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Perguntas mais frequentes – Acção Colectiva 

1 O que significa Acção Colectiva anti-corrupção? 

A Acção Colectiva anti-corrupção reúne empresas e outras partes interessadas para resolver 

problemas comuns de corrupção, elevar os padrões de integridade empresarial e manter um 

patamar de igualdade entre os concorrentes.  

 

Envolve colaboração e cooperação sustentada entre as partes interessadas dos sectores 

público e privado, sociedade civil e organizações internacionais.  

 

Veja a descrição do Instituto do Banco Mundial sobre Acção Colectiva anti-corrupção neste 

guia de negócios.  

2 A Acção Colectiva refere-se sempre à corrupção? 

Não. Na realidade, Acção Colectiva é um termo comum a diversos domínios, que se refere à 

colaboração de múltiplos intervenientes para alcançar objectivos comuns. Actualmente, a 

noção de Acção Colectiva está a ser cada vez mais utilizada para descrever os esforços feitos 

na abordagem da questão da sustentabilidade e dos objectivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS). 

 

Porém, o nosso trabalho incide sobre a Acção Colectiva anti-corrupção orientada para as 

empresas. A abordagem tem potencial para analisar problemas de corrupção através de 

mecanismos pragmáticos e orientados para as empresas. Este tipo de problemas afecta quase 

sempre grupos inteiros de pessoas e empresas, e não apenas indivíduos.  

3 Como é que a Acção Colectiva anti-corrupção se enquadra no trabalho do Basel 

Institute? 

A Acção Colectiva é fundamental para a missão mais alargada do Basel Institute de prevenção 

e luta contra a corrupção e melhoria dos padrões de governação. Aliás, promover e apoiar a 

Acção Colectiva anti-corrupção foi um dos principais objectivos do Basel Institute quando foi 

fundado em 2003 pelo Professor Mark Pieth.  

 

Os membros da nossa equipa que detêm conhecimentos especializados em Acção Colectiva 

contribuem regularmente para projectos interdisciplinares. Os projectos recentes incorporam a 

componente de sensibilização do sector privado no âmbito do apoio do Basel Institute à 

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
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revisão da Estratégia Nacional Anti-Corrupção do Malawi e à cooperação com intervenientes 

da indústria empenhados em combater o comércio ilegal de vida selvagem. 

4 Qual é efectivamente o trabalho da equipa de Acção Colectiva? 

Ajuda a desenvolver e promover as iniciativas de Acção Colectiva que reúnem empresas e 

partes interessadas de variadíssimas indústrias à escala mundial. 

Alguns exemplos são o nosso papel como membro fundador do Grupo Wolfsberg (ver: 

Wolfsberg Group) e a Iniciativa de Parceria Contra a Corrupção (PACI) do Fórum Económico 

Mundial, há quase duas décadas. Actualmente, podemos continuar a agir como 

dinamizadores de iniciativas de Acção Colectiva específicas do sector, tais como o fabrico de 

máquinas ou cuidados de saúde. 

 

Também: 

• Funcionamos como um centro de recursos e conhecimentos sobre iniciativas e 

metodologia de Acção Colectiva anti-corrupção.  

• Presidimos e gerimos o B20 Collective Action Hub. 

• Realizamos investigação sobre o funcionamento e o impacto da Acção Colectiva anti-

corrupção. 

• Falamos regularmente em eventos relativos ao cumprimento normativo anti-corrupção, 

promovendo a tomada de consciência das políticas de Acção Colectiva. 

• Trabalhamos com instituições internacionais de definição de políticas e com 

responsáveis pelas políticas anti-corrupção a nível nacional para incentivar a aplicação 

dos princípios de Acção Colectiva no sector privado. 

5 O que é o B20 Collective Action Hub? 

O B20 Collective Action Hub oferece um leque de publicações e de instrumentos a utilizar 

contra a corrupção, além de uma base de dados com mais de 260 projectos e iniciativas de 

Acção Colectiva anti-corrupção à escala mundial.  

 

O B20 Hub foi inaugurado em 2013, na sequência do mandato conferido pelo B20 ao Basel 

Institute on Governance para desenvolver e gerir este centro, com a colaboração dos nossos 

parceiros institucionais. O B20 é uma plataforma determinante para os líderes empresariais 

das economias do G20. 

6 Como é financiado o trabalho da Acção Colectiva do Basel Institute? 

O financiamento para os nossos projectos anteriores e actuais proveio de inúmeras 

instituições privadas e públicas, tais como a Siemens Integrity Initiative, o KBA-NotaSys 

https://www.baselgovernance.org/blog/no-time-present-anti-corruption-collective-action-malawi
https://www.baselgovernance.org/illegal-wildlife-trade
https://www.wolfsberg-principles.com/
https://www.wolfsberg-principles.com/
https://www.weforum.org/communities/partnering-against-corruption-initiative
https://www.baselgovernance.org/collective-action/b20-collective-action-hub
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Integrity Fund, o Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido, 

o Fundo Mundial de Luta contra a Sida, a Tuberculose e a Malária, e directamente de algumas 

empresas envolvidas em iniciativas de Acção Colectiva.  

7 Quais são alguns dos principais projectos e abordagens? 

Os projectos e abordagens que actualmente estão a merecer grande atenção incluem: 

 

• Mecanismos de Comunicação a um Nível Superior (High Level Reporting Mechanisms) 

• Pactos de Integridade (Integrity Pacts) 

• Iniciativas locais de certificação 

• Sinergias no cumprimento normativo dos direitos humanos e anti-corrupção 

8 Porque é que Acção Colectiva se escreve com C e A maiúsculos? 

Porque é importante. 

https://www.baselgovernance.org/collective-action/b20-collective-action-hub/hrlm
https://www.baselgovernance.org/collective-action/b20-collective-action-hub/hrlm
https://www.baselgovernance.org/collective-action/b20-collective-action-hub/integrity-pacts
https://www.baselgovernance.org/collective-action/b20-collective-action-hub/integrity-pacts
https://baselgovernance.org/node/1857
https://baselgovernance.org/node/1875
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