PROJETOS ATUAIS
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL
SUPPORT TO TRANSPARENCY INTERNATIONAL BRAZIL 2017
Apoiador: Ministério de Relações Exteriores por meio da Embaixada Real da Noruega no Brasil
Início: 01/07/2017
Término: 30/06/2018
Valor total: R$781.195,70
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.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL LAVA JATO TASKFORCE
Apoiador: Foundation Open Society Institute (FOSI) / Open Society Foundations
Início: 01/11/2017
Término: 31/10/2018
Países envolvidos: TI Brasil, TI Peru (Proetica) e TI-Secretariado
Valor total: US$ 200.075,00
Valor – Brasil: US$ 49.000,00
Breve descritivo: As atividades do projeto abrangerão duas dimensões externas principais (1.
inteligência e 2. Incidência) e uma terceira interna (3. Aprimoramento da capacidade dos Capítulos
Nacionais da TI nas Américas para ações coordenadas). (1) A dimensão “inteligência” compreende a (1.1)
sistematização e disseminação dos dados e informações da Lava Jato, a fim de facilitar o controle social
sobre as investigações e processos judiciais nos 12 países afetados, o que ajudará a promover (1.1.1)
sanções a indivíduos e empresas corruptos. (2) A dimensão “incidência” está voltada principalmente para
a VIII Cúpula das Américas, a partir do desenvolvimento de propostas de reformas para os níveis nacional
e regional, a partir das lições do caso da Lava Jato. Esses pacotes de reformas guiarão um esforço
coordenado de incidência da rede de capítulos e parceiros nacionais da Transparência Internacional, a
fim de conscientizar o público e realizar advocacy junto aos governos para que promovam as seguintes
realizações na Cúpula: 2.1 compromissos com reformas concretas, relevantes e mensuráveis dos países
contra a corrupção e (2.2) reformas do arcabouço institucional e jurídico do sistema interamericano de
cooperação judiciária. Os resultados desejados são (2.1.1) melhor legislação e instituições nacionais de
combate à corrupção e (2.1.2) um protocolo adicional à Convenção do Sistema Interamericano contra a

Corrupção. Esta estratégia de advocacy baseia-se numa recente experiência de sucesso liderada pela TI
UK no London Anti-Corruption Summit 2016 (http://www.anticorruptionpledgetracker.com/).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BRAZIL ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT PROGRAMME
Apoiador: Foundation to Promote Open Society (FPOS) / Open Society Foundations
Início: 01/10/2017
Término: 31/12/2018
Valor total: US$ 300.230,00
Breve descritivo: O principal propósito do projeto é apoiar o desenvolvimento institucional da
Transparência Internacional Brasil, a fim de que a organização possa contribuir com sua experiência
internacional no combate à corrupção neste momento histórico no qual o país se encontra, com grandes
oportunidades e riscos à causa anticorrupção. O projeto também tem como objetivo fomentar a
cooperação entre capítulos nacionais da Transparência Internacional na América Latina.

TI’S GLOBAL ANTICORRUPTION CHAMPIONS AND WHISTLEBLOWERS
FELLOWSHIP
Apoiador: Foundation Open Society Institute (FOSI) / Open Society Foundations
Início: 15/11/2017
Término: 15/04/2018
Países envolvidos: TI-Secretariado
Valor total: US$ 157.034,00
Valor – Brasil: US$ 32.332,00
Breve descritivo: O projeto tem como objetivo desenvolver as bases para um programa global da
Transparência Internacional para apoiar e proteger denunciantes de boa fé (whistleblowers) e indivíduos
cuja atuação tem grande impacto anticorrupção e que estejam expostos a perseguições e riscos de
retaliações.

