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Organização: 

 
  

 
 
 
 
 

A Transparência e Integridade é a representante portuguesa da Transparency International, coligação global anticorrupção presente em mais de 100 
países. Criada em 2010, está também acreditada como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, é o Ponto de Contato em Portugal 
do Pilar da Sociedade Civil da Comunidade das Democracias e membro da Tax Justice Network. Através de investigação, informação e sensibilização 
sobre as causas e as consequências da corrupção e da má governança, e através do desenvolvimento de ferramentas práticas de monitorização 
cívica, a Transparência e Integridade tem como missão mobilizar cidadãos e organizações públicas e privadas em prol da transparência e integridade 
públicas, em nome de uma democracia mais participada e inclusiva. 

https://transparencia.pt  
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Contratação Transparente: Riscos, Prevenção e Boas Práticas 
 
 

A contratação pública é não apenas uma das áreas em que mais se verificam riscos de corrupção, mas também aquela em que o custo 
da corrupção provoca maior impacto económico e social. 

Num país como o nosso, em que a qualidade de vida de pessoas e empresas se encontra tão dependente da boa governança, os 
custos de um investimento público manietado pela corrupção são incalculáveis, no presente e no futuro. Tais riscos demandam dos 
decisores políticos, instituições públicas, entidades reguladoras, agentes económicos e sociedade civil que se empenhem por forma a 
promover e garantir a integridade, a transparência e a participação em todos os concursos e em todas as fases dos processos, mas, 
principalmente, que se desenvolva uma cultura e uma prática institucional que coloquem estas dimensões no centro da atividade pública. 

É preciso que as práticas institucionais se assumam de vanguarda ao nível promoção da transparência e prevenção da corrupção na 
contratação pública, e que se cristalizem mecanismos de monitorização e controlo capazes de garantir que os procedimentos decorrem 
com os níveis mais elevados de integridade na gestão de recursos públicos. 

 

Objetivo: 

O workshop é dirigido a todas as instituições que aplicam o dinheiro dos contribuintes em grandes compras ou obras públicas, com o 
objetivo de capacitar gestores e funcionários públicos para a prevenção e mitigação dos riscos de corrupção e infrações conexas 
associados à área da Contratação Pública. 

 

Conteúdos: 

1. Mapeamento de riscos de corrupção na Contratação Pública; 

2. Estratégias de mitigação de riscos nas diferentes etapas do ciclo de contratação; 

3. Casos práticos (dilemas éticos)  

 

Duração: 4h 

 

Destinatários: 

✓ Gestores e Funcionários Públicos da Administração Central e Local 
✓ Gestores e Funcionários de Empresas Públicas 
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Contactos:  

Martim Agarez 

Tel. +351 218873412 

secretariado@transparencia.pt  
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