
EXIGÊNCIAS DO FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - FIDA 

 ANTICORRUPÇÃO E ANTIASSÉDIO 

As partes deverão observar o mais alto padrão de ética e integridade durante a execução 

deste acordo, conforme indicado na Política do Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA) de Prevenção sobre Fraude e Corrupção.  

Se as partes incorrerem em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas, durante a execução deste acordo, poderá, após notificação e 

comprovação em procedimento próprio, assegurado o contraditório e ampla 

defesa, rescindir este acordo, considerando as definições abaixo: 

“prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

nos processos de licitações provenientes do acordo ou na execução do mesmo;  

“prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar 

um processo de licitação ou de execução contratual;  

“prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais 

partes, com ou sem o conhecimento do Mutuário do Acordo de Empréstimo ou 

de seus Prepostos, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;  

“prática coercitiva” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato.  

“prática obstrutiva” significa:(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas a auditores, com o objetivo de impedir 

materialmente uma inspeção do FIDA de alegações de prática corrupta, 

fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar 

qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre 

assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou (b) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do FIDA de 

promover inspeção ou auditoria 

Medidas a Serem Adotadas 

O FIDA cancelará a parte do empréstimo ou doação relativa a este acordo ou a algum 

contrato no âmbito deste se, a qualquer momento, mediante procedimento 

próprio e assegurado o contraditório e ampla defesa, concluir que os 

representantes partícipes, ou do Mutuário ou de um beneficiário do empréstimo 

estiveram envolvidos em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou 

coercitivas durante a execução de acordo ou de um processo de licitação ou de 

execução de contrato no âmbito deste, sem que o Mutuário do Acordo de 



Empréstimo tenha tomado medidas oportunas, adequadas e satisfatórias ao 

FIDA, para remediar a situação; 

O FIDA imporá sanções à contraparte dos Serviços, podendo declará-lo inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de um contrato 

financiado pelo FIDA, se a qualquer momento, após realização de procedimento 

próprio e assegurado o contraditório e ampla defesa, concluir que este teve 

envolvimento direto ou por meio de um agente com práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao participar deste acordo ou de licitação 

ou execução de um contrato no âmbito deste. 

Inspeção e Auditoria 

Os partícipes deverão permitir que o FIDA e/ou pessoas indicadas pelo FIDA possam 

inspecionar e/ou auditar suas contas e registros relacionados com a execução 

deste acordo, por auditores indicados pelo FIDA se este assim exigir.  ( 

COMBATE A ASSÉDIO, EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL: 

O FIDA exige que os destinatários do seu financiamento observem e façam observar, 

incluindo em todos os acordos e contratos no âmbito dos Projetos financiados 

com seus fundos, seja com a equipe do projeto, empreiteiros, fornecedores e 

outros terceiros, disposições para prevenção do “Assédio Sexual” e da 

“Exploração e Abuso Sexual”, sob as seguintes disposições: o mutuário, 

beneficiários ou partes envolvidas têm a obrigação de relatar imediatamente ao 

FIDA, incidentes em atividades ou operações financiadas ou administradas pelo 

FIDA, relativas a Assédio Sexual e Exploração e Abuso Sexual.  

O FIDA aplica as definições das Nações Unidas, que afirma que: 

“Exploração e abuso sexual em relação a beneficiários no contexto das operações do 

FIDA são definidos como qualquer abuso real ou tentado de uma posição de 

vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, 

entre outros, lucro monetário, social ou político da exploração sexual de 

terceiros (exploração sexual); a intrusão física real ou ameaçada de natureza 

sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou coercitivas (abuso sexual). 

”  

“O Assédio Sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual ou 

outra conduta verbal, não verbal ou física de natureza sexual que interfira de 

maneira irracional no trabalho, altere ou seja uma condição de emprego, ou crie 

um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo." 

 


