
Na gestão pública, a ideia da transparência é fundamental para se alterarem 
perceções e comportamentos. 

Atualmente, a informação económico-financeira disponibilizada pela Administração 
Pública local é muito técnica, o que dificulta a sua leitura e, consequentemente, a 
capacidade de os cidadãos avaliarem e responsabilizarem (politicamente) os agentes 
públicos envolvidos

EmEm 2015 o Dr. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara de Valongo, lançou ao 
ISCAP o desafio de criar uma plataforma digital que descodifique a linguagem 
económico-financeira em linguagem inteligível para o cidadão comum, utilizando 
conteúdos multimédia. 

Assim nasceu o TAClaro!...



“O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas públicas 
devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada 
e controlada.” 

Marcus Tullius Cícero Roma (55 aC)

Transparência é a capacidade de a sociedade ser informado 
sobre o processo de decisão e as ações duma instituição, em 

particular naquelas áreas em que há risco de corrupção.

 Transparency International EU Office (2014)

Accountability é a responsabilização 
das instituições e das pessoas ou 
subunidades que a representam pelo 
uso que fazem do poder. 

Transparency International EU Office 
(2014)

Transparência e accountability são chaves para o 
investimento, o crescimento e a competitividade. 

Lars-Johan Cederlund, Chair of the OECD (2015)

Sem accountability e transparência a democracia é impossível.

 Democracy Web (2017)

O Índice de Transparência Municipal (ITM) mede o grau de transparência das Câmaras Municipais 
através de uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos seus web sites.

Associação Cívica Transparência e Integridade (2017)

O conhecimento e a informação são os 
recursos estratégicos para o desenvolvimento 

de qualquer país. Os portadores desses 
recursos são as pessoas.

Peter Drucker (1909-2005)

O modo como você reúne, administra e usa a informação determina se 
vencerá ou perderáO modo como você reúne, administra e usa a 
informação determina se vencerá ou perderá. 

Bill Gates (1999)

Vivemos numa economia da informação. O problema é 
que a informação é geralmente impossível de obter, 
pelo menos no lugar certo, no momento certo. 

Steve Jobs (2011)

“A sociedade tem o direito de pedir contas a 
todo agente público pela sua 

administração.” 

Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, art.º 15 (1789)


