Campanha) CSABOT

OGP Portugal/ Monitorização RCBE CSABOT

Recuperação de Ativos (Campanha)

Tax Justice  Networl (Membro)
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Projetos(s) €?

Integrity Watch 3.0 24 Meses (CE)

Advocacy €?

Integridade na Política (Campanha) Integrity Watch

3.0

Autarca Bom Governo (Campanha)

3. Garantir a 

Integridade na Política

Projetos(s) €?

CLEANBIZ

Power-Up Anti-Bribery

for Human Rights and 

Sustainable

Development

6 Meses (EEA 

Grants)

4. Promover a 

Integridade nos 

Negócios

5. Promover a 

implementação das leis 

e normas anti-corrupção

Advocacy €?

Juntos Contra a Corrupção/ ENAC (Campanha)

Proteger quem Denuncia (Campanha)

UNCAC Coalition (Membro)

Whistleblowing International Network (Membro)
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Projetos(s) €?

APROFORT

Apoio, Proteção e 

Fortalecimento de 

Ativistas e Organizações

da Sociedade Civil 

(Guiné Equatorial)

6 Meses (CE)

ACTUA

Academia Cidadã de 

Direitos Humanos e Boa 

Governança (Guiné 

Equatorial)

24 Meses (CE)

Advocacy €?

Perguntar Não Ofende (Campanha)

Anti-Corrupção na CPLP (Campanha)
APROFORT/ 

ACTUA

6. Expandir o espaço 

cívico pedindo 

responsabilização 

(accountability)

7. Construir liderança 

comunitária contra a 

corrupção

Advocacy €?

Centro Transparente

Festival Transparente

GADI

Provedoria TI-PT

RedeGOV (Promotor)
APROFORT/ 

ACTUA

Commutiny of Democracies (Civil Society Focal 

Point CS Pillar)

Website

Canais Social Media

Newsletter





O orçamento apresentado corresponde à disponibilidade de fundos em janeiro de 2022, de acordo com 

os projetos aprovados os seus planos de pagamento, bem como a estimativa de recebimento de quotas 

e a projeção de despesas da organização.

O valor disponível em 2022 integra a disponibilidade de saldos de projetos em execução até 2023 e 

2024.

PROJEÇÃO RECEBIMENTOS 

Quotas 11 630,00   

Donativos 2 511,56 

Outras Prestações de Serviços 2 121,47 

Projetos Financiados 188 698,05 

Valor transitado 2021 (Projetos financiados) 108 589,48 

Total 313 550,56

PROJEÇÃO DESPESAS

Fornecimentos e Serviços Externos* 32 207,83 

Encargos com projetos financiados** 188 325,14 

Total 220 532,97 

Total Disponível 2022 313 550,56

Total a Executar 2022 220 532,97 

*Exclui honorários e outros FSE pagos por projetos financiados

** Inclui os Encargos com o Pessoal e FSE pagos por projetos 

financiados




