PROJETOS ATUAIS
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL
Última atualização: maio de 2019

SUPPORT TO BRAZIL: PHASE 3
Apoiador: Embaixada Real da Noruega no Brasil
Início: 01/07/2018
Término: 30/06/2019
Valor total: R$943.256,74
Breve descritivo: O projeto apoia o desenvolvimento dos eixos programático (iniciativas em governança
local, setor privado e socioambiental) e institucional (operações e engajamento, apoio e incidência
anticorrupção e conhecimento) da Transparência Internacional no Brasil. Neste portfolio, os pilares
institucionais atendem às necessidades das iniciativas programáticas e colaboram nas oportunidades de
advocacy e expansão do alcance da TI no Brasil. Consequentemente, prevê-se a partir desse
desenvolvimento uma extensão dessa atmosfera de influência entre os BRICS, Mercosul, G20 e o Sul
Global.

DATA SCIENCE FOR ANTI-CORRUPTION
Apoiador: Luminate
Início: 15/11/2018
Término: 30/10/2020
Países envolvidos: Brasil (TI Brasil), Colômbia (Transparencia por Colombia), México (Transparencia
Mexicana)
Valor total: US$ 912.507,00
Valor – Brasil: US$ 250.000,00
Breve descritivo: O projeto apoia o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas de uso de dados a fim
de apoiar o combate a corrupção no país.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BRAZIL ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT PROGRAMME
Apoiador: Ford Foundation
Início: 01/08/2018
Término: 31/07/2019

Valor total: US$ 100.000,00
Breve descritivo: O principal propósito do projeto é apoiar o desenvolvimento institucional da
Transparência Internacional Brasil, a fim de que a organização possa plenamente se beneficiar do
momento histórico de luta contra a corrupção no qual o país se encontra.

PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN LOGGING, LAND
MANAGEMENT AND MAJOR INFRASTRUCUTRE PROJECTS
Apoiador: Climate and Land Use Alliance
Início: 01/01/2019
Término: 30/06/2020
Valor total: US$ 249.516,00
Breve descritivo: O principal propósito do projeto é trazer a experiência da Transparência Internacional
para o Brasil, integrando os temas de prevenção e combate à corrupção com as questões ambientais e
de uso da terra. As ações previstas promoverão um maior conhecimento sobre a relação entre corrupção
e a agenda socioambiental, sensibilizarão a população e atores-chave sobre o tema e buscarão contribuir
com melhores instrumentos e práticas de transparência, de governança, de prevenção e combate à
corrupção. O projeto priorizará três agendas temáticas e duas transversais: 1) Exploração florestal
madeireira; 2) grandes obras de infraestrutura; 3) Gestão fundiária, grilagem e land grabbing; 4) Novas
medidas contra a corrupção; 5) Acordo Regional do Princípio 10.

ESTUDO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA NA AMAZÔNIA
Apoiador: WWF-Brasil
Início: 01/04/2019
Término: 01/12/2019
Valor total: R$145.665,00
Breve descritivo: Os principais propósitos do projeto são: (i) a elaboração de estudo identificando
correlações entre corrupção, grandes obras de infraestrutura na Amazônia e impactos e danos
socioambientais e (ii) o desenvolvimento de plataforma online pública para divulgar o referido estudo com
informações sobre a correlação entre corrupção, grandes obras e impactos e danos socioambientais.

