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1. PORQUÊ ALL4INTEGRITY?

Estima-se que o 

montante dos casos de 

corrupção conhecidos 

equivale a 30% da 

dívida pública nacional.

(Paulo de Morais*, 2015)

*Co-fundador e ex-Vice 

Presidente da Direção da 

Transparência e Integridade 

Portugal. Ex-candidato a 

Presidente da República.

O Parlamento Europeu 

estimou que a corrupção em 

Portugal custe anualmente o 

equivalente a 8% do PIB; 

Pouco menos do que a % 

do orçamento anual da 

saúde.

Fonte: The costs of corruption across

the EU, The greens/efa in the Euroepan

Parliament, 2018

Em 2019, de acordo com o 

GRECO (entidade do 

Conselho da Europa que 

monitoriza o combate à 

corrupção), apenas 1 das 15 

medidas anticorrupção 

recomendadas em 2016 foi 

plenamente implementada em 

Portugal (que corresponde a 

6,7%);

Peso da corrupção no PIB % das medidas implementadas
Peso da corrupção 

na dívida pública30% 6.7%8%



22º

33º

Em termos de corrupção no sector 

público, Portugal desceu do 23º 

para o 33º lugar.

A mais baixa classificação de 

sempre de Portugal.

(Corruption Perception Index, 2020)

1995

2020
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% de pessoas que acredita que a corrupção 

está disseminada pelo governo
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Segundo a OCDE, entre todos os seus países, Portugal tem dos índices mais baixos de 

confiança no governo (25%) e dos maiores índices de perceção da corrupção (80%) 

Fonte: How’s Life? Measuring Well-being, OECD, 2011
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1. PORQUÊ ALL4INTEGRITY?

Segundo a OCDE, entre todos os seus países, Portugal tem um índice de confiança no 

governo muito baixo (45%). Abaixo de países como Turquia (55%) e Rússia (52%).

Fonte: How’s Life? Measuring Well-being, OECD, 2020



👉 Portugal voltou a ser desclassificado da categoria “país totalmente democrático”, 

refletindo sinais evidentes da cada vez maior e corrosiva da falta de transparência e 

integridade na gestão do Estado Português.                                                                     
(The Economist, 2021)

👉 Em fevereiro de 2021, a Comissão Europeia abriu um processo de infração contra 

Portugal devido à incorreta transposição para a legislação nacional das regras europeias 

contra a lavagem de dinheiro.

👉 A estratégia nacional de combate à corrupção 2020-2024 é “vaga, insegura e 

acanhada, excessivamente legalista e muito pouco ambiciosa”.
(Associação Transparência e Integridade – Portugal, 2020)

1. PORQUÊ ALL4INTEGRITY?



2. FUNDAÇÃO. 

✓ ALL4INTEGRITY é uma Associação constituída em Setembro de 2021 e criada a partir de uma 

iniciativa individual do Professor Doutor André Corrêa d’Almeida, Columbia University, lançada nas 

ruas de Nova Iorque em Outubro de 2020, sob a designação #libertemomeupaísdacorrupção. 

✓ O mediatismo de #libertemomeupaísdacorrupção e o capital social de André Corrêa d’Almeida, 

associado ao movimento e colaboração espontânea de diferentes cidadãos, rapidamente tornou a 

ALL4INTEGRITY numa incubadora de iniciativas e programas de prevenção/combate à corrupção 

e de desenvolvimento de uma cultura de integridade em Portugal.

✓ Atualmente ALL4INTEGRITY agrega:

22 colaboradores voluntários com experiência em áreas do conhecimento muito diversas, que 

contribuem quer em áreas programáticas, quer de gestão da Associação.

20 investigadores em áreas de investigação promovidas por André Corrêa d’Almeida e que se 

encontram associados a 12 universidades em diferentes geografias (EUA, Brasil, Reino Unido e 

União Europeia).

DAS ORIGENS ATÉ HOJE



3. EQUIPA. 

ANDRÉ CORRÊA 
D‘ALMEIDA

Presidente e Fundador

ÂNGELA MALHEIRO

Vice Presidente
Programa RedEscolas

SARA BALONAS

Direção - Vogal 
Comunicação 
Estratégica e Imagem

TIAGO GASPAR

Direção - Vogal  
Prémio Tágides

AGATHA BULHA

Vice Presidente 
Conselho Fiscal

ANTÓNIO MONTEIRO 
FERNANDES

Presidente mesa 
Assembleia Geral

MARIANA MINEIRO

Assembleia Geral -
Secretária

Gabinete Jurídico

NELSON OLIVEIRA

Presidente Conselho 
Fiscal

VASCO MARTINS

Conselho Fiscal - Vogal

ANA RITA MOREIRA

Programa RedEscolas

JOSÉ PEDROSA

Programa RedEscolas

SUSANA FERREIRA

Programa RedEscolas

JOÃO SEQUEIRA

Programa RedEscolas

TIAGO CUNHA 
MARTINS  

Programa Tech4Integrity 

NAÍDE MULLER

Parcerias Estratégicas e 
Assessoria de Imprensa

ANTÓNIO CORRÊA 
D’ALMEIDA

Comunicação e Imagem

PEDRO PESSANHA  

Web Developer

PAULO VIEIRA DA 
SILVA

Iniciativas Estratégicas

PEDRO ALEIXO  

Coordenador da 
RedEmbaixadores

RAQUEL LOURENÇO

Programa Integridade
Organizacional

SUSANA VALONGO  

Tesoureira

FILIPA DA COSTA E 
SILVA

Prémio Tágides



CONSELHO CONSULTIVO. 

ANTÓNIO NOGUEIRA 
LEITE

JOANA MARQUES 
VIDAL

LUÍS 
PORTELA

JERRY MACARTHUR 
HULTIN

ROBERTO 
CARNEIRO

MARIA JOSÉ 
MORGADO



3. EQUIPA. 
REDE LOCAL E GLOBAL EM EXPANSÃO



4. VISÃO.

Acreditamos que Portugal pode tornar-se uma referência nacional
e internacional na prevenção e no combate à corrupção e crimes
conexos.

Visualizamos um SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDADE que
possa servir de benchmark para outros países.

Em algumas áreas já somos essa referência. Por exemplo, o nosso
Sistema Nacional de Saúde, o combate à fraude fiscal dentro do
sistema tributário ou as políticas de consulta, tratamento e
reinserção de toxicodependentes.



5. MISSÃO.

DIALOGAR

Promover uma cultura de 

ética, transparência e 

integridade no sector 

público e estatal através 

de diálogos multi e inter-

partidários capazes de 

desenvolver os 

entendimentos e 

compromissos 

institucionais necessários 

ao desbloqueamento dos 

principais fatores 

institucionais de atraso. 

COLABORAR 

Fomentar a ação coletiva 

entre o governo, setor 

privado e a sociedade 

civil no sentido de 

fortalecer a mobilização 

coordenada em torno de 

reivindicações e 

soluções para o 

problema do fenómeno 

da corrupção.

MOBILIZAR

Democratizar a 

participação e 

discussão do tema da 

corrupção, 

sensibilizando a 

sociedade para a 

urgência de uma 

atitude individual 

responsável, atenta, 

fiscalizadora e 

mobilizadora para a 

ação coletiva.

DESENVOLVER

Mobilizar a comunidade 

científica para a 

conceção, teste e 

implementação de novas 

soluções tecnológicas 

aplicadas à prevenção e 

combate do fenómeno da 

corrupção em Portugal.

INTERVIR

Implementar programas 

especificamente 

concebidos para atores, 

grupos e comunidades 

chave no processo de 

elevação de 

consciências e alteração 

de comportamentos que 

favoreçam a 

disseminação e 

aprofundamento de uma 

cultura de integridade em 

Portugal.

Promover o desenvolvimento de uma Cultura de Integridade em geral, e em particular, a
criação de um Sistema Nacional de Integridade em Portugal, a partir dos seguintes pilares
de atuação:



Programa RedEscolas Prémio Tágides

Programa de Investigação Tech4IntegrityPrograma Integridade Organizacional

Alterar comportamentos dos 

alunos, professores, diretores 

e ministério educação.

Identificar e premiar o trabalho de 

indivíduo(s) na prevenção e luta 

contra a corrupção em Portugal. 

Alterar comportamentos dos 

profissionais, líderes e práticas de 

organizações (públicas e privadas). 

Mobilizar a comunidade científica para a conceção, 

teste e implementação de novas soluções 

tecnológicas aplicadas à prevenção e combate do 

fenómeno da corrupção em Portugal.

PROMOÇÃO DE UMA CULTURA 

DE INTEGRIDADE

5. MISSÃO.
PROGRAMAS E INICIATIVAS



Programa RedEscolas Prémio Tágides

Programa de Investigação Tech4IntegrityPrograma Integridade Organizacional

• Lançamento do prémio

• Comunicação e visibilidade pública do prémio

• Evento anual de entrega do prémio

• Fórum de profissionais de Compliance

• Newsletter de Compliance

• Cursos de Compliance

• Conferência anual para profissionais de Compliance

com participação de oradores de comprovada 

experiência e autoridades nacionais e internacionais.

• Uma rede nacional de investigação científica para criar novos 

algoritmos e ferramentas na área de AI/ML para dar suporte:

- Ao portal de contratação pública.

- Ao jornalismo de investigação.

• Novos algoritmos e dashboards web públicos para transparência 

da atividade parlamentar e aproximação eleito-eleitor.

• Conferência anual: Tech4Integrity

• Publicações científicas e webinars

PROMOÇÃO DE UMA CULTURA 

DE INTEGRIDADE

5. MISSÃO.
PROGRAMAS E INICIATIVAS

• Apresentação do Plano de Ação nas escolas.

• Celebrar o Dia Internacional Contra a Corrupção e a Semana 

da Liberdade.

• Atribuição anual de um “Selo Digital”, um certificado “Escola 

Embaixadora Anticorrupção” e cartões de identificação 

“Embaixador@ da Escola Anticorrupção” e “Embaixador@ 

Júnior da Escola Anticorrupção” às escolas que mais se 

envolveram na aplicação do projeto



Domínio de 

Aplicação 

Oportunidade / Desafio Ferramenta / Solução / 

Produto

Beneficiários / Valor Equipas R&D 

Atuais

Website da 

Assembleia 

da República

Iniciativa Augmented Democracy para 

promover a transparência da atividade 

parlamentar, aproximar eleito/eleitor, 

modernizar o sistema parlamentar e 

contribuir para o diálogo interpartidário.

Dashboard web construído a partir da leitura 

de diversos tipos de documentos oficiais 

públicos (ex. atas das sessões plenárias 

desde 1976) feita por algoritmos capazes de 

identificar e caracterizar o comportamento 

político individual, partidário e parlamentar. 

Quem diz, propõe, vota, rejeita o quê, 

quando e porquê? 

- Cidadãos/ãs em geral: conhecer 

melhor a atividade dos seus 

representantes; 

- Jornalistas de investigação: estudar 

melhor posicionamentos históricos;

- Políticos: preservação da memória 

institucional e estratégias de diálogo 

interpartidário; 

- Academia: novos dados para teses, 

artigos, debates e reflexões.

- Universidade de São Paulo;

- Universidade Portucalense;

- Universidade Católica 

Portuguesa (Lisboa).

Portal de 

Contratação 

Pública 

base.gov.pt

Iniciativa Augmented Procurement para 

promover a transparência e integridade da 

contratação pública em Portugal.

Novas metodologias AI/ML e blockchain, 

incluindo um dashboard web para 

utilizadores, por forma a criar um sistema 

360º de análise e gestão do risco de 

transparência e integridade a partir do 

cruzamento de dados dentro e fora do 

base.gov.pt. 

- Cidadãos;

- Academia;

- Jornalistas;

- Líderes e quadros municipais;

- Autoridades centrais;

- Autoridades judiciais;

- Empresário(a)s. 

Diálogos exploratórios com 

várias entidades (ex. 

Universidade do Minho e 

Universidade Católica 

Portuguesa, Porto).

Jornalismo 

de 

Investigação 

Iniciativa Augmented Investigative

Journalism para auxílio ao jornalismo de 

investigação que se confronta com uma 

quantidade e complexidade de dados cada 

vez maior.

Novos algoritmos e ferramentas AI/ML para 

auxiliar jornalistas de investigação a 

colaborar uns com os outros e produzir 

trabalho de forma mais célere, com uma 

maior quantidade de dados, com mais rigor e 

qualidade.

Jornalistas de investigação em Portugal 

e no grande espaço da Lusofonia.

Diálogos exploratórios com a 

University of Mannheim, 

Universitat Politècnica de 

València, Columbia 

University e International 

Consortium of Investigative 

Journalists (ICIJ).

Imprensa 

Local

Iniciativa Augmented Local Press para 

criação de um sistema de análise risco de 

corrupção ao nível municipal a partir da 

cobertura noticiosa feita pela imprensa 

local.

Novas metodologias AI/ML e web scraping

para a partir das notícias online na imprensa 

local (nos 308 municípios) se possa 

monitorizar o risco local e nacional de 

corrupção (ou falta de transparência) no 

espaço público-privado.

- Cidadãos;

- Academia;

- Jornalistas;

- Líderes e quadros municipais;

- Autoridades centrais;

- Autoridades judiciais.

Diálogos exploratórios com 

com várias entidades (ex. 

Universidade do Minho e 

Universidade de Aveiro).

TECH4INTEGRITY.
DESENVOLVIMENTOS R&D: AI/ML, Blockchain e Data Science



6. BALANÇO FINANCEIRO 2021.



BALANÇO FINANCEIRO POR NATUREZA 2021.



BALANCETE CONTABILÍSTICO 2021.



BALANCETE CONTABILÍSTICO 2021.



BALANCETE CONTABILÍSTICO 2021.



BALANCETE CONTABILÍSTICO 2021.



Sociedade Civil Setor Público Setor Privado Comunicação

Prémio Tágides

- Cidadãos/ãs nacionais e 

internacionais.

- Organizações do terceiro setor.

- Movimentos da sociedade civil.

- Jovens.

- Políticos de todos os partidos.

- Autarquias e Juntas de Freguesia. 

- Administração Pública. 

- Instituições Europeias. Ex: GRECO.

- Académicos/Investigadores.

- Académicos/investigadores.

- Empresas.

- Eventos. Ex. Planetiers World Gathering; 

Web Summit.

- Start-ups e projetos de 

empreendedorismo social.

- Líderes de opinião.

- Influencers e figuras 

públicas (on-line e offline).

- Jornalistas nacionais e 

especializados.

- Autores e analistas 

nacionais e internacionais.

Programa 

RedEscolas

- Comunidade educativa.

- Instituições parceiras das escolas.

- Clubes e Associações de 

Estudantes.

- Associação de Professores.

- Público escolar (9º ano e ensino 

secundário).

- Instituições parceiras das escolas.

- Assembleia da República e /ou 

respetivo museu.

- Presidência da República e /ou 

respetivo museu.

- Autarquias e Juntas de Freguesia. 

- Ministério da Educação.

- Público escolar (9º ano e ensino 

secundário).

- Instituições parceiras das escolas.

- Empresas de transportes (CP/ Rede 

Expressos). 

- Hotéis e/ou Pousadas da Juventude.

- Líderes de opinião.

- Influencers e figuras 

públicas (on-line e offline).

- Jornalistas nacionais e 

especializados.

Programa 

Integridade 

Organizacional

- Transparência e Integridade.

- UN Global Compact.

- ICC – Comissão Anticorrupção.

- Autarquias.

- Ministérios.

- Empresas.

- Consultoras especializadas 

em compliance.

- Escritórios de advogados especializados 

em compliance.

- Líderes de opinião.

- Influencers e figuras 

públicas (on-line e offline).

- Jornalistas nacionais e 

especializados.

Programa de 

Investigação 

Tech4Integrity

- Cidadãos/ãs nacionais e 

internacionais.

- Universidade do Minho.

- Universidade de Aveiro.

- Políticos.

- Columbia University.

- Universidade Católica Portuguesa.

- Universidade Portucalense.

- INESC-ID.

- INESCTEC.

- Universidade de São Paulo.

- University of Mannheim.

- Universitat Politècnica de València.

- Líderes de opinião.

- Influencers e figuras 

públicas (on-line e offline).

- Jornalistas nacionais e 

especializados.

- Autores e analistas 

nacionais e internacionais.

7. PÚBLICOS.



8. PARCEIROS ESTRATÉGICOS.
POR ORDEM ALFABÉTICA



8. PARCEIROS ESTRATÉGICOS.



PATROCÍNIO INSTITUCIONAL – PRÉMIO TÁGIDES.



9. CANAIS DE COMUNICAÇÃO.

877 seguidores • 321 utilizadores diferentes

• 140 visitantes /mês

• 85% dos acessos a partir 

de Portugal

192 seguidores

870 seguidores

Canal YouTube 36 subscritores

ClubehouseRedes Sociais Website

• 24 artigos Imprensa

• 9 intervenções na Televisão

• 5 intervenções na Rádio

Imprensa

A cobertura mediática da All4Integrity: #libertemomeupaísdacorrupção nos OCS nos últimos 12 meses representa um Advertising Value

Equivalency (AVE), valor de mercado publicitário, superior a 1 203 427 euros. (data de atualização do cálculo: 12.11.2021)



COMUNICAÇÃO CORPORATIVA /CAMPANHAS.

WEBSITE

VÍDEO CORPORATIVO



COMUNICAÇÃO CORPORATIVA /CAMPANHAS.

REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM



COMUNICAÇÃO CORPORATIVA /CAMPANHAS.

REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM



COMUNICAÇÃO CORPORATIVA /CAMPANHAS.

CANAL YOUTUBE



10. Press Center.

Clubehouse Website Imprensa



10. Press Center.

Clubehouse Imprensa



2022



👉 Foco nos públicos internos - associad@s fundador@s e voluntári@s e outros stakeholders

estratégicos  - embaixador@s, parceir@s, presidência da República e personalidades

com reputação/ notoriedade para concretização conjunta da Missão e Visão All4Integrity. 

👉 Gestão / dinamização dos 4 programas e iniciativas em linha com o propósito da 

All4Integrity:

- 1ª Edição RedEscolas

- 2ª Edição Prémio Tágides

- Programa de investigação Tech4Integrity

- Programa Integridade Organizacional

11. PLANO DE ATIVIDADES
PRIORIDADES



👉 Crescimento da rede Embaixador@s e Associad@s ao nível global

👉 Concretização de estratégia de fundraising / captação de doador@s

👉 Fortalecimento da comunicação ao nível interno e externo

👉 Consolidação da estrutura organizacional interna: contratação de coordenador@ geral, 

captação de voluntári@s / colaborador@s. Perfis de voluntári@s a captar no imediato:

- gestor de comunidades / de conteúdos (redes sociais)

- web developer

- licenciado em direito

11. PLANO DE ATIVIDADES
PRIORIDADES



11. PLANO DE ATIVIDADES   |  CRONOGRAMA   |   REDESCOLAS.
ANO LETIVO 2021/2022



11. PLANO DE ATIVIDADES   |  CRONOGRAMA   |   REDESCOLAS.
ANO LETIVO 2021/2022



11. PLANO DE ATIVIDADES  |  CRONOGRAMA   |  PRÉMIO 
TÁGIDES.EDIÇÃO 2022



11. PLANO DE ATIVIDADES  |  CRONOGRAMA   |  PRÉMIO 
TÁGIDES.EDIÇÃO 2022



👉 Comunicação corporativa: construção / reforço da notoriedade e reputação All4Integrity

👉 Campanhas Prémio Tágides e RedEscolas

👉 Campanhas associad@s, fundraising / doador@s

👉 Comunicação interna (sentido de pertença, cultura organizacional): newsletter

👉 Apoio a iniciativas específicas

Principais áreas de comunicação operacionais:

- Comunicação digital (reformulação de website; consolidação da gestão de redes sociais)

- Assessoria de imprensa (presença mais assídua no espaço mediático)

- Eventos (decorrentes dos programas / iniciativas e atividades de estímulo à participação 

cidadã)

11. PLANO DE ATIVIDADES | COMUNICAÇÃO



€ 40 000

€ 20 000

€ 25 000

€ 50 000

Orçamento 2022 – € 135,000

Programa RedEscolas

Prémio Tágides

Programa Integridade Organizacional

Programa de Investigação Tech4Integrity

Nota: A médio prazo o Programa de Integridade Organizacional será autofinanciado, por isso o valor indicado é apenas um investimento inicial anual que se estima não se repita por mais de dois anos.

12. ORÇAMENTO 2022.
CUSTOS ESTIMADOS



Quotas Donativos Patrocínios Contratos
Serviços 

pro-bono

12. ORÇAMENTO 2022.
FONTES DE FINANCIAMENTO



ORÇAMENTO.
PATROCÍNIOS 2022

PATROCÍNIO 

⭐️⭐️⭐️⭐️

Investimento mínimo de 

35.000 euros ano

Aplicação: Associação 

All4Integrity 

Benefícios:
• Mesmo que em⭐️⭐️⭐️.

• Visibilidade na homepage 

da Associação.

• Dois workshops anuais 

sobre integridade 

organizacional customizado 

a realidade do patrocinador. 

• Visibilidade na newsletter 

trimestral.

• Possibilidade de consórcio 

de múltiplas empresas.

• Outros a negociar.

PATROCÍNIO 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Investimento mínimo de 

50.000 euros ano

Aplicação: Associação 

All4Integrity 

Benefícios:
• Mesmo que em

⭐️⭐️⭐️⭐️

• Estatuto de Patrocinador 

Principal da Conferência 

Anual Tech4Integrity.

• Encontro anual com @s 

Embaixador@s All4Integrity 

(remoto).

• Encontro anual com o 

Conselho Consultivo da 

All4Integrity (remoto ou 

presencial).  

PATROCÍNIO

⭐️⭐️⭐️

Investimento mínimo de 

25.000 euros ano

Aplicação: Academia 

All4Integrity 

Benefícios:
• Referências em entrevistas, 

notícias e redes sociais da 

Associação sobre a 

Academia.

• Visibilidade no site da 

Academia.

• Agradecimento em todas as 

iniciativas e produções 

científicas Tech4Integrity.

• Visibilidade em webinars e 

conferências.

• 5 inscrições no curso para 

executivos “Integridade 

Organizacional”. 

PATROCÍNIO

⭐️⭐️

Investimento mínimo de 

10.000 euros ano

Aplicação: RedEscolas

AntiCorrupção

Benefícios:
• Referências em entrevistas, 

notícias e redes sociais da 

Associação sobre a rede 

nacional de escolas.

• Visibilidade no site da 

RedEscolas (consultada por 

escolas e alun@s de todo o 

país).

• Visibilidade na cerimónia final 

incluindo projeção e inclusão 

no site de um vídeo 

institucional de 1 minuto. 

PATROCÍNIO

⭐️

Investimento mínimo de 

5.000 euros ano

Aplicação: Prémio 

Tágides

Benefícios:
• Referências em entrevistas e 

notícias da Associação sobre 

o Prémio Tágides (ver 

analytics no slide 23).

• Visibilidade no site e redes 

sociais da Associação.

• Visibilidade na cerimónia final 

incluindo projeção e inclusão 

no site de um vídeo 

institucional de 1 minuto.

Ver mapa de prioridades de apoio

+ IVA em todos os cenários apresentados



TOD@S SEREMOS POUC@S!



Tod@s fazem parte!

Sim, quero participar numa iniciativa All4Integrity

Sim, quero propor-vos uma ideia para ativação

Vamos conversar? Entra em contacto: 

info@all4integrity.org

mailto:info@all4integrity.org


www.all4integrity.org

info@all4integrity.org

Rua Miguel Bombarda, n. 35, 2775-248 Parede, Concelho de Cascais, Portugal

http://www.all4integrity.org/
mailto:info@all4integrity.org

