PROJETOS ATUAIS
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL
Última atualização: dezembro de 2020

DATA SCIENCE FOR ANTI-CORRUPTION
Apoiador: Luminate
Início: 15/11/2018
Término: 31/12/2020
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.

PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN LOGGING, LAND
MANAGEMENT AND MAJOR INFRASTRUCUTRE PROJECTS
Apoiador: Climate and Land Use Alliance
Início: 01/01/2019
Término: 31/03/2021
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: 31/12/2020
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.

CÚPULA DAS AMÉRICAS 2021
Apoiador: Latin American and Caribbean Network for Democracy, REDLAD (via Proética, capítulo
peruano da Transparência Internacional).
Início: 01/07/2020
Término: 31/05/2021
Valor total: US$ 30,000.00
Breve descritivo: O propósito do apoio é fortalecer a implementação de mecanismos de coordenação da
sociedade civil no âmbito da Cúpula das Américas 2021 para garantir que a participação de organizações
da sociedade civil na região tenta um papel significativo e institucionalizado nos processos da Cúpula.
Ademais, tem como objetivo fortalecer a capacidade de OSCs na luta contra a corrupção no continente.

CLIMA E CORRUPÇÃO: ANÁLISES EXPLORATÓRIAS E ESTRUTURAÇÃO DO
PROGRAMA DE INTEGRIDADE SOCIOAMBIENTAL
Apoiador: Instituto Clima E Sociedade - ICS
Início: 01/10/2019
Término: 31/12/2020
Valor total: R$ 248,000.00
Breve descritivo: O projeto possui dos objetivos complementares e inter-relacionados: 1) Compreender
as principais conexões entre corrupção e a agenda climática por meio de estudos (“Atlas sobre Clima e
corrupção” e análise de Fundos Climáticos) e da interação com atores-chave do poder público e da
sociedade civil; 2) Contribuir para a estruturação do Programa de Integridade Socioambiental (PISA) e da
agenda de Clima e Corrupção da TI - Brasil, proporcionando as bases para a atuação da organização no
tema, nos próximos anos.

SUPPORTING SUBNATIONAL GOVERNMENTS ADVANCE INTEGRITY AND
OPEN GOVERNMENT PRINCIPLES IN THEIR PUBLIC ADMINISTRATIONS
Apoiador: Embaixada do Canadá no Brasil
Início: 01/06/2020
Término: 30/04/2021
Valor total: CAD $ 33,000.00
Breve descritivo: As atividades do projeto incluirão: 1) Fortalecer a ferramenta de diagnóstico de
transparência para os governos, analisando os resultados alcançados na primeira fase com especialistas
e acadêmicos e integrando suas contribuições. 2) Aplicação da ferramenta de diagnóstico de
transparência a cinco governos estaduais adicionais (o processo incluirá pesquisas, entrevistas com
autoridades estaduais e acesso à informação). 3) Desenvolvimento e aplicação de uma metodologia para
analisar as divulgações de compras emergenciais pelos governos subnacionais no contexto da resposta à
pandemia; e disseminar resultados através da mídia tradicional e social.

REDE DE CURSOS DE FORMAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
Apoiador: Fundação Konrad Adenauer
Início: 01/05/2020
Término: 31/12/2020
Valor total: R$ 105.000,00
Breve descritivo: A medida consiste em três produtos diferentes: o curso online de treinamento em
jornalismo investigativo no Brasil; a criação da rede brasileira de estudos e práticas em anticorrupção e
um website que conterá uma base de dados e estudos sobre o tema da anticorrupção.

REDUCING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INFRASTRUCTURE
PROJECTS IN THE AMAZON
Apoiador: Moore Foundation
Início: 01/07/2020
Término: 31/12/2022
Valor total: US$ 800,000.00
Breve descritivo: Redução do impacto social e ambiental de projetos de infraestrutura na Amazônia: (i)
defendendo instituições de controle federais e estaduais (Tribunais de Contas e Controladores da União e
do Estado do Amazonas) para aumentar a quantidade e/ou a qualidade das auditorias ambientais e de
integridade nas BR-319, (ii) advogando mudanças institucionais e regulatórias na estrutura das
instituições de controle para aumentar a quantidade e a eficácia de seu trabalho em defesa do meio
ambiente; e (iii) aumentando e disseminando o conhecimento das organizações da sociedade civil sobre
como essas instituições podem atuar em defesa do meio ambiente no contexto da BR-319 e em outros
locais da região amazônica.

GENERAL SUPPORT TO T.I. BRAZIL
Apoiador: Foundation to Promote Open Society
Início: 01/08/2019
Término: 31/07/2021
Valor total: US$ 425,000.00
Breve descritivo: Apoio para fortalecimento institucional da Transparência Internacional - Brasil,
especialmente de suas áreas de Conhecimento, Governança e Compliance e Engajamento e
Comunicação.

BRAZIL GLOBAL ANTI- CORRUPTION CONSORTIUM PROJECT
Apoiador: Transparency International Secretariat
Início: 04/02/2020
Término: 31/12/2020
Valor total: € 22.625,00
Breve descritivo: Esta iniciativa está estruturada em torno de três objetivos: Objetivo 1 - Avançar nas
discussões e projetos de regulamentação da prática de Lobby, capaz de minar a corrupção e os conflitos
de interesses no setor público e, aumentando a transparência, promovendo a participação cívica na arena
democrática; Objetivo 2 - Fomentar a adesão do Brasil à Iniciativa de Transparência nas Indústrias
Extrativas (EITI); Objetivo 3 - Desenvolver conhecimentos sobre governança do setor de mineração,
incluindo a percepção dos principais interessados sobre os riscos de corrupção no setor.

SUPPORT TO TI BRAZIL
Apoiador: Embaixada Real da Noruega no Brasil
Início: 01/01/2020
Término: 31/12/2022
Valor total: NOK 5.000.000,00
Breve descritivo: O apoio visa fortalecer as iniciativas da TI Brasil e contribuir para transformações
sistêmicas através do avanço de medidas anticorrupção e da defesa contra retrocessos nos aparatos
legal e institucional do país.

BASELINE ASSESSMENT ON DIGITALIZATION AND TRANSPARENCY IN
BRAZILIAN STATE GOVERNMENTS
Apoiador: Embaixada da Dinamarca no Brasil
Início: 01/09/2020
Término: 30/06/2021
Valor total: DKK 223.520,00
Breve descritivo: O propósito do projeto é expandir a compreensão do papel da digitalização na luta
contra a corrupção nos governos estaduais brasileiros e promover a implementação de boas práticas
internacionais em uma agenda de digitalização para os governos estaduais.

CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO
Apoiador: Climate and Land Use Alliance
Início: 01/09/2020
Término: 30/09/2021
Valor total: USD 11.500,00
Breve descritivo: O propósito é apoiar a criação de campanhas de comunicação da TI Brasil que
alavanquem pesquisa de segmentação de audiência.

