
I JORNADES EUROPEES CONTRA LA CORRUPCIÓ
13 i 14 novembre 2015 València - Observatori Ciutadà contra la 

Corrupció

Elena Burgoa - TIAC

Apoderant/”desassossegant” la 
ciutadania: 
Resposta contra la corrupció



QUI som i QUÈ FEM

�Fundada el 2010

Representació nacional (PT) de Transparency 
International, red/moviment internacional de 
ONGs/”capítols nacionals” - objectiu de 
prevenir i combatre la corrupció, representada 
en més de 100 països.

�Missió: contribuir per l’enfortiment de la 

ciutadania i la qualitat del bon govern públic i 

corporatiu a Portugal, a través de promoció de 

la transparència, integritat i responsabilitat en 

les institucions i ciutadans.



MISSIÓ

�Desassossegar/inquietar la ciutadania

Fernando Pessoa- “O Livro do Desassossego”



MISSIÓ

�Provocar canvis institucionals i consciència 
ciutadana per al gran problema de la corrupció;

� Mobilizant les autoritats - exigint millores en 
les regles i mecanismes contra la corrupció;

� (In)Formant; 

Produint i divulgant coneixement sobre la 
corrupció i control.



COM Ho fem

� Sensibilització pública:
Campanyes públicas, presència media i xarxes socials

� Investigació: 
Generar i compartir coneixement creació d’índexs …

Utilitzar coneixement↓

� Lobby polític i “advocacy” social:
Promoció de polítiques públiques anticorrupció

� Monitoreo, Avaluació de resultats i progressos de prevención i combat

� Protecció i suport a denunciants i informants



Sensibilització pública

� 2010- Llançament TIAC – Divulgació al públic en general.

� Impacte- començà amb 33 socis fundadors i hui compta 
amb més de mil associats  in crescendo….

� i més de 36.979 likes a la pàgina de Facebook. 

� Repte- llançar un portal eficient i dinàmic

pont entre la societat civil i TIAC – divulgació de les 
activitats i productes.



Sensibilització pública

Des de 2012

� Dinamitzant conferències /tertúlies organitzades per TIAC o 
per altres associacions i institucions; posicions públiques;

� Organitzant Cursos d’estiu – Escola Anti-Corrupció

(diversos participants, també d’altres països lusòfons….)

� Campanya “És hora de despertar”;



Sensibilització pública

https://youtu.be/N91XjQ94o6c

Campanya “És hora de despertar” - 2012

68 insercions del vídeo gratuïtas – RTP i + 10 mil visualitzacionss YouTube



Sensibilització pública

� ….2014/15- Focus en la sensibilització pública i 
incidència/advocacy social

� En convergència amb els objectius de TI Strategy 2015

COL·LOCANT  AL CENTRE

ELS CIUTADAN@S  

I RESPONSABILITZANT-L@S – fent part de la solució



Strategy TI 2015

Prioritat estratègica 1: 

People: “Increased empowerment of people and partners around the world to take 
action against corruption”. The challenge is to engage with people more widely 

than ever before – for ultimately, only people can stop corruption.

http://www.transparency.org/files/content/ourorganisation/TI_Strategy_2015_ES.pdf



Strategy TI 2015

Prioritat estratègica 1:

“Apoderar un major nombre de persones i aliats per tot el món 
perquè actuen contra la corrupción”

Inspirar i treballar amb més persones, perquè les societats rebutgen la corrupció…

http://www.transparency.org/files/content/ourorganisation/TI_Strategy_2015_ES.pdf



Exemple de com la societat – plataforma d’ONGs
s'implica i esdevé veu anti-corrupció

en la NECESSITAT ACTUAL 
integrar la lluita contra corrupció- objectius de les 
organitzacions

SENSE MARXA ENRERE



Strategy TI 2015

El papel de la sociedad civil aumenta

Enfortiment 

Construir ponts amb altres organitzacions i moviments i 
reforçar cooperació en la nostra/la seua agenda 
anticorrupció i desenvolupament de programes 
d’incidència i mecanismes 



Strategy TI 2020

http://www.transparency.org/files/content/feature/TI_
WebSurvey_Strategy2020_Results.pdf



Strategy TI 2020

QUESTION: WHAT ARE THE 3 MOST EFFECTIVE APPROACHES FOR HOW TI CAN 

ADDRESS THE PRIORITY ISSUES YOU SELECTED? (OVERALLFINDINGS) : 
WHAT ARE THE 3 MOST EFFECTIVE APPROACHES 
FOR HOW TI CAN ADDRESS THE PRIORITY ISSUES 
Mobilise people to speak out/act against corruption

1.º place- 47%

http://www.transparency.org/files/content/feature/TI_WebSurvey_Strategy2020_Results.pdf



2014

José Ugaz- President de TI – peruà
Procurador ad hoc de la Nación- Cas Fugimori 

Pe



Desenvolupar  la protecció d’activistes anticorrupció
I premiar la seua valentia

RAFAEL MARQUES -JOURNALIST AND HUMAN RIGHTS ACTIVIST –
ANGOLA

BLOG MAKA ANGOLA

Received the Integrity Award on 8 November 2013 – nominado por TIAC-
Portugal

Exposing high-level corruption is a dangerous act in Angola. 
having been imprisoned in 1999 after denouncing the Angolan government for 
corruption and embezzlement in a newspaper reveal the corrupt practices of 
those in power. He has written extensively on the trade in conflict diamonds and 
corruption in the oil industry, as well as the brutality of the Angolan army. 
Maka Angola he has become the authoritative voice on corruption in his country



2015

Campanya internacional a favor de Rafael Marques

On Thursday, Rafael Marques discovers his fate. After being 
Transparency International condemns conviction of Rafael Marques de Morais

http://www.transparency.org/news/feature/transparency_international_condemns_con
viction_of_rafael_marques_de_morais



2015 - TIAC

Advocar per l’alliberament d’activistas angolans presos – aliances 
amb altres ONGs (Amnistia Internacional, LAPA; SOS, …) 

Luaty Beirão i altres 17 activistes...



TIAC- objectius d’Investigació
Informes, estudis, etc.

� 2012- Sistema Nacional d’Integritat 
en col·laboració amb l’Institut de Ciències Socials – Unv. Lisboa

� Treball de diagnòstic i análisi

� Propostes per a noves polítiques públiques – guies de reformes;

� Accés a informació; conflicte d’interessos; finançament polític; 
protecció denunciants;

�……Altres (Estudi de casos DCIAP; Prescripció; 
Silenci denunciants; Lobby…)



¿Qui decideix? 
¿I per què? 

Dels últims 
19 ministres 
Finances/Hisenda, 
14 treballaren en bancs o 
institucions financeras

Fuente: Lóbi a Descoberto: 
O Mercado de Influências em 
Portugal. TIAC, 2014



TIAC-Lobby i incidència social

� Des de 2012

� Junt amb diverses institucions:
- Tributàries;

- Ambient i Territori 

- FMI (Troika) alertant sobre sector risc urbanisme i sector 
financer, privatizacions, etc.

- …

� Posicions públiques – privatització de la TAP, etc.



Monitoreo perfomance institucional 
En la implementació dels compromissos 

internacionals assumits

� UNCAC;

� OCDE;

� GRECO

Col·laboració llançament i divulgació Índixs
� IPC;

� Transparència Corporativa



Promoció de la transparència local

� Rànquing de municipis d’acord amb la informació

disponible en websites

� Nombre d’ indicadors analitzats » 76

� Nombre de Municipis analitzats » 308

� Respostes al Contradictorio:

2013: 29 

2014: 129 

2015: + 200

Índex de Transparència Municipal – ITM
TIAC



TIAC
Índice de Transparência Municipal – ITM- 2015



PT-Percepcions de corrupció al màxim

� 90% portuguesos: 

corrupció és un 
problema molt 

disseminat o 
relativamente 

disseminat a 
Portugal

Fuente: Eurobarómetro 2013



Experiències de corrupció al mínim

� 94% portuguesos:

no visqueren 
personalment 

qualsevol cas de 
corrupció en els 
últims 12 mesos

Fuente: Eurobarómetro 2013



¿On està la corrupció?

� 86% portuguesos:

existeix corrupció en les institucions 
públiques nacionals

Fuente: Eurobarómetro 2013

� 82% portuguesos:

existeix corrupció - institucions 
públiques regionals i locals
Fuente: Eurobarómetro 2013



On està la corrupció?

� Àrees més 
afectades:

59%: partits i  
responsables 

polítics (a nivell 
nacional i local)

47%: banca i sector 
financer

Fone: Eurobarómetro 
2013



It’s time corrupt politicians and businesspeople 
face real consequences for their crimes.
#UnmaskTheCorrupt!

https://unmaskthecorrupt.org
unmaskthecorrupt.org



Mobilizant
(IN) FORMANT CIUTADANIA- Justícia

TIAC Provedoria: Alerta Anticorrupció

� Des de l’inici - TIAC per demanda ciutadania…

� + de 90 centres ALACs – Centre d’Asistencia Legal 
Anticorrupció

a operar món/ en 61 països

� Implem. En TIAC octubre 2014 – marc EU 
Llançament coincidiu – cas Socrátes  

� CANAL DE DENÚNCIA i INCIDÈNCIA SOCIAL

Donar veu/suport als ciutadans 



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupció



Qué hacen?
• MARIYA



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupció

Línies d’Acció

� Coneixement empíric

� Aliances

� Suport Víctimes, testimonis i informants de corrupció

gratuït, confidencial i segur;

condicionants….

Atenció! situació/ambient de pressió a professionals de la 
informació, operadors jurídics...  







TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupció

� ASISTÈNCIA/ ACOMPANYAMENT I INCIDÈNCIA

� REPTES

- Selecció i gestió eficaç de casos,  

- Gestió confidencial i de riscos associats, promoció de 
protecció de denunciants/informants – seguiment de 
casos.

� Mobilització de suports i aliances amb centres i 
associacions.



TIAC Provedoria :
Alerta Anticorrupció

� EXPERIÈNCIA

+ de 100 denúncies rebudes

DIVERSITAT

– Accés a informació;

– Contractació pública;

– Afavoriment/nepotism;

– Dimensió: S, M y XL



Proveeduria TIAC

El president gasoliner

Lg. N. Sra. Das Necessidades, Comenda,

Gavião

Distr. Portalegre



Proveeduria TIAC

El “pare” de Lava Jato - Brasil

Hermes 
Freitas 

Magnus



TIAC
Desafiaments recents 
Eina- PACTES D’ INTEGRITAT
Contratació Pública

� Concepte desenvolupat per Transparency 
International en el Pacte d’Integritat 

� Per a tots els requeridors, licitadors i 
contractants en totes las fases del cicle de 
contractació pública, des de la formació a 
l’execució del contracte sthash.7Gz5C8P0.dpuf



PACTOS DE INTEGRITAT

A Dirección General del Patrimonio Cultural (DGPC) y a 
TIAC firmaren 6 novembre un Memorando d’enteniment 
a l’àmbit experiència-pilot Pactos de Integridade

Compromís/acord de transparència i de bones pràctiques  
per totes les parts participants en el projecte – obres en 
el Museu Nacional Machado de Castro - Coimbra

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/news/comunicados/dgpc-e-tiac-assinaram-um-memorando-de-

entendimento-no-ambito-da-experiencia-piloto-pactos-de-integridade/





CASOS GRITANTES- PT

Procés dels Submarins 
definitivament archivat – nov. 2015



Cas Vistos Gold
15/11/2014, 



GRÀCIES


