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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1. O presente Sumário Executivo deriva do Relatório do Conselho Consultivo da 
União Africana sobre Corrupção, que descreve as principais constatações sobre a 
implementação da Convenção da União Africana Africana sobre a Prevenção e o 
Combate à Corrupção (AUCPCC) 

 
2. A boa governação era claramente um dos objectivos e princípios da UA, 
conforme está previsto na Acta Constitutiva (AU-CA) aprovada em 2000 e que 
entrou em vigor em 2001. O compromisso assumido pelos líderes africanos de lutar 
contra a corrupção faz parte de uma determinação mais alargada de reforçar a boa 
governação e a prestação de contas em África. A adopção da AUCPCC em 2003 foi 
um sinal eloquente do reconhecimento dos "efeitos negativos da corrupção sobre a 
estabilidade política, económica, social e cultural de África e os seus efeitos sobre o 
desenvolvimento económico e social dos povos africanos".  Além disso, a 
Declaração sobre a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) 
adoptada na primeira reunião Comité dos Chefes de Estado e de Governo de 
Implementação da NEPAD realizada em Outubro de 2001, em Abuja, Nigéria, 
considera a corrupção um obstáculo para o desenvolvimento. Consequentemente, 
decorrem esforços nacionais, regionais e internacionais destinados a prevenir e a 
conter a sua prevalência.  
 
3. Desde os primórdios da década de 2000, os Estados africanos têm assumido 
compromissos visando melhorar a governação através da criação de um conjunto de 
indicadores de referência e parâmetros para avaliar o progresso feito na 
materialização de um conjunto nuclear de variáveis sobre a governação. Uma destas 
iniciativas foi a Conferência sobre a Segurança, Estabilidade, Desenvolvimento e 
Cooperação em África (CSSDCA) adoptada pela Assembleia dos Chefes de Estado 
e de Governo da OUA em Julho de 2000 e destinada a constituir um mecanismo de 
formulação de políticas criado para funcionar no quadro da OUA. Tanto o pacote de 
Desenvolvimento e Cooperação como o pacote de Segurança e Estabilidade da 
Conferência adoptados posteriormente continham princípios, compromissos com 
prazos, indicadores de desempenho e critérios de avaliação da implementação.  
Outrossim, o Mecanismo de Avaliação pelos Pares (MAPP) Africano, que é um 
processo da UA, também define indicador de referência e parâmetros para avaliar o 
progresso feito. O processo de MAPP considera a corrupção uma questão 
transversal e generalizado que impregna e fundamenta todos os domínios da 
governação e, por isso, apoia a implementação da AUCPCC. Deste modo, é 
importante compreender como é que a AUCPCC tem sido implementada rumo à 
diminuição do flagelo da corrupção e, assim, ajudar a desenvolver instituições 
responsáveis, participativas e transparentes em África.   
 
4. Para o efeito, este relatório tem como objectivo analisar as instituições e os 
mecanismos criados pelos Estados Parte para a prevenção e o combate à 
corrupção, em conformidade com as principais disposições da AUCPCC.  
 
 Metodologia 
 
5. Nos termos do número 5 do Artigo 22 da AUCPCC, que dispõe sobre as 
funções e as tarefas do AUABC, foram enviados em 2010/2011 questionários de 
base destinados a avaliar o ponto de situação prevalecente sobre a corrupção e 
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infracções conexas nos Estados Parte. Até ao presente, treze (13) Estados Parte 
enviaram as suas respostas, entre os quais a África do Sul, Argélia, Congo-
Brazavile, Gana, Malawi, Namíbia, Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia, Togo e Zâmbia.  
 
6. As lições colhidas da situação prevalecente nos países acima referidos 
indicam a necessidade de uma abordagem mais reforçada para avaliar a situação da 
implementação da AUCPCC.  Assim, o AUABC levou a cabo um estudo em27 
países que ratificaram a AUCPCC e que estão a implementar os princípios e as 
disposições principais nela dispostos. O estudo foi realizado nos seguintes países, 
entre outros: África do Sul, Argélia, Benin, Burquina Faso, Burundi, Camarões, 
Comores, Congo, Costa do Marfim, Etiópia, Gabão, Gana, Guiné, Quénia, Lesoto, 
Libéria, Malawi, Mali, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, Serra Leoa, 
Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Os dados foram recolhidos de diversas fontes e o 
trabalho incluiu a sintetização de relatórios publicados e não publicados.  
 
7. O presente relatório focaliza a sua atenção nos seguintes artigos: Artigo 5: 
Quadro legislativo e outras medidas, Artigo 7: Luta contra a corrupção e outras 
infracções conexas na função pública, Artigo 9: Acesso à informação, Artigo 10: 
Financiamento dos partidos políticos, Artigo 11: Papel do sector privado, e Artigo 12: 
Papel da sociedade civil e dos meios de comunicação social. Dos 22 artigos 
substantivos da AUCPCC, nesta fase preliminar de determinação do progresso feito 
na implementação, o foco vai somente para estes 6 artigos. No futuro, os relatórios 
vão debruçar-se sobre os restantes artigos nos casos em que a informação esteja 
disponível.  
 
8. Como se poderá observar na secção que se segue, o AUABC sintetizou as 
tendências comuns, as convergências e as divergências na implementação da 
AUPCC, de acordo com as respostas aos questionários recebidas e outras fontes 
oficiais. Além disso, o presente relatório responde à investigação baseadas em 
evidências com a finalidade de confirmar as informações contidas nos existentes e 
produzir informação sobre a natureza e o âmbito das acções de prevenção da 
corrupção em África. O AUABC considera que o trabalho com os organismos da UA 
e e outros regionais e nacionais é importante para om estabelecimento de parcerias 
com outros actores interessados na luta contra a corrupção e outras infracções 
conexas.  
 
TENDÊNCIAS COMUNS EMERGENTES E LIÇÕES ESTRATÉGICAS NOS 
ESTADOS PARTE                                        
 
Artigo 5: Quadro Legislativo e Outras Medidas 
 
9. Os Estados Parte que conseguiram subscrever instituições fortes de 
prestação de contas, transparência e probidade também deram passos significativos 
no combate à corrupção. Estes Estados conseguiram suplementar os quadros 
legislativos com campanhas nacionais alargadas para elevar o nível de 
consciencialização e mobilizar as respectivas populações contra a corrupção.  Os 27 
países estudados aprovaram legislação contra a corrupção para servir de suporte às 
medidas anti-corrupção. Embora alguns tenham aprovado quadros legislativos para 
a luta contra a corrupção na década de 90, a maioria dos Estados Parte introduziu 
reformas legislativas profundas durante a última década, o que coincide com a 
adopção da AUCPCC.  
 
10. Alguns Estados Parte promulgaram revisões e emendas substantivas às suas 
leis para se conformarem com as mudanças e as condições que caracterizam a luta 
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anti-corrupção ao nível mundial.  Em todos os Estados Parte, a corrupção é 
combatida mediante a introdução de reformas jurídico-legais, organizativas e 
institucionais. 
 
Artigo 7: Combate à Corrupção e a Infracções Relacionadas na Função Pública 
 
11. As reformas alargadas introduzidas no funcionalismo público, que culminaram 
com a racionalização dos procedimentos administrativos, o reforço dos métodos de 
controlo e regulação e o aumento da eficiência na prestação de serviços, trouxeram 
uma mais-valia na luta contra a corrupção.  O mesmo se pode dizer sobre a 
proliferação de Cartas dos Cidadãos, que aumentaram o número de mecanismos 
públicos de prestação de contas e melhoraram a qualidade dos serviços públicos.   
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
12. Considerando que a prestação de informação correcta, relevante e em tempo 
oportuno é uma componente importante da transparência, a promulgação de 
legislação sobre a liberdade de informação constituiu um ingrediente fundamental no 
combate à corrupção. A popularidade das leis de liberdade de informação entre os 
Estados Parte representa um testemunho do crescente reconhecimento de que os 
cidadãos não podem exigir uma responsabilização se os governos não 
disponibilizarem a informação essencial sobre a alocação de recursos e a prestação 
de serviços.   
 
13. Juntamente com as medidas destinadas a facilitar o acesso à informação, a 
maior parte dos 27 Estados Parte promulgaram leis de protecção dos denunciantes, 
que protegem as pessoas que se encontram na vanguarda da luta contra a 
corrupção. A denúncia, que é o acto de expor a fraude, o desperdício, o abuso ou 
outro tipo de mau comportamento, está a atingir níveis elevados em África e os 
Estados Parte têm demonstrado a sua crescente importância. 
 
Artigo 10: Financiamento de Partidos Políticos 
 
14. O financiamento público dos partidos políticos é reconhecido como um 
elemento importante no estabelecimento da equidade no processo político, 
reduzindo deste modo o papel desproporcional do dinheiro na política e aumentando 
a confiança das massas nos processos eleitorais.  A AUCPCC sugere a proibição de 
fundos adquiridos por meios ilegais e a introdução de princípios de transparência no 
financiamento dos partidos políticos.  A maior parte dos Estados Parte abraçou estes 
princípios. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
15. O papel do sector privado nas iniciativas de combate à corrupção demonstra 
a forma como os Estados Parte introduziram medidas destinadas a melhorar a 
governança das sociedades. O papel deste sector também depende do seu poderio 
na economia, da sua relação com o sector público e da sua contribuição para os 
esforços nacionais visando promover o crescimento económico e o desenvolvimento 
equitativo e participativo. Assumindo o mesmo nível de importância, na maior parte 
dos Estados Parte, o sector privado tem conseguido conter a corrupção de acordo 
com a sua capacidade de trabalhar com outros actores na promoção de um 
ambiente jurídico e regulador favorável para a prática transparente do negócio, bem 
como para tomar medidas efectivas de auto-regulação.  Os Estados Parte que 
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conseguiram dar passos importantes no envolvimento do sector privado rumo à 
redução da corrupção criaram parcerias público-privado (PPP) fortes. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
16. Na qualidade de instituições fiscalizadoras, as organizações da sociedade 
civil e os meios de comunicação social dependem do acesso à informação. As 
reformas políticas e administrativas introduzidas para o combate à corrupção fizeram 
a diferença nos casos em que foram acompanhadas por medidas visando reforçar  
mobilizar os grupos e actores fiscalizadores, particularmente a sociedade civil e os 
media, à volta do combate à corrupção. A participação da sociedade civil nas 
actividades de combate à corrupção é um aspecto crucial da responsabilidade cívica 
e um recurso inestimável nas campanhas anti-corrupção. Os passos visando 
reforçar o papel dos media na luta contra a corrupção estão estreitamente ligados à 
existência de instituições de garantia da liberdade de informação e de protecção dos 
denunciantes. 
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RELATÓRIO DO CONSELHO CONSULTIVO SOBRE CORRUPÇÃO AO 

CONSELHO EXECUTIVO DA UNIÃO AFRICANA 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. O Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção (AUABC) foi 
criado nos termos do número 5 do Artigo 22 da Convenção da União Africana 
Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (AUCPCC) adoptada pela 
Segunda Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana realizada em Julho de 
2003, em Maputo, Moçambique, tendo entrado em vigor a 5 de Agosto de 2006, 30 
dias depois do depósito do 15o instrumento de ratificação. Até ao presente, a 
Convenção foi ratificada somente por 34 Estados Membros, que passaram a ser 
Estados Parte. 
 
2. De acordo com o número 5 do Artigo 22 da Convenção, são funções e tarefas 
do Conselho, entre outras: 
 

“promover e encorajar os Estados Parte a tomar medidas e realizar acções 
visando prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção e as infracções 
conexas em África” e “submeter regularmente um relatório ao Conselho 
Executivo sobre o progresso feito por cada Estado Parte na materialização 
das disposições contidas na presente Convenção”.  

 
3. O presente, é o quinto relatório do AUABC apresentado ao Conselho 
Executivo, e apresenta as nossas actividades, os desafios enfrentados e as nossas 
perspectivas na execução do nosso mandato durante o período de 1 de Agosto de 
2012 a 31 de Dezembro de 2013. 
 
II. AUABC, COMPOSIÇÃO, FUNÇÕES E ORGANIZAÇÃO 

Composição: 
 
4. O Conselho é composto por 11 membros, cada um proposto pelos Estados 
Parte e eleito pelo Conselho Executivo com base numa lista de peritos. Os Membros 
do Conselho devem gozar da mais alta integridade e imparcialidade e serem 
dotados de competências reconhecidas em matérias relacionadas com a prevenção 
e o combate à corrupção e infracções conexas. Para a eleição dos Membros do 
Conselho,o Conselho, Executivo deve garantir umaadequada representaçãode 
mulheres euma representatividade geográfica equitativa. Os Membros do Conselho 
são personalidades independentes, que desempenham as suas funções na sua 
capacidade pessoal. São nomeados por um mandato de dois anos, renovável uma 
única vez. O primeiro Conselho foi nomeado em Janeiro de 2009 e o actual, que é o 
terceiro, foi eleito a 31de Janeiro de 2013, por um mandato de 2 anos. 
 

Funções: 
 
5. São funções do AUABC, claramente dispostas no número 5 do Artigo 22 da 
Convenção:  

 

 promover e encorajar a adopção e a aplicação de medidas contra a corrupção 
no Continente; 
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 recolher e documentar a informação sobre a natureza e a amplitude da 
corrupção e das infracções relacionadas em África; 

 

 desenvolver metodologias para analisar a natureza e a amplitude da 
corrupção em  África, disseminar informação e sensibilizar o público sobre os 
efeitos negativos da corrupção e das infracções relacionadas; 

 

 aconselhar os governos sobre as melhores formas de combater o flagelo da 
corrupção e das infracções relacionadas a nível nacional; 

 

 recolher a informação e analisar a conduta e o comportamento das empresas 
multinacionais que operam em África e transmitir essa informação as 
autoridades nacionais designadas no número 1 do Artigo 18 da presente 
Convenção; 

 

 desenvolver e promover a adopção de códigos de conduta harmonizados 
para a utilização dos funcionários públicos; 

 

 desenvolver parcerias com a Comissão Africana dos Direitos do Homem e 
dos Povos, a Sociedade Civil Africana, Organizações Governamentais e Não-
governamentais para facilitar o diálogo na luta contra a corrupção e as 
infracções relacionadas; 

 

 apresentar relatórios ao Conselho Executivo, numa base regular, sobre o 
progresso realizado em cada Estado Parte no cumprimento das disposições 
da presente Convenção; 

 

 realizar qualquer outra tarefa ligada ao combate à corrupção e às infracções 
relacionadas que lhe for incumbida pelos órgãos decisórios da União Africana. 

 
 Organização: Bureau e Secretário Executivo:  
 
6. Bureau do AUABC:  
 
O Conselho elege entre os seus membros um Bureau composto por um Presidente, 
um Vice-presidente e um Relator. Os membros do Bureau são nomeados por um 
período de um (1) ano. O Bureau assegura a planificação e a coordenação das 
actividades do Conselho necessárias para a execução das suas funções previstas 
no número 5 do Artigo 22 da Convenção. O Bureau pode representar o Conselho em 
conferências ou reuniões regionais e internacionais relacionadas com o exercício 
das suas funções e do seu mandato. O Bureau pode, depois de informar a Comissão 
da União Africana (CUA) e em nome do Conselho, estabelecer parcerias e acordos 
de cooperação com outras organizações ou instituições regionais ou internacionais 
que prosseguem os mesmos fins. 
 
7. Criação do Conselho: 
 
O actual Conselho é o terceiro e foi eleito a 31 de Janeiro de 2013, em Adis Abeba, 
Etiópia, para o período de 2013-2014, e tem a seguinte composição: 
 

 Sr. Jean Baptiste ELIAS, Presidente, Benin 

 Sr.M’Pèrè DIARRA, Vice-presidente, Mali 

 Sra. Angèle BARUMPOZAKO, Burundi 

 Sra. Akossiwa AYENA, Togo 
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 Sr. Ali Sulaiman MOHAMED, Etiópia 

 Dr. Edward Hoseah, Tanzânia 

 Sr. Jacques III ACHIAOU, Costa do Marfim 

 Sra. Julie ONUM-NWARIAKU, Nigéria 

 Sr. Simon-Pierre NZOBABELA, Congo 

 Sr. Salem BEN-GHARBIA, Líbia 

 Dr. Tony AIDOO, Gana 
 

8. Secretariado do Conselho:  
 
O Secretariado, órgão que presta apoio substantivo, profissional, administrativo e 
logístico ao Conselho, é gerido por Secretário Executivo. A sua estrutura orgânica 
conforma-se com as politicas e directrizes gerais da União Africana e está concebida 
para ser preenchida por pessoal profissional, técnico e administrativo. Actualmente, 
o quadro de pessoal está preenchido conforme a seguir se apresenta: 
 

 Um (1) Secretário Executivo, P6 (financiado pelos Estados Membros) 

 Um (1) Técnico Superior de Políticas, para os Assuntos Jurídicos e Políticos, 
P3 (financiado pelos Estados Membros) 

 Um (1) Auxiliar de Contabilidade, GSA (financiado pelos Estados Membros) 

 Um (1) Documentalista, P1 (financiado pelos Estados Membros) 

 Um (1) Motorista - Estafeta, GSB (financiado pelos Estados Membros) 

 Um (1) Bibliotecário, P2 (financiado pela ASDI/Suécia) 

 Uma (1) Secretária Bilingue, GSA (financiado pela ASDI/Suécia) 

 Um (1) Especialista de TI, P2 (financiado pela ASDI/Suécia) 

 Um (1) Especialista de Comunicação (Estagiário) 

 Um (1) Auxiliar de TI (Estagiário) 

 Um (1) Técnico Jurídico (Estagiário) 
 

9. O Conselho considera que a actual composição do Secretariado do Conselho 
carece de reforço, mediante o recrutamento de mais pessoal, incluindo o seguinte: 
 

 Um (1) Técnico Superior de Políticas, para os Assuntos Económicos, P3 (nos 
termos já aprovados na estrutura do Secretariado); 

 

 Três (3) Investigadores, P4 (cujos postos serão propostos para adopção na 
nova estrutura do Secretariado); 

 

 Um (1) Oficial de Protocolo, P4 (cujo posto será proposto para adopção na 
nova estrutura do Secretariado); 

 

 Três (3) Auxiliares de Escritório, P1, para as áreas de Protocolo, TI e 
Segurança.  

 
Financiamento: 

 
10. No que respeita ao financiamento, o Conselho nota com apreço que o seu 
Orçamento para 2014 aumentou de US$ 470.486 destinados a cobrir as despesas 
com o pessoal e de funcionamento, e de zero para US$ 1.015 para a rubrica de 
programas. Não obstante este aumento significativo, o orçamento atribuído para as 
reuniões do Conselho mantém-se lamentavelmente em US$ 180.000, o que permite 
a realização de, apenas, duas reuniões por ano, uma satisfatório bastante longe de 
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ser satisfatória, particularmente considerando que o regimento do Conselho 
recomenda a realização de, pelo menos, quatro (4) reuniões por ano. 
 
III ACTIVIDADES, REALIZAÇÕES E DESAFIOS ENFRENTADOS 
 
11. Desde a sua criação, o AUABC deu alguns passos positivos, formulando o 
seu mandato e definindo o seu modus operandi para o seu envolvimento com a UA e 
os Estados Membros. O Conselho também enfrenta o desafio gigantesco de falta de 
ratificação da Convenção da União Africana Africana sobre a Prevenção e o 
Combate à Corrupção (AUCPCC) pelos Estados Membros. Até ao presente, dez 
(10) anos depois da adopção da AUCPCC, apenas 34 Estados ratificaram a 
Convenção, o que representa cerca de 60% da totalidade dos países membros da 
UA. Este baixo nível de ratificação parece sugerir uma falta de vontade política na 
luta contra o flagelo da corrupção.  
 
12. O mandato do Conselho contempla a coordenação das actividades anti-
corrupção dos Estados Membros da União. Trata-se de uma tarefa enorme que 
exige a realização de visitas de campo a 34 Estados Parte na Convenção da UA. As 
actividades efectuadas durantes estas visitas de campo incluem a análise dos 
mecanismos reguladores relevantes e a realização de entrevistas para avaliar o nível 
de implementação da Convenção nesses países, de modo a apresentar um relatório 
ao Conselho Executivo sobre o progresso feito na luta contra a corrupção no 
continente. Para o efeito, e para ser eficiente e bem-sucedido, o Conselho precisa de 
recursos adequados, tanto financeiros como humanos. Mesmo considerando que 
tenha sido registado alguns avanços em termos de mobilização de recursos, o 
orçamento dotado ao Conselho continua aquém das necessidades para o permitir 
executar o seu mandato de uma forma satisfatória. A execução efectiva do mandato 
do Conselho depende em grande medida da disponibilidade de fundos e de 
capacidade técnica. O Conselho precisa de fundos para recrutar pessoal para o 
Secretariado, realizar missões de avaliação e advocacia aos Estados Membros da 
União, bem como levar a cabo campanhas de sensibilização sobre a Convenção. 
 

Actividades realizadas desde Julho de 2012: 
 
13. As actividades do AUABC são organizadas à volta de 4 pilares contidos no 
Plano Estratégico do AUABC para 2011-2015, designadamente: 
 

 Pilar Estratégico 1: Apoio à implementação eficaz da Convenção. 

 Pilar Estratégico 2: Sensibilização sobre a Convenção e promoção da 
visibilidade do Conselho. 

 Pilar Estratégico 3: Edificação de parcerias. 

 Pilar Estratégico 4: Eficiência organizativa do Conselho, monitorização e 
avaliação. 

 
Apoio à implementação eficaz da Convenção [Pilar Estratégico 1]: 

 
14. Foi enviado um questionário aos 34 Estados Parte para avaliar o grau de 
implementação da Comissão da União Africana sobre a Prevenção e Combate à 
Corrupção. Somente 18 Estados Parte enviaram as suas respostas, entre os quais 
se incluem África do Sul, Argélia, Burquina Faso, Comores, Congo-Brazavile, 
Gabão, Gana, Guiné, Madagáscar, Mali, Malawi, Namíbia, Uganda, Ruanda, Serra 
Leoa, Tanzânia, Togo e Zâmbia. Foi enviada uma Nota Verbal a 25 Estados 
Membros da União para os informar sobre a prontidão do AUABC de enviar missões 
de avaliação do grau de implementação da Convenção, para identificar os 
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problemas e as oportunidades existentes ou para encorajar os países não Parte a 
ratificar a Convenção. Somente 6 Estados Parte responderam positivamente, 
indicando estarem prontos a receber a missão. Foi então que foram enviadas 
missões para o Burundi, a Costa do Marfim, Camarões, Congo-Brazavile e Lesoto. 
Desenvolvimento da capacidade das Entidades Anti-corrupção Nacionais: 
 
A Rede Pan-Africana das Comissão Anti-corrupção Nacionais, a Associação das 
Autoridades Anti-corrupção Africanas (AAACA), foi criada a 15de Setembro de 2013, 
com o apoio activo financeiro e técnico do Secretariado do AUABC. 
 
O 5º Relatório do AUABC sobre o progresso feito nos Estados Parte no combate à 
corrupção será apresentado ao Conselho Executivo da UA em Julho de 2014. O 
relatório inclui uma descrição do ponto de situação prevalecente na luta contra a 
corrupção nos Estados Parte e mesmo nos Estados Membros da União. Esta em 
curso a elaboração de uma Lei-Modelo Anti-corrupção africana, num esforço 
colaborativo entre o AUABC e a UNECA. 
 
Sensibilização sobre a Convenção e promoção da visibilidade do Conselho 
[Pilar Estratégico 2] 
 
15. Foi desenvolvida a base de dados e o sítio Web do AUABC 
(www.auanticorruption.org), que se encontra operacional desde Julho de 2013. 
 
Foi criada em Outubro de 2013 uma biblioteca no Secretariado do AUABC, em 
Arusha, Tanzânia. 
 
Foram realizadas exposições em vários fóruns internacionais, incluindo a Cimeira da 
UA (Adis Abeba, Malabo) e foram largamente distribuídos camisetas, bonés e outros 
materiais.  
 
Os membros do AUABC participaram em diversas conferências e simpósios 
internacionais: 
 
comemoração da Semana Internacional Anti-corrupção em Kigali, Ruanda, de 5a 
9de Dezembro de 2012. 
 
Organização de um workshop internacional: Os Media e os desafios de 
transparência e prestação de contas no domínio público em África", 5e 6de 
Dezembro de 2013, Kigali, Ruanda (numa iniciativa conjunta com a UNECA). 
 
Concurso Juvenil de Ensaios e Cerimónia de Entrega de Prémios aos vencedores, 
9de Dezembro de 2012, em Kigali, Ruanda. 
 
Produção de folhetins [The Board in Brief (Breves sobre o Conselho)] em Inglês e 
Francês, Maio de 2013, Arusha. 
 
Concurso Juvenil de Ensaios e Cerimónia de Entrega de Prémios aos vencedores, 
9de Dezembro de 2013, em Arusha, Tanzânia. 
 
Promoção de um seriado de documentários em vídeo sobre "Luta contra a corrupção 
em África: Papel do AUABC", lançado em Dezembro de 2013. 
 
Celebração do 10o Aniversário da Comissão da União Africana sobre a Prevenção e 
Combate à Corrupção. 

http://www.auanticorruption.org/
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Edificação de Estratégias [Pilar Estratégico 3]: 

 
16. O AUABC participou com uma delegação de 4 membros na Conferência 
Internacional Anti-corrupção realizada em Novembro de 2012, no Brasil. 
 
Visita do Secretariado do AUABC ao Secretariado do MAPP, em Joanesburgo, 
África do Sul, em Junho de 2013, para reforçar os laços bilaterais. 
 
O Secretariado do AUABC participou numa reunião técnica da Arquitectura de 
Governação da União Africana, em Junho de 2013, em Abuja, Nigéria. 
 
O Secretariado do AUABC participou na IV Conferência Anual da Comunidade da 
África Oriental (EAC) sobre Boa Governação, em Julho de 2013, em Kigali, Ruanda. 
O Secretariado do AUABC participou na reunião do Cluster de Governação do 
Mecanismo Regional de Coordenação, em Julho de 2013, em Kuriftu, Adis Abeba, 
Etiópia. 
 
O Secretariado do AUABC participou no workshop sub-regional de formação sobre 
Corrupção e Direitos Humanos, em Agosto de 2013, em Yaoundé, Camarões. 
 
O Secretariado do AUABC participou na reunião parlamentar regional sobre 
Plataforma Africana de Governação e Promoção dos Instrumentos Jurídicos da 
União Africana, em Setembro de 2013, em Maputo, Moçambique. 
 

Eficiência Organizativa do Conselho, Monitorização e Avaliação [Pilar 
Estratégico 4]: 

 
17. O Secretariado do AUABC foi transferido para Arusha, Tanzânia, a partir de 
Fevereiro de 2013, depois da assinatura do Acordo de Acolhimento entre o Governo 
da República Unida da Tanzânia e a Comissão da União Africana, em Janeiro de 
2013. 
 
Actualmente, o quadro de pessoal do Secretariado está preenchido conforme a 
seguir se apresenta: 
 
Um (1) Secretário Executivo, P6 (financiado pelos Estados Membros) 
Um (1) Técnica Superior de Políticas, para os Assuntos Jurídicos e Políticos, P3 
(financiado pelos Estados Membros) 
Um (1) Auxiliar de Contabilidade, GSA (financiado pelos Estados Membros) 
Um (1) Documentalista, P1 (financiado pelos Estados Membros) 
Um (1) Motorista - Estafeta, GSB (financiado pelos Estados Membros) 
Um (1) Bibliotecário, P2 (financiado pela ASDI/Suécia) 
Uma (1) Secretária Bilingue, GSA (financiado pela ASDI/Suécia) 
Um (1) Especialista de TI, P2 (financiado pela ASDI/Suécia) 
Um (1) Especialista de Comunicação (Estagiário) 
Um (1) Auxiliar de TI (Estagiário) 
Um (1) Técnico Jurídico (Estagiário) 
 
PROGRESSO ALCANÇADO NO COMBATE À CORRUPÇÃO NOS ESTADOS 
PARTE  
 
Matriz - Progresso feito pelos Estados Parte na Promoção de Algumas 
Disposições da AUCPCC    
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Tabela 1: Quadro Legislativo e Outras Medidas (Artigo 5)  

País                        
 Coluna A: Existe 
Legislação Anti-

corrupção?  

Coluna B: Quais são os organismos responsáveis pela administração e 
aplicação da legislação?   

Argélia                            Sim Comissão Anti-Corrupção (ACC) 

Benin                       Sim 
Organização Frente Nacional Anti-corrupção (FONAC), Comissão Nacional Consultiva 
sobre a Reforma Administrativa: (ANLC 2007)   

Burquina Faso                    Sim 
 Política Nacional sobre a Boa Governação (NPGG), Instituto Público de Regulação 
dos Mercados, 2007  

Burundi                                                                                                                        Sim Brigada Especial Anti-corrupção, juntamente com os clubes anti-corrupção 

Camarões                                                                                                              Sim 
Comissão Nacional Anti-corrupção (NACC, 2006); Mude de Hábitos, Oponha-se à 
Corrupção [Change Habits, Oppose Corruption (CHOC), Agência Nacional de 
Investigação Financeira (ANIF, 2005) 

Ilhas Comores          Sim Comissão Anti-corrupção  

Congo                                                                                                     Sim 
Observatório Consultivo Anti-corrupção (OAC, 2009); também é membro da 
Organização para a Harmonização do Direito de Empresas em África (OHBLA) 

Costa do 
Marfim                                                                               

Sim 
 Alta Autoridade de Boa Governação, 2013: Grupo Intergovernamental de Acção 
Contra o Branqueamento de Capitais e actividades conexas na África Ocidental 
(GIABA) 

Etiópia                                        Sim Comissão Federal de Ética e Anti-corrupção (FEACC, 2001) 

Gabão                                                        Sim 
Comissão Nacional de Luta Contra o Enriquecimento Ilícito (2003): também é 
signatária da Organização para a Harmonização do Direito de Empresas em África 
(OHBLA) 

Gana                                 Sim 
Iniciativa de Integridade do Gana: Coligação Anti-corrupção do Gana: Coligação Anti-
corrupção e Decreto Presidencial sobre a Tolerância Zero à Corrupção  

Guiné     Sim Agência Nacional de Luta Contra a Corrupção 

Quénia                                                                                         Sim 
Comissão de Ética e Anti-corrupção (EACC):  Conselho Consultivo Anti-corrupção do 
Quénia (KACAB); Comité Directivo Permanente Nacional da Campanha Anti-corrupção 
(PNACCSC)  

Lesoto                                       Sim 
Direcção Contra a Corrupção e Infracções Económicas (DCEO, 2003), Gabinete do 
Provedor de Justiça, Direcção de Contabilidade Geral  

Libéria   Sim 
Comissão Anti-corrupção da Libéria (LACC): Comissão Constitucional de Auditoria 
Geral (GAC) Gabinete Nacional de Concessões  

Malawi                                                                                                                                                         Sim Gabinete Anti-corrupção (ACB, 1995)                            

Mali Sim Auditor Geral, 2003 

Moçambique                             Sim 
Gabinete Central de Combate à Corrupção, GCCC, 2006 Fórum Nacional Anti-
corrupção 

Namíbia                                      Sim 
 Comissão Anti-corrupção (ACC) Conselho Consultivo sobre Branqueamento de 
Capitais 

Níger                                            Sim Alta Autoridade de Combate à Corrupção e Infracções Conexas (HALCIA)  

Nigéria                 Sim 
Comissão Independente sobre Práticas de Corrupção e Outras Infracções Conexas 
(ICPC): Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) Unidade Nacional de 
Inteligência Financeira (NFIU) 

Ruanda             Sim Gabinete do Provedor de Justiça: Gabinete do Auditor Geral  

Serra Leoa              Sim Comissão Anti-corrupção (ACC, 2008): Gabinete do Provedor de Justiça 

África do Sul                  Sim 
Fórum Anti-corrupção: e outras 11 organizações cujo mandato contempla a luta contra 
a corrupção  

Tanzânia                            Sim Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção (PCCB)  

Uganda                        Sim 
Inspecção Geral do Estado (IGE) Direcção de Ética e Integridade (DEI) Fórum Inter-
agências (IAF) 

Zâmbia        Sim Comissão Anti-corrupção (ACC) Gabinete do Auditor Geral  
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Artigo 5: Quadro Legislativo e Outras Medidas  
 

18. Os Estados Parte, desde África do Sul até Zâmbia, aprovaram leis para combater 
a corrupção, o branqueamento de capitais, crimes financeiros e o terrorismo.  A maior 
parte dos Estados Parte possuem muitas peças legislativas para cobrir estas facetas 
diferentes de actividades ilegais, conforme previsto na AUCPCC.  Porém, no que 
respeita a práticas de corrupção existem diferenças entre os Estados Parte em termos 
de quadros legislativos únicos ou múltiplos. São exemplos de legislação única: A Lei 
Anti-corrupção do Congo, que criou a Comissão Consultiva Anti-corrupção (OAAC); a Lei 
Federal de Ética e Anti-corrupção da Etiópia, que criou a Comissão Federal de Ética e 
Anti-corrupção (FEACC); a Lei de Prevenção de Crimes e Infracções Económicas do 
Lesoto, que criou a Direcção Contra a Corrupção e Infracções Económicas (DCEO); a 
Lei Contra as Práticas de Corrupção do Malawi, que criou o Gabinete Anti-corrupção 
(ACB); a Lei Anti-corrupção de Moçambique, que criou o Gabinete Central de Combate à 
Corrupção (GCCC); a Lei de Prevenção do Crime Organizado da Namíbia, que criou a 
Comissão Anti-corrupção (ACC); a Lei Contra Práticas de Corrupção e Outras Infracções 
Conexas da Nigéria, que criou três diferentes instituições anti-corrupção principais; e a 
Lei Anti-corrupção da Serra Leoa, que criou a Comissão Anti-corrupção (ACC). De igual 
modo, Benin, Burquina Faso, Costa do Marfim, Guiné, Gabão, Níger e Ruanda 
recorreram principalmente ao Código Penal para alicerçar as suas instituições anti-
corrupção Os exemplos de Estados Parte com uma multiplicidade de legislações são: 
África do Sul, Argélia, Burundi, Camarões, Comores, Quénia e Uganda. 
 

19. Quase todos os Estados Parte possuem legislação contra o branqueamento de 
capitais e os crimes financeiros. Entre a principal legislação conta-se: a Lei-Quadro da 
Argélia sobre a Prevenção e o Combate ao Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo; o Centro de Inteligência Financeira (CENTIF) da Costa do 
Marfim; a Agência Nacional de Investigação Financeira (ANIF) dos Camarões; a Lei 
Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) da 
Libéria; a Lei de Inteligência Financeira (FIA) da Namíbia; a Lei de Proibição do 
Branqueamento da Nigéria; a Lei Contra o Branqueamento de Capitais da Tanzânia; e a 
Lei do Centro de Inteligência Financeira da África do Sul. Vários Estados Parte como as 
Comores, o Congo, a Costa do Marfim, o Gabão e a Guiné são signatários da 
Organização para a Harmonização da Legislação Empresarial (OHBLA), que regula o 
papel das empresas estrangeiras que operam nos respectivos territórios. 
 

20. Além dos quadros legislativos, os Estados Parte possuem comissões consultivas, 
políticas e campanhas nacionais que constituem elementos fundamentais nos esforços 
de luta contra a corrupção, incluindo: a Organização Frente Nacional Anti-corrupção 
(FONAC) e a Comissão Nacional Consultiva sobre a Reforma Administrativa (ANLC) do 
Benin; a Política Nacional sobre a Boa Governação (NPGG) do Burquina Faso; a 
Brigada Especial Anti-corrupção do Burundi; Mude de Hábitos, Oponha-se à Corrupção 
(Change Habits, Oppose Corruption - CHOC) dos Camarões; a Coligação Anti-corrupção 
e o Decreto Presidencial sobre a Tolerância Zero para a Corrupção do Gana; o Fórum 
Nacional Anti-corrupção de Moçambique; o Comité Directivo Permanente Nacional da 
Campanha Anti-corrupção (PNACCSC) do Quénia; e o Fórum Nacional Anti-corrupção 
(NACF) da África do Sul. Outros Estados Parte adoptaram planos nacionais globais para 
o combate à corrupção, como por exemplo: a Política Nacional Anti-corrupção do 
Burquina Faso; o Plano Nacional Anti-corrupção (NACAP) 2012-2022 do Gana; a 
Estratégia Nacional Anti-corrupção (NACS) do Malawi; e a Estratégia Nacional e Plano 
de Acção Anti-corrupção 2000-2005 (NACSAP I) e 2006-2013 (NASCAP II) da Tanzânia. 
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Tabela 2: Combate à Corrupção e a Infracções Relacionadas na Função Pública (Artigo 7)    

País                    

Existem disposições que 
impõem a declaração de 

bens e sobre 
repercussões em caso de 

envolvimento em actos 
de corrupção? 

   A medida sobre a contratação pública foi implementada?                                                                                                                

Argélia                         Sim 

Exigem-se provas aos agentes públicos cujos bens são proporcionalmente mais valiosos que o seu rendimento legítimo. A obrigação 
inclui altos funcionários do Estado, o Presidente, os Deputados, os membros do Conselho Constitucional, os presidentes e os 
representantes eleitos das assembleias populares; a lei condena o enriquecimento ilícito e criminaliza a corrupção e a aceitação de 
brindes prejudiciais ao desempenho normal de funções.  

Benin                           Sim 
         Os altos dirigentes, funcionários públicos, directores ao nível central da administração pública, gestores de projectos e contabilistas 
de todas as entidades públicas devem declarar os seus bens aquando da tomada de posse e da cessação de funções.  São tomadas 
medidas disciplinares contra os funcionários considerados culpados por actos de corrupção.  

Burquina Faso               Sim 
O Código Penal pune os agentes administrativos, judiciais, militares e eleitos que se envolvem em actos de corrupção. O Presidente do 
Burquina Faso é obrigado a declarar, por escrito, os seus bens ao Presidente do Conselho Constitucional. Outros funcionários também 
são obrigados a declarar os seus bens.  

Camarões                                                                                                        Sim 

Os funcionários e agentes do Estado declaram a sua riqueza na tomada de posse e na cessação das suas funções. Os agentes 
contemplados incluem o Presidente da República, o Primeiro-ministro, os Membros do Governo, o Presidente e os Deputados da 
Assembleia Nacional, o Presidente e os Membros da Câmara do Senado, os Parlamentares, os Senadores, todos os agentes eleitos, os 
Secretários-gerais dos ministérios, os Directores-gerais de empresas públicas e estatais, os Magistrados, os funcionários da 
administração responsáveis pela cobrança do fisco, todos os funcionários responsáveis pelas receitas tributáveis, e os funcionários 
responsáveis pelas cobranças fiscais e gestão de fundos públicos.   

Ilhas Comores         Sim Os agentes públicos devem declarar anualmente os seus bens e os da sua família, dentro de 3 meses após a tomada de posse.    

Congo                                                                    Sim 
Todos os cidadãos eleitos ou nomeados para um alto cargo público devem declarar os seus bens no acto da tomada de posse e quando 
cessam as funções 

Costa do Marfim                                                                          Sim 

Actualmente, o Presidente é o único funcionário público a quem se exige a declaração de bens. Porém, o Parlamento está a considerar 
aprovar um código de conduta para os funcionários públicos que inclua o enriquecimento ilícito e a declaração de bens. Importantes 
reformas introduzidas na contratação pública, culminando com a aprovação de um novo código de contratação pública e a criação da 
Autoridade Nacional de Regulação da Contratação Pública (ARMP)   

Etiópia                          Sim 

A luta contra a corrupção está associada à reforma da função pública. Os funcionários seniores do Estado são obrigados a declarar 
todos os seus bens bem como os bens dos familiares próximos junto da Comissão Federal de Ética e Anti-corrupção (FEACC). A falta 
de cumprimento desta obrigatoriedade acarreta um processo penal, pena de prisão e multa. O Presidente da República, os Primeiros-
ministros, os Ministros, os Ministros Estaduais, os Vice-ministros, os Comissários, os Governadores do Banco Central e outros 
executivos superiores não estão isentos desta obrigatoriedade.  
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Gabão                                             Sim 
É exigida a declaração de bens pelos titulares de cargos de autoridade no Estado. A má conduta pode resultar em punições que vão 
desde multa até à demissão do cargo. As sanções por actos de desonestidade cometidos por funcionários são impostas pela comissão 
de disciplina.    

Gana      Sim 
Procedimentos simplificados de prestação de serviços públicos, investigação imediata de alegacões de corrupção, racionalização dos 
processos de contratação pública, aplicação efectiva do código de conduta.  

Guiné     Sim 
Os funcionários públicos, incluindo o Presidente da República e os Ministros, devem declarar os seus bens antes da tomada de posse e 
depois da cessação de funções.  A transparência na contratação pública é regulada. 

Quénia                                                               Sim 

Os funcionários públicos suspeitos de abuso de poder devem demitir-se. Os funcionários públicos são obrigados a declarar a sua 
riqueza. Exige-se que o recrutamento e a promoção dos funcionários públicos seja com base no mérito. O Governo está a criar o 
mecanismo legal e institucional necessário para garantir que os infractores sejam devidamente processados judicialmente. Foi criada 
uma comissão judicial de ética e governação para recolher informação e determinar a dimensão da corrupção na magistratura judicial, 
reportar sobre casos específicos e recomendar medidas correctivas. A função pública foi objecto de reformas alargadas tais como a 
introdução de sistemas de gestão das finanças públicas e a criação da Autoridade de Fiscalização da Contratação Pública (PPOA) 

Lesoto  Sim 
Os funcionários públicos sã obrigados a alienar os seus interesses financeiros directos e indirectos em qualquer empreendimento bem 
como outros interesses incompatíveis com o exercício de funções públicas.  

Libéria  Sim 

Obrigatoriedade de declaração de bens, dos rendimentos e dos passivos pelo Presidente, Vice-Presidente, Ministros, Vice-Ministros e 
Comissários. Estes órgãos devem fazer esta declaração de dois em dois anos. Acção judicial contra indivíduos que fornecem 
informações falsas e enganadoras. Foi criada a Comissão de Contratação e Concessões Públicas (PPCC) para fiscalizar a contratação 
de bens e serviços.  Garantida a independência da Comissão da Conta Geral (GAC) do Estado preconizando que ela preste contas à 
legislatura.   

Malawi                                                                                                                     Sim 
O alvo são as práticas de corrupção por funcionários públicos, as práticas de corrupção com os funcionários públicos, o uso do poder 
oficial para fins corruptos, o uso indevido da função pública, os funcionários públicos que desempenham as suas funções de uma forma 
corrupta. 

Mali Sim 
Obrigatoriedade imposta somente ao Presidente da República e aos Ministros, antes da tomada de posse, e renovável anualmente, 
durante o exercício do mandato. 

Moçambique Sim 

Obrigatoriedade de o Presidente e outros altos funcionários do Estado declararem os seus bens ao Conselho Constitucional, dentro de 
um período não superior a 30 dias depois da tomada de posse. Obrigatoriedade de todos os membros do Governo, os respectivos 
cônjuges e os seus dependentes legais declararem os seus bens. Proibição de os funcionários governamentais receberem rendas 
externas ou serem membros dos conselhos de administração de instituições que não sejam de caridade ou de educação. Processo de 
contratação pública bem regulado, com disposições preconizando como requisito o concurso público, a obrigatoriedade de formação 
profissional, um processo de reclamações e um regulamento destinado a excluir as empresas declaradas culpadas de violar o 
regulamento de contratação.   

Namíbia      Sim 

Regulamento que rege a oferta de brindes e de hospitalidade aos funcionários públicos. Somente os Deputados Parlamentares, o 
Director e o Director Adjunto da Comissão Anti-corrupção são obrigados a declarar os seus bens. O Chefe de Estado está isento de o 
fazer. Os funcionários públicos estão proibidos de assumir funções no sector privado enquanto forem funcionários do Estado. Os 
funcionários públicos são capacitados em matérias de ética.  

Níger       Sim 
Declaração de bens e regulamentação aplicável à oferta e recepção de brindes aos membros do executivo, deputados parlamentares e 
membros da legislatura. Fiscalização dos funcionários públicos, através da recolha e confirmação das declaração de bens anuais. Todos 
os funcionários públicos devem entregar fichas de declaração de bens, embora estas declarações não sejam tornadas públicas.  
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Nigéria     Sim 

A disponibilidade pública dos relatórios do Auditor Geral também "gera uma pressão política de agir em resposta aos problemas 
identificados". Funcionários públicos implicados em actos de corrupção levados às barras do tribunal. Os funcionários do Estado são 
obrigados a declarar os seus bens ao Provedor de Justiça. Tendo acesso, por virtude da sua função, a todos os documentos do 
Governo e de todos os seus departamentos o Inspector Geral desempenha um papel vital na identificação das debilidades e 
irregularidades administrativas.  

Ruanda     Sim 

A Comissão Anti-corrupção tem características singulares. É dotada de poderes para processar judicialmente.  Desde a sua criação ela 
tem estado envolvida na acusação judicial de casos de grande impacto e mediáticos. Outrossim, o âmbito dos actos de corrupção foi 
alargado para incluir o tráfico de influências, a posse injustificada de riqueza e a concertação de propostas em concursos públicos. 
Obrigatoriedade de os funcionários públicos declararem a sua riqueza. A ACC tem competências para obrigar a produção de 
documentos, incluindo relatórios em formato electrónico, e para demandar testemunhas e interrogá-las sob juramento. A ACC pode, 
igualmente, demandar que uma pessoa sujeita a uma investigação ou os indivíduos com uma relação com uma pessoa investigada 
forneçam as declarações da despesa incorrida com respeito a ele próprio, ao seu cônjuge, pais ou filhos, de toda a receita fei ta durante 
um período especificado e o valor de imposto pago sobre esse rendimento. A falta de fornecimento da informação ou o fornecimento de 
declarações falsas acarreta penas que vão desde multa a penas de prisão.  A ACC também racionalizou os procedimentos de 
contratação pública.  

Serra Leoa Sim 

As funções de fiscalização do Auditor Geral, da Comissão Permanente Especializada do Parlamento sobre as Contas Públicas (SCOPA) 
e do gabinete independente do Protector Público garantem que o sector público, incluindo os políticos, sejam responsabilizados pelas 
suas acções. A Comissão Interministerial Contra a Corrupção, que compreende os Ministros da Função e Administração Pública, da 
Justiça, da Segurança e Protecção e de Desenvolvimento Constitucional, e que tem competências para apreciar propostas sobre a 
implementação de campanhas anti-corrupção nos níveis nacional e provincial. 

África do Sul    Sim 

As funções de fiscalização do Auditor Geral, da Comissão Permanente Especializada do Parlamento sobre as Contas Públicas (SCOPA) 
e do gabinete independente do Protector Público garantem que o sector público, incluindo os políticos, sejam responsabilizados pelas 
suas acções. A Comissão Interministerial Contra a Corrupção, que compreende os Ministros da Função e Administração Pública, da 
Justiça, da Segurança e Protecção e de Desenvolvimento Constitucional, e que tem competências para apreciar propostas sobre a 
implementação de campanhas anti-corrupção nos níveis nacional e provincial. 

Tanzânia        Sim 

Todos os funcionários públicos, incluindo os Ministros, os Secretários Permanentes, os Directores-Gerais, o Procurador-Geral, o Juiz-
Presidente Supremo e os Juízes devem declarar junto do Secretariado da Ética, os seus bens, incluindo, mas sem se limitar aos 
depósitos monetários em bancos ou qualquer instituição financeira, património imobiliário e dividendos. Membros do Governo obrigados 
a depositar declarações de bens anualmente. Todas as instituições devem adoptar códigos de conduta obrigatórios aplicáveis aos seus 
funcionários.  

Uganda        Sim 

Os funcionários públicos devem declarar os seus bens regularmente. Os dirigentes políticos devem declarar os seus rendimentos, bens 
e passivos.  A Inspecção Geral do Estado (IGE) funciona como Protector de Justiça e tem competências para, não só investigar, prender 
e processar casos de corrupção ou abuso de autoridade ou de cargo público, mas também para ter acesso a documentos, sempre que 
necessário. A IGE também tem poderes para inspeccionar e congelar contas bancárias, fazer buscas, ordenar a apresentação de 
documentos, obter provas sob juramento, impor restrições sobre propriedade, entre outros. A Autoridade de Contratação Pública e 
Alienação de Património Público (PPDA) fiscaliza as matérias ligadas à contratação pública. 

Zâmbia    Sim 

 Somente os Deputados, os Ministros e poucos funcionários públicos tais como Juízes, devem declarar os seus bens pessoais no acto 

da tomada de posse de cargos públicos. Contudo, decorrem debates sobre a promulgação de legislação que exija a todos os 
funcionários públicos a declararem os seus bens periodicamente. Os funcionários públicos ainda não são sujeitos à legislação que 
estatui a obrigatoriedade de declaração de informações financeiras, mas os candidatos presidenciais são obrigados a declarar os seus 
activos financeiros. Criadas comissões de gestão das aquisições ministeriais, provinciais, institucionais e públicas e foram aprovados 
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regulamentos de concurso público aberto, com vista a garantir a transparência nos processos de concurso. O Gabinete do Auditor Geral 
(OAG) faz a auditoria das contas relacionadas com as receitas gerais do país. Porém, não pode impor sanções aos funcionários 
públicos que tenham usado indevidamente, feito o desvio de aplicação ou desviado fundos públicos. A instituição só pode remeter os 
casos às autoridades competentes para o devido sancionamento.    
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Artigo 7:  Combate à Corrupção e a Infracções Relacionadas na Função Pública  
 

21. Com muito poucas excepções, todos os Estados Parte promulgaram Códigos 
de Ética dos Dirigentes do Estado para servirem de alicerce para as iniciativas de 
luta contra a corrupção na função pública. Camarões, Etiópia e Malawi foram 
pioneiros na introdução de departamentos de ética nos ministérios e departamentos 
governamentais para liderarem a implementação de medidas de integridade.  De 
igual modo, todos os Estados Parte adoptaram disposições sobre a declaração de 
bens pelos funcionários públicos. Porém, as diferenças residem no facto de a 
referida obrigatoriedade ser parcial ou abrangente. Entre os Estados Parte que 
possuem disposições parciais sobre a declaração de bens contam-se os seguintes:  
Costa do Marfim, onde, actualmente, somente o Presidente é obrigado a declarar os 
seus bens; Mali, onde somente o Presidente e os Ministros declaram os seus bens; 
Namíbia, onde somente os Deputados e o Director e o Director Adjunto da Comissão 
Anti-corrupção (ACC) declaram os seus bens; e Zâmbia, onde os Deputados, os 
Ministros e poucos funcionários públicos devem declarar os seus bens. A legislação 
abrangente impondo a declaração de bens tende a aplicar-se a todos os funcionários 
públicos. Por exemplo, na Argélia, Benin, Camarões, Congo, Guiné, Libéria, 
Moçambique, Nigéria, Tanzânia, a legislação impõe a declaração de bens pelo 
Presidente e todos os dirigentes seniores do Governo. Alguns países criaram 
gabinetes fortes para processarem judicialmente os funcionários públicos. Por 
exemplo, África do Sul tem um Gabinete Independente do Procurador da República 
e uma Unidade de Apreensão de Bens para conter a corrupção, enquanto as 
instituições de luta contra a corrupção no Gana, Serra Leoa e Uganda têm secções 
para processar judicialmente os casos de corrupção na função pública.  
 

22. A maior parte dos Estados Parte introduziu medidas visando reforçar a 
administração pública, incluindo a criação de gabinetes de inspecção que 
salvaguardam as finanças públicas, reforçam a prestação de contas, fiscalizam e 
controlam os contratos celebrados pelo Estado. Além disso, criaram instituições 
responsáveis pela contratação pública para aumentar a transparência e a 
concorrência na adjudicação de contratos, em conformidade com as normas da 
OMC.  
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Tabela 3: Acesso à Informação (Artigo 9)    

País                        Existe alguma legislação sobre o acesso à informação e a protecção de denunciantes?   

Argélia                                Não 
Os Relatórios do Gabinete do Auditor Geral são publicados, juntamente com outros relatórios 
de organismos de fiscalização do Estado.   

Benin            Sim 

          A Constituição e a lei prevejam a liberdade de expressão, não existem leis que dispõem 
sobre o acesso público à informação do Estado. Outrossim, os funcionários públicos não estão 
sujeitos às leis sobre a divulgação de informação financeira. Os trabalhadores do sector 
público e privado que denunciam casos de corrupção não beneficiam de qualquer protecção 
legal ou prática contra eventuais recriminações ou outras consequências negativas.    

Burquina Faso     Sim 

 Os jornalistas têm acesso às fontes de informação, exceptuando a informação relativa à 
segurança interna interna ou externa do Estado, aos segredos militares, aos interesses 
económicos estratégicos, a investigações ou processos judiciais em curso e a tudo o que 
ameaça a dignidade e a privacidade dos burquinabe.  Também está garantido o acesso à 
informação sobre a corrupção. 

Camarões                                                                                                         Não 
Não existe lei de acesso à informação e nem os funcionários públicos nem os trabalhadores do 
sector privado estão protegidos contra recriminações caso denunciem casos de corrupção.  

Ilhas Comores        Sim 

Os membros da Comissão têm poderes para aceder e verificar os dados, os documentos, os 
arquivos, especialmente os materiais relacionados a todos os serviços do Estado ou qualquer 
instituição pública. A identidade das pessoas envolvidas no contexto do processo de 
revelação, incluindo os denunciantes, as testemunhas e o alegado instigador do acto de 
corrupção é protegida durante o julgamento penal civil. 

Congo                                                                                                      Sim 
A liberdade de comunicação é garantida através do Conselho Superior. Leis sobre extorsão, 
fraude e outras infracções conexas, contempla disposições que protegem os denunciantes. 

Costa do 
Marfim                                                                                 

Sim 

 A Lei do Acesso à Informação (2013) espelha o modelo africano de acesso à informação, 
incluindo a abertura do acesso a todas as pessoas, garantindo a fiscalização independente e a 
não exigência de justificar a necessidade da informação. O Parlamento aprovou esta lei dentro 
de um tempo recorde de 2 meses, o que demonstra o elevado nível de empenho que norteia o 
Governo. 

Etiópia                                    Sim 
Encoraja-se o apoio público na implementação efectiva da lei prometendo aos denunciantes 
25% dos bens que ajudarem a confiscar dos funcionários. 

Gabão                                                      Sim 
As pessoas ou entidades devem divulgar documentos ou artigos aos investigadores da 
Comissão Nacional de Luta Contra o Enriquecimento.   

Gana                     Sim 

Protecção contra represálias e aviltamento perpetrados pelos empregadores contra pessoas 
que trabalham no Estado e os trabalhadores não do Estado que queiram denunciar crimes e 
práticas de corrupção nos seus locais de trabalho. As pessoas singulares são recompensadas 
por divulgarem informação sobre uma conduta ilícita ou ilegal de outras.  

Guiné                           Sim Acesso à informação pública e liberdade de expressão e de opinião garantidos.  

Quénia                                                                                      Sim 

 Lançado o Portal de Dados Aberto, tornando o Quénia o primeiro país africano a tornar os 
dados governamentais acessíveis aos cidadãos comuns via Internet. Não pode ser levantado 
qualquer processo disciplinar contra qualquer trabalhador do sector privado ou público que 
ajude na investigação ou que revele informação para efeitos dessa investigação. Os tribunais 
obrigam-se a manter em sigilo ou suprimir qualquer informação que possa revelar a identidade 
de um informador e a assegurar a transferência e a mudança de identidade caso se torne 
necessário. 

Lesoto               Em curso 

O acesso à informação permite a participação e a fiscalização pública da actuação dos 
titulares de cargos públicos. Porém, algumas organizações da sociedade civil têm reclamado 
sobre os problemas enfrentados na obtenção de informação correcta essencial para as suas 
campanhas contra a corrupção.  

Libéria                    Sim 

Lei sobre a Liberdade de Informação promulgada em 2008: protecção de denunciantes e 
incentivos para os que denunciam casos de corrupção. Política de não divulgar a identidade 
dos denunciantes. Existe um projecto de lei destinado a proteger os denunciantes depositado 
no Parlamento.  

Malawi                                                                                                                       Sim Acesso à informação e protecção dos denunciantes garantidos.   

Mali Sim 
Liberdade de imprensa e acesso à informação e a documentos sobre a administração pública 
garantidos.  

Moçambique              Sim 

Os mecanismos de protecção dos denunciantes continuam débeis e há casos em que as 
testemunhas ou denunciantes foram perseguidos depois de denunciarem crimes de corrupção 
ou desvio de fundos do Estado. A identidade do informador não pode ser divulgada, mesmo 
durante as audiências judiciais, a menos que seja por ordem do tribunal.  
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Namíbia             Em curso 
A denúncia pode ser feita sob anonimato à ACC, à polícia ou a qualquer outra entidade 
relevante. 

Nigéria                     Sim 

Proíbe qualquer acção judicial penal ou civil contra um funcionário público que fornecer 
informação ao público, independentemente das consequências que isso pode trazer para a 
organização, ou sem autorização, desde que o funcionário esteja convencido de que a referida 
informação é indicativa de terem sido ou estarem prestes a ser cometidos actos de corrupção. 
Todas as instituições que despendem fundos públicos devem ser abertas quanto ao seu 
funcionamento e as suas despesas, enquanto os cidadãos têm o direito à informação sobre as 
suas actividades.  

Ruanda                 Sim 
A lei se conforma às normas sobre as melhores práticas em termos de âmbito de aplicação e 
contém disposições claras sobre a revelação proactiva e permite que as pessoas requeiram o 
acesso à informação, incluindo de organizações, empresas e organismos públicos. 

Serra Leoa         Em curso 
A ACC prevê que um informador cuja informação resultar em condenação receberá uma 
percentagem das receitas provenientes de quaisquer bens confiscados como resultado da 
condenação. 

África do Sul        Sim 

A governação electrónica (e-governance) está bastante desenvolvida e um número elevado de 
entidades governamentais possui sítios Web próprios, que publicam informação sobre as suas 
actividades. O sítio Web dos Serviços Sul-africanos oferece uma janela de atendimento único 
para a obtenção de informações sobre os serviços prestados pelo Governo. O Projecto de Lei 
de Protecção da Informação do Estado, alcunhado Projecto de Lei de Secretismo, procura 
limitar a liberdade de imprensa e a capacidade dos media de reportar casos de corrupção, e 
preconiza medidas punitivas para a divulgação ou posse de documentos classificados.  

Tanzânia         Em curso 
Não existe legislação abrangente que obrigue os organismos públicos e privados a informar o 
público sobre assuntos importantes do seu interesses.  

Uganda         Sim Os denunciantes recebem 5% do valor total recuperado como resultado da sua denúncia.  

Zâmbia               Em curso 

O Procurador Geral tem poderes para demandar uma investigação e provas relacionadas com 
a investigação de casos de corrupção, o que inclui o acesso a investigações bancárias. Existe 
um mecanismo de denúncia online pelo qual os cidadãos podem reportar alegados casos de 
corrupção na condição de anonimato.  

  



16 
 

Artigo 9: Acesso à Informação   
 

23. Os 27 Estados Parte possuem alguma versão de legislação sobre a 
divulgação de informação; cada vez mais Estados Parte estão a aprovar leis de 
Liberdade de Informação para alicerçar os regimes de luta contra a corrupção. Os 
Estados Parte com leis explícitas de acesso à informação incluem: Burquina Faso e 
Congo, que têm leis que concedem aos jornalistas o direito de acesso às fontes de 
informação, exceptuando a que se relaciona com a segurança do Estado; na Costa 
do Marfim, o Parlamento aprovou em Dezembro de 2013, em tempo recorde de dois 
meses, uma legislação sobre o acesso à informação; as constituições da Guiné, 
Malawi, Mali e Ruanda permitem o acesso à informação pública. Os Estados Parte 
seguintes possuem leis que também incorporam a protecção dos denunciantes: 
Comores; Congo; Etiópia; Gana, Quénia; Libéria, Malawi, Moçambique; Nigéria, 
Serra Leoa, Uganda e Zâmbia. Embora a Libéria ainda não tenha promulgado a lei 
de liberdade de informação, o Presidente assinou um Decreto em 2008 que protege 
os denunciantes. Os parlamentos no Lesoto, Tanzânia e Namíbia estão em processo 
de promulgação de leis de acesso à informação. Enquanto se aguarda a 
promulgação desta legislação, estes Estados Parte incluíram alguma forma de 
protecção dos denunciantes nas actuais leis anti-corrupção. Gana ainda não 
aprovou uma lei de acesso à informação, mas tem medidas de protecção dos 
denunciantes. Argélia não possui lei de acesso à informação, mas os relatórios do 
Auditor Geral e de outras entidades de fiscalização governamentais são tornados 
públicos. 
 

24. Alguns Estados Parte possuem leis de protecção dos denunciantes que 
incluem incentivos monetários. Por exemplo, em 2010, o Parlamento Federal da 
Etiópia aprovou o Projecto de Lei de Protecção dos Denunciantes que oferece 25% 
dos bens aos que ajudam a recuperá-los. No Uganda, os denunciantes recebem 5% 
do valor total recuperado como resultado da sua acção. De igual modo, as emendas 
introduzidas em 2013 na Lei de Protecção dos Denunciantes do Gana criam um 
fundo especial para recompensar os denunciantes. 
 

25. Os actores da sociedade civil no Benin, gana, Serra Leoa e Nigéria fazem 
parte de uma coligação de 30 organizações de 16 países designada Centro Africano 
de Liberdade de Informação (AFIC), que adoptou a Declaração de Lagos sobre o 
Direito ao Acesso à Informação. Estas organizações envolvem-se em acções de 
advocacia do Modelo Africano sobre o Acesso à Informação, que inclui a abertura do 
acesso a todas as pessoas colectivas e singulares, a previsão de uma fiscalização 
independente e a não exigência de justificar a necessidade da informação. 
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Tabela 4: Financiamento de Partidos Políticos (Artigo 10)    

País                         
Coluna E: Existe alguma proibição em 

relação às fontes de receita dos partidos 
políticos e/ou candidatos?   

Coluna F: Os partidos políticos recebem financiamento 
público directo?  

Argélia                           Sim - Criminaliza o financiamento secreto     A Lei Eleitoral prevê o financiamento directo  

Benin                                                                    
Sim - Proíbe os donativos anónimos restringe 
os montantes que um doador pode doar  

A lei prevê o financiamento público directo 

Burquina Faso                    
Sim - Proíbe o uso de fundos adquiridos por 
meios ilegais e corruptos 

 Não está previsto o financiamento dos partidos políticos  

Burundi                                                                                                                      
 Sim - Não estão autorizadas as doações 
estrangeiras           

Os partidos recebem fundos apenas para as campanhas 
eleitorais, mediante o critério de igualdade. 

Camarões                                                                                                                       
Sim - Proíbe a recepção de fundos 
estrangeiros     

Para as actividades regulares dos partidos e a organização de 
campanhas eleitorais 

Ilhas Comores        Não 

Não existe legislação sobre o financiamento dos partidos 
políticos. Contudo, alguns actores têm pressionado activamente 
o Governo para preparar um projecto de lei sobre o 
financiamento dos partidos políticos.  

Congo                                                                                                     Sim        Esta previsto o financiamento público dos partidos  

Costa do 
Marfim                                                                                    

Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros        

Uso de recursos estatais para a campanha política  

Etiópia                                                
Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros e outros     

Previsão de financiamento público directo  

Gabão                                                       
 Sim - Todos os meios de financiamento 
externo          

Financiamento de campanhas eleitorais e dotações anuais para 
as despesas de funcionamento 

Gana                            
Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros  

Previsão de financiamento regulado  

Quénia                                                                           Não 

Fundo dos Partidos Políticos compartilhado de acordo com o 
número de representantes na Assembleia nacional. 95% dos 
fundos distribuídos de forma proporcional, mas somente entre 
os partidos que angariaram mais de 5% do número total de 
votos nas eleições gerais precedentes.  

Lesoto                           
Não - São explicitamente autorizados os 
donativos de interesses estrangeiros  

Esta previsto o financiamento público dos partidos  

Libéria                            
Sim - Receitas resultantes de práticas ilegais 
e corruptas são proibidas nos termos da 
legislação eleitoral.  

Calcula-se que 0,25% de todas as receitas fiscais da Libéria 
sejam despendidas no financiamento dos partidos políticos, de 
modo a evitar o seu envolvimento em actos de corrupção.  

Malawi                                                                                                                                     
 Sim - Organismos do Estado e empresas 
públicas 

Os partidos que ganhem mais de 1/10 dos votos nas eleições 
nacionais para o Parlamento tem garantido financiamento 
suficiente para o trabalho constitucional, mas não para as 
campanhas partidárias.           

Mali                                                                 Não 
Calcula-se que 0,25% de todas as receitas fiscais do país sejam 
despendidas no financiamento dos partidos políticos.  

Moçambique                
Sem - Donativos de interesses estrangeiros e 
corporativos.  

Os fundos públicos são atribuídos com base num modelo misto, 
proporcionalmente e de forma igual  

Namíbia             Não 
Os partidos políticos com representação parlamentar são 
financiados pelo erário público, numa base proporcional, e a 
atribuição dos fundos depende de ........ 

Nigéria                           
Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros e anónimos 

 Não há financiamento público aos partidos  

Ruanda                         
Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros e anónimos 

A lei prevê o financiamento público directo aos partidos políticos. 

Serra Leoa                
Sim - Proibição de donativos de interesses 
estrangeiros, de empresas e dos sindicatos  

Financiamento público regulado 

África do Sul      Não 
O financiamento público é concedido aos partidos com 
representação parlamentar, numa base proporcional, durante as 
eleições 

Tanzânia      Não 
Funcionamento público para o funcionamento normal dos 
partidos, mas não para as campanhas   

Uganda                        
 Não - Restringe os donativos de interesses 
estrangeiros aos candidatos  

Não há financiamento público aos partidos   

Zâmbia        Não Não há financiamento público aos partidos 
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Artigo 10: Financiamento de Partidos Políticos  
 
26. A maior parte dos Estados Parte aprovou leis que permitem o financiamento 
dos partidos políticos através do erário pública, mas proibindo o seu financiamento 
por fontes privadas.  Argélia, Benin, Burundi, Camarões, Congo, Costa do Marfim, 
Etiópia, Gabão, Quénia, Libéria, Malawi, Mali, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África 
do Sul, Tanzânia, e Uganda possuem leis que permitem o financiamento público dos 
partidos políticos. Alguns Estados Parte como Burundi e Costa do Marfim somente 
financiam as campanhas eleitorais enquanto outros, como Malawi e Tanzânia 
proíbem o financiamento público de campanhas políticas. Os restantes Estados 
Parte prevêem o financiamento dos partidos políticos durante todo o ciclo eleitoral, 
desde que ganhem uma determinada percentagem de assentos nos parlamentos 
nacionais.  

 
27. Com a excepção do lesoto, que não proíbe os donativos estrangeiros aos 
partidos políticos, a maior parte dos Estados Parte não permitem o financiamento 
estrangeiro dos partidos. Burquina Faso, Gana, Nigéria e Zâmbia não prevêem o 
financiamento público dos partidos.  Enquanto a Argélia proíbe os donativos 
empresariais e anónimos aos partidos políticos, Gana e África do Sul permitem o 
financiamento privado dos partidos. Quase todos os Estados Parte impõem uma 
obrigatoriedade rigorosa de divulgação da aplicação dos recursos públicos pelos 
partidos políticos. 
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Tabela 5: Sector Privado (Artigo 11)    

País                                            
  Coluna E: Como é que as medidas relacionadas com o envolvimento do sector privado são 

implementadas?  

Argélia          Sim Pacto Económico e Social Nacional   

Benin                                                                               Sim Conselho dos Investidores Privados do Benin     

Burquina Faso                                            Sim 
Centros de registo de empresas concebidos para servirem de balcão de atendimento único 
no registo de empresas 

Camarões                                                                                                                Sim Conselho dos Gestores Económicos e Associações Profissionais (GICAM) 

Ilhas Comores      Sim 
Lei aprovada para a criação de uma instituição concebida para ser uma autoridade de 
regulação da contratação pública  

Congo                                                                                  Sim Disposições legais e outras medidas de prevenção e combate à corrupção    

Costa do Marfim                                                                          Sim 
Projecto de Revitalização e Governação Empresarial: Fundo de Parceria Público-Privado 
para a União do Rio Mano   

Etiópia                Sim 
Comissão de Investimento da Etiópia Instituo de Privatização e Supervisão de Empresas 
Públicas (PPSA) 

Gabão                        Sim 
Artigo 15 da Lei No. 002/2003, de Maio de 2003, pune a corrupção no sector privado. 
Financiamento de campanhas eleitorais e dotações anuais para as despesas de 
funcionamento 

Gana   Sim Código Empresarial do Gana - Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI) 

Quénia                                                         Sim Lei de Promoção do Investimento:  Código de Integridade Empresarial (COBI) 

Lesoto   Sim Direcção Contra a Corrupção e Infracções Económicas (DCEO)  

Libéria   Sim 
 Libéria: Fundo de Parceria Público-Privado para a União do Rio Mano: Iniciativa de 
Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI)  

Malawi    Sim 
Activamente envolvido na formulação e implementação da Estratégia Nacional Anti-
corrupção (NACS) 

Mali                                      Não 
Processo de requerimento para a abertura de uma empresa racionalizado e ênfase dada ao 
investimento que promove o artesanato, as exportações e as empresas que usam mão-de-
obra intensiva.    

Moçambique   Sim 
 Candidatura à Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI) aceite em 2009: 
Associação Comercial e Industrial de Sofala (ACIS): Kit de Instrumentos Empresariais 
Contra a Corrupção (BACT)  

Namíbia     Sim 
Câmara de Comércio e Indústria e Federação dos Empregadores: Código de Conduta sobre 
prestação de contas e transparência 

Nigéria     Sim 
Código de Integridade Empresarial (CBI) Lei de Transparência nas Indústrias Extractivas da 
Nigéria (NEITI) 

Ruanda    Sim Federação do Sector Privado do Ruanda (RPSF) 

Serra Leoa Sim 
A Associação dos Empresários Nativos da Serra Leoa (SLIBA) e a Comissão Anti-corrupção 
celebraram um MdE para a promoção de parcerias público-privado.  

África do Sul  Sim 
Empresários da África do Sul Contra o Crime (Business Against Crime South Africa - 
BACSA) e Carta Sul-africana de Práticas Empresariais Éticas (South African Charter of 
Ethical Business Practices - SACEBP)   

Tanzânia   Sim Lei de Concorrência Justa de 2003 e Lei de Contratação Pública de 2004.   

Uganda            Sim 
 A Associação dos Fabricantes do Uganda (UMA) tem estado envolvido na luta contra a 
corrupção mediante o desenvolvimento de sistemas de integridade no país. 

Zâmbia Sim 
Em 2012, Zâmbia atingiu o estatuto de plena conformidade na Iniciativa de Transparência 
nas Indústrias Extractivas (EITI) 
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Artigo 11: Sector Privado 
 
28. Os esforços do sector privado na contenção da corrupção na maior parte dos 
Estados Parte envolvem o estabelecimento de parcerias público-privado (PPP).  
Exemplos de PPP que abraçaram medidas de combate à corrupção são: Pacto 
Económico e Social Nacional da Argélia; Fundo PPP para os países da União do Rio 
Mano lançado em 2012, para o desenvolvimento de parcerias com o sector privado 
na Costa do Marfim, Guiné, Libéria e Serra Leoa; Instituto de Privatização e 
Supervisão de Empresas Públicas (PPSA) da Etiópia, que coordena as agências do 
sector público e privado no processo de privatização; o Fórum Melhor Negócio 
(Forum Better Business) da Libéria; e a Câmara de Comércio e Indústria da 
Namíbia, instituições usadas por estes Estados Parte para envolver o sector privado 
no diálogo sobre questões de governação; o Memorando de Entendimento 
celebrado entre a Associação dos Empresários Nativos da Serra Leoa (SILBA) e a 
Comissão Anti-corrupção para promover a realização de consultas, a colaboração e 
a advocacia no domínio de políticas que promovam um ambiente favorável ao 
empresariado e livre da corrupção; a Business agains Crime South (BACSA), um 
organização sem fins lucrativos que ajuda o Governo na luta contra a corrupção; e, 
no Ruanda e Zâmbia, os Ministérios do Comércio, através das Câmaras de 
Comércio, envolvem o sector privado na elaboração de códigos de conduta 
destinados a melhorar a actuação leal e conter a corrupção. 
 
29. Para além das PPP, os Estados Parte registaram o crescimento de iniciativas 
lideradas pelo sector privado na gestão da corrupção, através da adopção de 
códigos de conduta empresariais. Na África do Sul, a organização que está na 
dianteira, a Business Unity South Africa (BUSA) tem sido crucial na adopção da 
Carta Sul-africana de Práticas Empresariais Éticas (SACEBP), um código de ética 
empresarial aplicável à comunidade de negócios. No Uganda, Associação dos 
Fabricantes do Uganda (UMA) tem estado envolvido na luta contra a corrupção, 
mediante o desenvolvimento de sistemas de integridade no país. Na Nigéria, o 
Código de Integridade Empresarial, uma iniciativa inovadora, é um esforço liderado 
pelo sector privado que exige os signatários das empresas a emitirem orientações a 
todos os trabalhadores e agentes, recordando-os da sua obrigação legal, moral e 
profissional de se absterem de envolvimento, promover ou condescender qualquer 
forma de corrupção; também tem promovido a adopção de procedimentos de 
denúncia internos e a nomeação de conselheiros em ética nas empresas, para 
aumentar o nível de integridade.  O sector privado no Quénia adoptou o COBI na 
elaboração dos seus códigos empresariais. 
 
30. Os Estados Parte produtores de recursos minerais como Gana, Nigéria, 
Moçambique, Serra Leoa, Libéria e Zâmbia são signatários da Iniciativa de 
Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI), que procura promover normas de 
transparência e prestação de contas no sector mineiro.  
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Tabela 6: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social (Artigo 12)    

País           
Coluna G: Existem mecanismos de envolvimento da sociedade civil e dos meios de comunicação 

social?  

Argélia        Sim Realização de campanhas de informação e sensibilização da população  

Benin                                                            Sim 
A sociedade Civil faz parte de uma coligação de 30 organizações de 16 países designada 
Centro Africano de Liberdade de Informação (Africa Freedom of Information Centre - AFIC)          

Burquina Faso                                           Sim Rede Nacional Anti-corrupção (RENLAC) composta por 30 organizações da sociedade civil  

Camarões                                                                                        Sim 
Coligação Nacional de Combate à Corrupção, uma congregação de mais de 50 organizações 
da sociedade civil 

Ilhas Comores Sim Colaboração prevista na Carta entre a Comissão Anti-corrupção e a sociedade civil 

Congo                                                                              Sim Plano de Acção de Combate à Corrupção, Suborno e Fraude   

Costa do 
Marfim                                                              

Sim 
A aprovação da lei sobre a liberdade de informação vai aprofundar o papel dos meios de 
comunicação social nas actividades de luta contra a corrupção.    

Etiópia   Sim Trabalho de advocacia da transparência na Etiópia   

Gabão   Sim 
Gozam do direito de investigar livremente todos os factos sobre a vida da nação, desde que 
seja respeitado o segredo do Estado e a privacidade dos cidadãos.  

Gana   Sim 

Coligação Anti-corrupção do Gana (GACC), uma congregação de entidades públicas, privadas 
e organizações da sociedade civil; a sociedade civil do Gana também faz parte do Centro de 
Liberdade de informação (AFIC); Associação dos Jornalistas do Gana (GJA), que é membro da 
GACC 

Quénia                                                  Sim 

Comité Directivo Nacional Anti-corrupção Conselho Anti-corrupção do Quénia (KACAB), que 
compreende organizações religiosas, associações profissionais e sindicatos dos trabalhadores. 
Organizações da sociedade civil tais como Ufadhili Trust e Africa Centre for Open Governance 
trabalham activamente na promoção de estratégias de luta contra a corrupção como também 
colaboram com o sector empresarial. 

Lesoto      Sim Conselho das Organizações Não Governamentais do lesoto (LCN) 

Libéria   Sim A Constituição garante a liberdade de imprensa e de expressão.  

Malawi                                                                                                                                                            Sim 
Coligação da Sociedade Civil Contra a Corrupção; Rede de Justiça Económica do Malawi 
(MEJN) 

Moçambique      Sim 
Ética Moçambique, uma força motriz que está por detrás da criação de centros anti-corrupção 
nas apitais provinciais  

Namíbia   Sim 
Instituto de Democracia da Namíbia (NID), Aliança da ACC-Líderes Religiosos, e Acção da 
mulher para o Desenvolvimento 

Nigéria   Sim 
Coligação Zero Corrupção (ZCC), uma rede compreendendo mais de 100 organizações; 
"Accountability Nigeria", uma coligação de organismos públicos e privados  

Ruanda   Sim 
Sociedade civil vibrante e envolvimento dos media nas campanhas e iniciativas anti-corrupção 
Não há interferência governamental 

Serra Leoa Sim 
Associação das ONG da Serra Leoa (SLANGO), cultura cívica vibrante; também o Centro 
Africano de Liberdade de Informação 

África do Sul  Sim 

Sociedade civil bastante forte e organizada, resultante da mobilização e sensibilização política 
de grandes grupos efectuada no passado contra o Apartheid; Corruption Watch South Africa e 
Fórum Nacional dos Editores da África do Sul (SANEF) têm investigado casos de corrupção e 
realizado programas educativos para incrementar o entendimento dos problemas que giram à 
volta da corrupção 

Tanzânia    Sim 
Estratégia e Plano de Acção Nacional Anti-corrupção; os programas tinham como objectivos 
específicos enquadrar e potenciar a sociedade civil e outros actores não estatais para a 
implementação de iniciativas anti-corrupção 

Uganda    Sim 

Coligação Anti-corrupção do Uganda (ACCU), um grupo representativo de mais de 70 
organizações da sociedade civil que organiza diversas actividades, incluindo a semana anti-
corrupção em Dezembro de todos os anos, para sensibilizar os órgãos de decisão sobre 
políticas e o público em geral; no outono de 2008, a coligação lançou o Livro para Identificar e 
Criticar (Book of Name and Shame) no qual os nomes dos funcionários públicos encontrados a 
praticar actos de corrupção e são condenados, são revelados. 

Zâmbia Sim 
 Rede Parlamentar Africana Contra a Corrupção (APNAC), Associação da Juventude da Zâmbia 
na luta contra a corrupção    
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Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 

31. Para promover o envolvimento da sociedade civil e dos meios de 
comunicação social nos esforços de combate à corrupção, os Estados Parte 
recorrem a grandes coligações entre o Estado e os actores não estatais ou a 
iniciativas independentes lideradas pelos actores não estatais. A maioria dos 
Estados Parte possui legislação que inclui formalmente a sociedade civil e os media 
nas campanhas, comícios, programas e nas políticas anti-corrupção. Nos Estados 
Parte como Argélia, Benin, Burquina Faso, Camarões, Ilhas Comores, Congo, 
Quénia, Namíbia, Serra Leoa e Ruanda, a sociedade civil e os media têm um papel 
formal a desempenhar nas instituições nacionais, particularmente nas comissões 
anti-corrupção, para coordenarem a implementação de estratégias nacionais anti-
corrupção, avaliar e fiscalizar os programas anti-corrupção, fazer a 
consciencialização nacional e apoiar na criação e no reforço das leis anti-corrupção.  
Algumas das coligações mais destacadas são: Coligação Anti-corrupção do Gana 
(GACC), uma congregação de actores públicos, privados e cívicos que concentra a 
sua atenção na fiscalização de actividades anti-corrupção e em fazer pressão ao 
Governo para reforçar a legislação e as políticas contra a corrupção; a Coligação 
Anti-corrupção do Uganda (ACCU), que congrega entidades governamentais e da 
sociedade civil na educação pública cm vista a incentivar a adopção de uma conduta 
ética e a responsabilização nos sectores público e privado; os programas da 
NACSAP da Tanzânia, cujos objectivos são enquadrar e potenciar a sociedade civil 
e outros actores não estatais para a implementação de iniciativas anti-corrupção; a 
Rede Nacional Anti-corrupção (RENLAC) do Burquina Faso, que trabalha com o 
Governo na promoção da moralidade e da transparência na gestão dos assuntos 
nacionais; e na Namíbia, a Secção 3 da Lei Anti-corrupção dá competências à 
Comissão Anti-corrupção (ACC) para trabalhar com os media na educação do 
público sobre os perigos da corrupção. 
 
32. Na maior parte dos Estados Parte, também se registou uma proliferação de 
iniciativas da sociedade civil e dos media como parte das campanhas anti-corrupção, 
visando a educação, a sensibilização nacional e a advocacia. Algumas destas 
iniciativas são encontradas na África do Sul, onde uma ONG, a Corruption Watch, foi 
criada em 2012 com a missão de recolher, analisar e compartilhar informação sobre 
a corrupção na África do Sul. A Corruption Watch também oferece ao público um 
mecanismo de denúncia para compartilhar as suas experiências sobre a corrupção e 
permitir o fluxo de informação sobre o mal. Em Moçambique, a Ética Moçambique 
tem sido uma força motriz que impulsiona a criação de centros anti-corrupção nas 
capitais provinciais, onde as pessoas podem denunciar de forma anónima casos de 
corrupção; esta organização também realiza campanhas de educação cívica para 
ajudar os cidadãos a identificar e protegerem-se contra funcionários corruptos ou 
actividades corruptas.  Na Tanzânia, o Conselho de Comunicação Social tem sido 
crucial na elaboração de legislação que procura incentivar a aprovação da lei de 
liberdade de informação; também criou Clubes de Imprensa ao nível da base que 
permitem que as pessoas exijam a prestação de contas e a transparência, através 
dos jornais e de emissões radiofónicas. Na África do Sul, organizações tais como 
Fórum Nacional dos Editores da África do Sul (SANEF) têm investigado casos de 
corrupção e realizado programas educativos para incrementar o entendimento dos 
problemas que giram à volta da corrupção. Os meios de comunicação social na 
África do Sul participam activamente no Fórum Nacional Anti-corrupção (NACF), que 
oferece respostas transversais sobre a corrupção e promove a integridade. 
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CONCLUSÕES  
 
33. A corrupção e as infracções conexas são males largamente reconhecidos 
como representando um impedimento ao desenvolvimento económico de África e ao 
progresso rumo à redução da pobreza e à promoção do crescimento sustentável e 
equitativo. Esta é a razão por que os países africanos têm procurado encontrar 
abordagens abrangentes e multifacetadas de combate à corrupção. Dado que a 
maior parte dos Estados Parte adoptaram legislações, regulamentos e práticas 
destinados a conter a corrupção e outras infracções conexas, deram passos muito 
significativos rumo à disseminação da AUCPCC. Contudo, apesar destes esforços, 
ainda se registam algumas lacunas. Por exemplo, a maior parte dos organismos de 
combate à corrupção não têm poderes de processar judicialmente; na maior parte 
dos casos, estes organismos remetem os resultados da sua investigação a outras 
entidades que, muitas vezes, não acusam os casos nos tribunais. Ademais, embora 
a maioria dos Estados Parte enfrente graves dificuldades em termos de recursos, 
também são caracterizados pela existência de uma multiplicidade de instituições 
anti-corrupção que concorrem entre, o que traz problemas de harmonização, 
coordenação e eficácia das iniciativas de combate à corrupção. 
 
34. A maior parte dos Estados Parte fez envidou esforços notáveis visando conter 
a corrupção na função pública, através da aprovação de políticas que penalizam a 
má conduta dos funcionários públicos e racionalizam os mecanismos de fiscalização, 
mas ainda é necessário fazer mais para introduzir medidas consistentes na 
implementação das disposições existentes que reforçam a integridade dos 
funcionários e das instituições públicas. Na maioria dos Estados Parte, não existem 
dados oficiais sobre a investigação de queixas e o número de processos judiciais 
contra funcionários públicos acusados de corrupção. Esta informação é vital para se 
avaliar a eficácia das leis anti-corrupção na prática e para determinar se as queixas 
são efectivamente investigadas. 
 
35. Embora a maior parte dos Estados Parte tenham adoptado regulamentos 
sobre o financiamento público dos partidos políticos com vista a reduzir a influência 
do dinheiro na política, torna-se necessário compartilhar experiências e aprender de 
outros Estados Parte sobre as melhores práticas que encorajam o financiamento 
sustentável de processos políticos competitivos.   
 
36. África ofereceu uma liderança mundial em termos de iniciativas sobre a 
legislação relativa à liberdade de informação e governação transparente. Estas 
medidas estão a produzir um efeito adicional crucial sobre as campanhas de 
combate à corrupção, mas é necessário serem mais divulgadas e disseminadas para 
promover a AUCPCC. 
 
37. As  da sociedade Civil e os media são aliados cruciais nos esforços de 
combate à corrupção. É extremamente importante criar um ambiente propício para 
os media e a sociedade se envolverem na luta contra a corrupção e outras 
infracções conexas e apoiá-los na sensibilização pública e para actuarem como 
canal para as populações reportarem casos de corrupção envolvendo funcionários 
públicos. Embora não exista um modelo consistente de envolvimento destes actores, 
a maior parte dos Estados Partes envidou muitos esforços para criar alianças 
abertas para fins de advocacia, partilha de informação e publicidade das campanhas 
anti-corrupção.  
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38. O sector privado está a surgir como elemento-chave nos esforços de combate 
à corrupção, mas devem ser feitos esforços mais vigorosos destinados a incentivar 
as iniciativas de parceria público-privado nas iniciativas visando conter a corrupção.   
 
39. O sucesso dos esforços de combate à corrupção na maior parte dos Estados 
Parte dependem das acções e decisões tomadas pelos dirigentes mais altos.  
 
RECOMENDAÇÕES 
 

Para melhorar a governação mediante a prevenção e o combate à corrupção 
em África, o AUABC recomenda o seguinte: 
 
40. O Conselho, que é o organismo principal no combate à corrupção da UA, 
deve ser devidamente financiado como sinal do emprenho dos líderes africanos na 
luta contra a corrupção. Não se deve deixar nas mãos dos parceiros de 
desenvolvimento a tarefa de financiar este órgão tão sensível, pois isso cria a 
impressão de que as lideranças africanas não consideram prioritária a luta contra a 
corrupção, não obstante os seus efeitos devastadores sobre o continente. A UA 
estaria a enviar um forte sinal do seu empenho na luta contra a corrupção se 
garantisse sempre a dotação de fundos realistas para o ABC.  
 
41. Dado que o AUABC realiza funções cruciais de recolha de informação sobre o 
cumprimento e a implementação da AUCPCC, precisaria de recursos financeiros e 
humanos adicionais para realizar uma investigação credível nos Estados Parte.  A 
realização de mais pesquisa e investigação baseada em evidências incrementará o 
entendimento do grau de cumprimento e ajudará na divulgação mais ampla das 
melhores práticas.  
 
42. A UA deve considerar rever a Convenção para que preveja o seguinte:  

 
a nomeação dos membros do ABC por um período mais alargado que os 
actuais dois anos, à semelhança dos outros mecanismos de fiscalização, de 
modo a dar-lhes um tempo razoável para executarem o seu mandato;  
 
a apresentação de um relatório anual do ABC ao Conselho Executivo e não 
'regularmente'; 
 
a aplicação da AUCPCC ã própria UA e aos seus diferentes órgãos; 
 
o estabelecimento de uma Conferência dos Estados Parte (CPS) para 
fortalecer a aprendizagem entre pares e a partilha de informação; 
 
a consideração da corrupção como crime internacional dentro da jurisdição do 
Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. 
 

43. Quanto aos Estados Membros da UA e aos Estados Parte na Convenção, o 
Conselho recomenda o seguinte: 
 

todos os Estados Membros devem aderir à AUCPCC, ratificá-la e enquadrá-la 
no ordenamento jurídico-regulador interno como demonstração do 
compromisso de lutar contra a corrupção em África, em geral, e em cada país, 
em particular; 
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a UA deve solicitar aos Estado Parte para cumprirem o número 1 do Artigo 20 
da AUCPCC que preconiza que cada Estado Parte deve comunicar ao 
Presidente da Comissão, na altura da assinatura ou depósito dos seus 
instrumentos de ratificação, o nome da autoridade ou entidade nacional 
responsável pela fiscalização das infracções previstas no número 1 do Artigo 
4 da Convenção.   
 
Os Estados Parte têm a obrigação de dotar recursos adequados às 
instituições de combate à corrupção.  
 
Os Estados Parte devem considerar introduzir medidas sólidas que permitam 
as entidades anti-corrupção processar judicialmente os casos de corrupção e 
outras infracções conexas para reduzir a sua dependência em relação a 
outras instituições que, muitas vezes, não acusam judicialmente estes casos. 

 
Os Estados Parte devem forjar alianças mais fortes entre as autoridades 
públicas, o sector privado, a sociedade civil e os media nos esforços visando 
prevenir e erradicar a corrupção. 
 

44. Por último, o AUABC mantém-se empenhado em garantir a implementação 
plena da AUCPCC, que entrou em vigor em Agosto de 2006, e cumprirá o seu 
mandato, nos termos definidos por decisão do Conselho Executivo e da Assembleia 
dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana.  
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Anexo A  
IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DA UA 

 
1. A corrupção foi considerada um dos entraves mais gigantescos para a boa 
governação, o crescimento económico sustentável, a paz, a estabilidade e o 
desenvolvimento em África.  
 
2. As melhores práticas na luta contra a corrupção estão alicerçadas em sistemas 
de governação democrática que fortalecem a prestação de contas, as instituições 
democráticas que cimentam a sua eficácia na autonomia e neutralidade na 
administração de políticas, em instituições de fiscalização devidamente dotada de 
recursos que fazem valer o cumprimento dos regulamentos, e no envolvimento de 
uma sociedade civil vigilante e participativa.  Estes factores reforçam o elo entre a 
governação e a corrupção, onde as instituições débeis em matéria de prestação de 
contas e participação incentivam a corrupção.  De igual modo, as medidas eficazes de 
combate à corrupção provêm de Estados funcionais que providenciam bens públicas, 
encorajam a concorrência proveniente do sector privado e toleram as pressões 
fiscalizadoras exercidas pela sociedade.    
 
3. As lições comparativas sobre as inovações institucionais, a vontade política e o 
investimento em iniciativas anti-corrupção constituem instrumentos vitais para 
discernir de que maneira os Estados Partes abordam as questões de controlo da 
corrupção e as melhores práticas na luta contra a corrupção em todo o continente 
africano, descritas na secção seguinte.  
 
Argélia 
 
 4. A República da Argélia assinou a AUCPCC a 29 de Dezembro de 2003, tendo-
a ratificado a 23 de Maio de 2006. O instrumento de ratificação foi depositado a 6 de 
Julho de 2006.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
5. A Argélia promulgou diversas leis sobre o combate à corrupção, incluindo uma 
lei-quadro sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e o 
financiamento ao terrorismo de Fevereiro de 2005, e uma lei sobre a prevenção e o 
combate à corrupção, de Fevereiro de 2006.  Antes da aprovação destas leis, a 
Argélia havia promulgado um Decreto Presidencial em Julho de 2002 para regular os 
contratos governamentais e o papel das instituições responsáveis por garantir o 
controlo e a aplicação eficientes de fundos públicos; também foi aprovado um código 



 

2 
 

de conduta aplicável aos funcionários superiores do departamento do fisco e das 
alfândegas, exigindo que  na altura da nomeação e da cessação de funções.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
6. A lei sobre o combate à corrupção da Argélia criminaliza as práticas que 
contrárias à probidade na função pública; a lei alarga a acção criminal por delitos de 
corrupção ao conflito de interesse, à aceitação de ofertas prejudiciais ao normal 
desempenho de funções e à obrigatoriedade de declarar os bens. A lei condena o 
enriquecimento ilícito e coloca o ónus da prova no agente público cujos bens são de 
um valor proporcionalmente mais alto que o seu rendimento legítimo. Esta 
obrigatoriedade inclui os funcionários governamentais superiores, entre os quais o 
Presidente, os Deputados, os Membros do Conselho Constitucional, os Chefes e os 
representantes eleitos das assembleias populares.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
7.  Os Relatórios do Gabinete do Inspector Geral (Tribunal Administrativo) são 
publicados, juntamente com outros relatórios de organismos de fiscalização do 
Estado.   
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
8. A lei eleitoral da Argélia prevê o financiamento directo aos partidos políticos, 
mas também criminaliza o financiamento secreto aos partidos políticos.  Para além de 
banir as doações de interesses estrangeiros aos partidos e candidatos a cargos 
políticos, a Argélia também bane as doações de pessoas colectivas e as doações 
anónimas aos partidos políticos.   
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
9. Como transitou de uma economia centralizada para uma economia de 
mercado, o Governo argelino deu passos rumo à adopção de normas internacionais e 
à introdução de reformas estruturas destinadas a criar um ambiente regulador 
favorável para encorajar o investimento privado. Como parte destes esforços, a 
Argélia adoptou um Pacto Económico e Social Nacional que sublinha o papel que as 
empresas privadas devem desempenhar na economia. 
 
10. A promoção do sector privado como força motriz do crescimento resultou na 
criação de parcerias entre o Estado e o sector privado. Um dos problemas 
enfrentados pela Argélia na sua caminhada rumo ao estabelecimento da economia de 
mercado reside no surgimento de actores do sector privado que recorrem a meios 
ilícitos para investir em sector vitais da economia, particularmente nas instituições 
financeiras e bancárias.  
 
11. Para combater a proliferação da corrupção envolvendo o sector privado, a 
Argélia ratificou acordos internacionais para visar o branqueamento de capitais, tais 
como o Grupo de Acção Financeira contra  branqueamento de capitais. Em 
conformidade com estas medidas, a Argélia assinou a Convenção das Nações Unidas 
para a Repressão do Financiamento do Terrorismo e a Convenção das Nações 
Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional  
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12. Ademais, dada a prevalência reconhecida da fuga ao fisco em todos os 
sectores da economia, o Governo promulgou a Lei das Finanças em 2006, que estatui 
diversas disposições tais como a institucionalização de documentos sobre os que 
fogem ao fisco e a imposição de uma multa por falta de declaração das existências. O 
Governo também aumentou o número de recebedorias de fazenda, sendo que, dentre 
estes, 60 foram criados em 2009, mais 250 recebedorias locais destinadas a fazer o 
rastreio dos processos de pessoas singulares. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
13. A Lei sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção da Argélia reitera a 
importância do papel da sociedade civil, particularmente os meios de comunicação 
social, na realização de campanhas de informação e sensibilização no seio da 
população.  
 
Benin 
 
14. A República do Benin assinou a AUCPCC a 11 de Fevereiro de 2004, tendo-a 
ratificado a 20 de Setembro de 2007. O instrumento de ratificação foi depositado a 7 
de Novembro de 2007.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
15. Desde Dezembro de 1990, a Constituição do Benin classifica a corrupção 
como uma das infracções puníveis nos termos da lei. A lei de 2011-20, promulgada a 
12 de Outubro de 2011, orienta a luta contra a corrupção e outras infracções conexas. 
Ao longo dos anos, o Governo criou organismos nacionais responsáveis pelo combate 
à corrupção: a Frente Nacional de Luta Contra a Corrupção (FONAC, 1998); o 
Observatório de Luta Contra a Corrupção (OLC, 2004); e a Comissão Nacional 
Consultiva sobre a Reforma Administrativa (ANLC), que substituiu o OLC em 2007; e 
a Lei Uniforme 2006-14, contra o branqueamento de capitais. O Governo reforçou 
estas instituições através da demonstração de vontade política na introdução das 
necessárias reformas administrativas e institucionais.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
16. O Benin tem regulamentos e disposições claros para o combate à corrupção na 
função pública.  A Comissão Nacional Consultiva sobre a Reforma Administrativa 
aprovou um Código de Valores e Ética da Função Pública em Fevereiro de 2007 e 
possui uma secção sobre a Moralização da Vida Pública (CMVP)  Inspirado na Carta 
da Função Pública em África, este Código foi adoptado por Decreto No. 2008-831, de 
Dezembro de 2008.  O Artigo 17 deste Código define os princípios que regem a 
Função Pública, especialmente as questões de acesso, participação, delegação e 
gestão de conflitos, expediência e avaliação de serviços e transparência dos 
directores.  Em caso de corrupção, são tomadas medidas disciplinares contra os 
funcionários culpados. A ANLC tem competências para exigir informação relacionada 
com actos de corrupção e outras infracções conexas junto de qualquer entidade 
administrativa.  Em Agosto de 2011, o Parlamento do Benin aprovou um novo projecto 
de lei contra a corrupção que obriga os órgãos superiores, os funcionários públicos, 
os directores ao nível central da administração pública, os gestores de projectos e os 
contabilistas de todos os organismos públicos a declararem os seus bens no acto da 
tomada de posse e da cessação de funções. 
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17. O Artigo 26 da lei sobre o branqueamento de capitais obriga a declaração de 
transacções suspeitas. Nos termos da secção 34 desta lei, as pessoas envolvidas não 
podem invocar a confidencialidade profissional para recusar fornecer informação aos 
organismos de fiscalização. O mesmo se aplica em relação à informação exigida 
como parte de uma investigação sobre valores monetários ordenada por um juiz ou 
outro funcionário do Estado responsável pela detecção e punição de infracções 
relacionadas com o branqueamento de capitais. O Benin possui estruturas internas de 
inspecção em todos os ministérios (DIVIs) responsáveis por impedir o alastramento 
de actos de corrupção nas empresas e organismos estatais.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
18. Embora a Constituição e a lei prevejam a liberdade de expressão, não existem 
leis que dispõem sobre o acesso público à informação do Estado. Os funcionários 
públicos não estão sujeitos às leis sobre a divulgação de informação financeira. Os 
trabalhadores do sector público e privado que denunciam casos de corrupção não 
beneficiam de qualquer protecção legal ou prática contra eventuais recriminações ou 
outras consequências negativas. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
19. No Benin, é proibido o uso de recursos públicos por qualquer partido político ou 
candidato, excepto nos termos do financiamento público regulado. A lei prevê o 
financiamento público directo aos partidos políticos, e não há limitações quanto aos 
montantes que os doadores podem contribuir para um partido político dentro de um 
determinado período (não circunscrito ao período eleitoral). As doações anónimas aos 
partidos políticos são proibidas.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
20. Com mais de 20 anos de economia planificada, o Benin está a edificar 
gradualmente instituições que corporizam a cultura empresarial com vista a incentivar 
o sector privado, que permanece bastante pequeno. Para o efeito, o Governo tem 
encorajado o estabelecimento de novas parcerias com o sector privado emergente 
para eliminar a desconfiança que sempre caracterizou este tipo de relação. Esta nova 
cultura tem Enfatizado que o sector e os empresários privados são aliados no 
desenvolvimento económico e social.  
 
21. O Governo tem levado a cabo campanhas destinadas a sensibilizar o 
empresariado sobre as suas obrigações fiscais; o sector privado, através do Conselho 
dos Investidores Privados do Benin, tem estado envolvido no apoio às campanhas 
contra a corrupção. Considerando a importância do sector informal na economia d 
Benin, o Governo tem feito esforços para erradicar a fraude e a fuga ao fisco.    
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
22. A sociedade civil tinha uma forte representação no OLC e, actualmente, na 
ANLC, juntando-se aos deputados e representantes de instituições governamentais. A 
ANLC tem como finalidade implementar estratégias anti-corrupção, avaliar os 
programas de combate à corrupção, fazer a sensibilização nacional e encorajar a 
realização de campanhas anti-corrupção, e apoiar a produção de legislação anti-
corrupção. Os dirigentes desta nova entidade anti-corrupção nacional planeiam 
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realizar em breve sessões de reflexão com organizações anti-corrupção para 
desenhar os passos a dar no futuro.   
 
23. A sociedade civil no Benin faz parte de uma coligação de 30 organizações de 
16 países designada Centro Africano de Liberdade de Informação (AFIC), que 
adoptou a Declaração de Lagos sobre o Direito ao Acesso à Informação.  
 
Burquina Faso 
 
24. O Burquina Faso assinou a AUCPCC a 26 de Fevereiro de 2004 e a ratificou a 
29 de Novembro de 2005. O instrumento de ratificação foi depositado junto da União 
Africana a 15 de Fevereiro de 2006.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
25. O código penal burquinabe para a gestão da corrupção foi adoptado a 18 de 
Dezembro de 1996. O principal órgão anti-corrupção é a Alta Autoridade de Controlo 
do Estado (ASCE) criada por Lei No. 32-2007/AN, de Novembro de 2007. O Artigo 3 
desta lei autoriza a ASCE a conhecer e investigar denúncias feitas por pessoas 
singulares nas suas relações com os departamentos do Estado, as autoridades locais, 
as instituições públicas e todas as outras instituições com competências para prestar 
um serviço público. A Autoridade também tem competências para realizar 
investigações sobre práticas de delinquência e corrupção económica dentro da 
administração perpetradas por pessoas singulares ou entidades jurídicas de direito 
privado. As outras medidas compreendem o seguinte: a Política Nacional sobre Boa 
Governação (NPGG) adoptada em 2003, a Política Nacional Anti-corrupção de 2006, 
e a Autoridade Pública Reguladora dos Mercados, criada em Maio de 2007.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
26. Os Artigos 156 e 158 do Código Penal punem os agentes administrativos, 
judiciais, militares e eleitos que se envolvem em actos de corrupção. O número 2 do 
Artigo 44 da Constituição exige que o Presidente do Burquina Faso apresente uma 
declaração, por escrito, dos seus bens, ao Presidente do Conselho Constitucional. 
Além disso, o Artigo 77 da Constituição define a lista de pessoas que devem declarar 
os seus bens. A ASCE, adstrita ao Gabinete do Primeiro-ministro, tem a 
responsabilidade de executar 4 funções principais: fiscalizar a observância da lei que 
rege os serviços administrativos, financeiros e contabilísticos em todas as entidades 
públicas; avaliar a qualidade operacional e da gestão dos serviços; fiscalizar a 
aplicação de fundos e a regularidade das operações; e propor medidas para melhorar 
a qualidade da administração pública. O Burquina Faso tem um Gabinete de 
Inspecção que garante a salvaguarda das finanças públicas, a melhoria das práticas 
de gestão ao mesmo tempo que mantém a transparência, e ajuda a Assembleia 
Nacional na fiscalização da execução da legislação financeira.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
27. O Artigo 49 do Código de Informação de 1993 concede a todos os jornalistas 
acesso às fontes de informação, exceptuando a informação relativa à segurança 
interna interna ou externa do Estado, aos segredos militares, aos interesses 
económicos estratégicos, a investigações ou processos judiciais em curso e a tudo o 
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que ameaça a dignidade e a privacidade de Burquina Faso.  A lei que cria a ASCE 
garante o acesso à informação sobre a corrupção. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
28. Não existem dispositivos que preconizam o financiamento dos partidos 
políticos e o Estado proíbe o uso de fundos adquiridos mediante práticas ilegais e 
corruptas para o financiamento de partidos políticos. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
29. Dado que o Estado é, tradicionalmente, o maior agente económico, o sector 
privado ainda se mantém relativamente pequeno. Contudo, o Estado tem vindo a 
promover activamente o investimento estrangeiro e a privatização de empresas 
estatais. Desde 2009, o Estado tem vido a introduzir reformas no quadro jurídico-legal 
sobre o investimento de modo a promover o desenvolvimento de um sector privado 
mais dinâmico e florescente. O Código Penal burquinabe pune os actos prima facie de 
corrupção e as infracções conexas cometidos no sector privado e por agentes que 
operam neste sector.  
 
30. Devido à persistência da corrupção sob a forma de pagamentos em troca de 
facilidades, suborno e tratamento preferencial na adjudicação de contratos públicos, o 
Governo recomendou o uso de instrumentos especializados de garantia da 'devida 
diligência' na contratação pública para mitigar os riscos de corrupção associados às 
compras públicas. Numa tentativa visando reduzir as oportunidades de suborno e o 
recurso a pagamentos em troca de facilidades, o Estado criou Centros de Registo de 
Empresas concebidos para funcionar como gabinetes de atendimento único para o 
registo de empresas. Estes centros simplificaram as formalidades de registo de 
empresas e eliminaram os obstáculos relacionados com a abertura de uma empresa. 
O Estado também desenvolveu sistemas em que as empresas podem implementar e 
reforçar sistemas de integridade e efectuar uma devida diligência extensiva no acto de 
fazer negócio.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
31. Burquina Faso tem organizações da sociedade civil das mais activas como é o 
caso da Rede Nacional Anti-Corrupção (RENLAC), que promove campanhas anti-
corrupção. Criada em 1997, a RENLAC junta 30 organizações da sociedade civil com 
a finalidade de trabalhar com visa a enraizar a boa moralidade e a transparência na 
gestão da coisa nacional. A Rede publica relatórios regularmente e concebeu um kit 
de instrumentos e opera uma linha directa. Ocasionalmente, a Rede recebe apoios de 
estruturas como sindicatos, a Associação dos Direitos Humanos e os meios de 
comunicação social.  Burquina Faso criou a CNE em 2001, um órgão representativo 
composto por agentes estatais, da sociedade civil e do sector privado e que procura 
promover valores seculares e nacionais, incluindo os valores anti-corrupção.  
 
32. A Lei 10/ADP, de Dezembro de 1992, sobre a liberdade de associação no 
Burquina Faso prevê um quadro de normas sobre a existência e o funcionamento de 
organizações da sociedade civil e comporta orientações destinadas a prevenir o 
abuso e a má gestão dos recursos destas organizações. Para além do quadro 
jurídico-legal, algumas organizações fizeram da luta contra a corrupção a sua primeira 
ou segunda área de actividade. 
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Burundi 
 
33. O Burundi assinou a AUCPCC a 3 de Dezembro de 2003 e a ratificou a 18 de 
Janeiro de 2005. O instrumento de ratificação foi depositado a 10 de Março de 2005.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
34. Burundi possui duas leis que tratam da prevenção e punição de actos de 
corrupção e outras infracções conexas. Trata-se da Lei No. 1/12, de Abril de 2006 e a 
Lei No. 1/05, de Abril de 2009, que é a lei de revisão do Código Penal.  Na sua 
missão de moralização da vida pública, as autoridades organizam regularmente, 
através da Brigada Especial Anti-corrupção, sessões de sensibilização.  O Ministério 
na Presidência também organiza, em colaboração com as autoridades da Brigada, 
sessões de sensibilização. As autoridades da Brigada criaram clubes anti-corrupção 
em todas as instituições. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
35. Não há Informação. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
36. Os partidos políticos recebem financiamento somente para as campanhas 
eleitorais. Para promover a competitividade democrática, o Burundi usa o princípio de 
igualdade como critério para a atribuição de fundos. Para além dos fundos públicos, 
os partidos políticos no Burundi podem angariar fundos privados, que podem provir de 
doações privadas, contribuições dos membros ou de receitas geradas pelas 
actividades do partido. Não estão autorizadas as doações estrangeiras.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
37. Não há Informação. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
38. Não há Informação. 
 
Camarões 
 
39. A República dos Camarões assinou e ratificou a UNCAC em 1996 e assinou, 
mas não ratificou a AUCPCC. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
40.    Os esforços no combate à corrupção dos Camarões estão alicerçados numa 
legislação que data da década 60: trata-se da Lei No. 65/LF/24, de Novembro de 
1965, e da Lei No. 67/LF/1, de Junho de 1967, que definem e sancionam os actos de 
corrupção. Porém, em 1998-1999 foram introduzidas iniciativas mais actuantes depois 
da promulgação da nova Constituição em 1996.  O Código Penal criminaliza a 
corrupção na forma activa e passiva de suborno, extorsão, suborno a um agente 
estrangeiro, branqueamento de capitais e uso indevido de fundos públicos para fins 
privados e a pena pode incluir uma prisão efectiva de 5 anos até prisão perpétua e 
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uma multa que pode atingir US$4 mil, mais a apreensão de bens. A Comissão 
Nacional Anti-Corrupção (CONAC) é a principal entidade de combate à corrupção 
responsável pela investigação de práticas de corrupção. Criada pelo Decreto No. 
2006/088, de Março de 2006, a CONAC também tem a função de coordenar as 
actividades preventivas e repressivas contra a actos e infracções corruptos e está 
investida de amplos poderes neste domínio. A CONAC produz e publica relatórios 
anuais o estado da corrupção, incluindo as actividades de outras instituições 
envolvidas na cruzada anti-corrupção.  Embora estes relatórios sejam enviados às 
autoridades administrativas e judiciais para a devida acção, a CONAC não tem 
poderes para congelar, apreender ou confiscar bens, nem tem poderes para remeter 
casos ao tribunal ou outras instituições com poderes disciplinares. Noutras medidas 
visando combater a corrupção, o Observatório Nacional Anti-corrupção lançou uma 
campanha anti-corrupção nacional em Janeiro de 2006. Outrossim, o Governo lançou 
o programa CHOC-Camarões (Mude de Hábitos, Oponha-se à Corrupção) em 
Fevereiro de 2007 que comporta uma Estratégia Nacional Anti-corrupção executada 
em colaboração com actores nacionais e organizações internacionais. O Governo 
criou o Gabinete Nacional de Investigação Financeira (ANIF), por Decreto No. 
2005/187, de Maio de 2005, para prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
41. O Artigo 66 da Constituição de 1996 estipula que os agentes do Estado devem 
declarar a sua riqueza no início e no final da sua comissão de serviço.  Os agentes 
contemplados incluem o Presidente da República, o Primeiro-ministro, os Membros do 
Governo, o Presidente e os Deputados da Assembleia Nacional, o Presidente e os 
Membros da Câmara do Senado, os Parlamentares, os Senadores, todos os agentes 
eleitos, os Secretários-gerais dos ministérios, os Directores-gerais de empresas 
públicas e estatais, os Magistrados, os funcionários da administração responsáveis 
pela cobrança do fisco, todos os funcionários responsáveis pelas receitas tributáveis, 
e os funcionários responsáveis pelas cobranças fiscais e gestão de fundos públicos. A 
corrupção no sector público também é controlada por duas instituições de 
inspecção•o do Estado. Trata-se da Inspecção Superior do Estado, que é um 
ministério na Presidência criado em Dezembro de 2004 com a responsabilidade de 
realizar inspecções financeiras sobre a aplicação dos fundos públicos pelos 
organismos públicos, pelas regiões, pelas associações e pelas organizações 
profissionais. O Tribunal de Contas do Tribunal Supremo analisa as contas dos 
contabilistas públicos e outros activos registados. Em 2011, o Governo criou um novo 
ministério dedicado à contratação pública, assumindo assim a responsabilidade de 
adjudicar contratos anteriormente investida no Primeiro-ministro. Este Ministério tem 
poderes plenos para fiscalizar e controlar os contratos do Estado; todas as empresas 
consideradas culpadas de actos de corrupção são suspensas de participar em 
concursos públicos por um período de dois anos. 
 
42.    Em 1997, o Governo criou gabinetes anti-corrupção em 29 Ministérios, com o 
objectivo de desencadear medidas de combate á corrupção, de acordo com a 
estratégia nacional de luta contra a corrupção. Os ministérios têm a obrigação de 
apresentar à CONAC relatórios mensais sobre as suas actividades.  Em Abril de 
2011, a CONAC adoptou as Iniciativas de Resultados Rápidos para edificar a 
economia camaronesa dentro dos princípios de integridade e ética de trabalho. As 
Iniciativas de Resultados Rápidos colocam os sectores de saúde e transporte, a 
indústria mineira e extractiva e outras instituições "sob vigilância" contra práticas 
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corruptas. Estas iniciativas destinam-se a mudar o comportamento dos agentes 
públicos mediante a punição dos criminosos e a premiação dos cumpridores, bem 
como através da eliminação das condições que favorecem as práticas corruptas. De 
modo semelhante, em Dezembro de 2011, o Governo criou o Tribunal Penal para 
ouvir casos de corrupção, de desvio de fundos e de uso indevido de fundos públicos, 
e para recuperar bens roubados. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
43. Os Camarões não têm uma lei de informação e nem os funcionários públicos 
nem os trabalhadores do sector privado estão protegidos contra recriminações caso 
denunciem casos de corrupção. Contudo, o Gabinete de Intervenção Rápida da 
CONAC oferece uma linha directa. Os jornais independentes reportam assuntos 
controversos tais como políticas anti-corrupção e económicas, mas, por vezes, o 
Governo responde recorrendo legislação penal contra a difamação para impedir os 
jornalistas de cobrir casos de corrupção de grande envergadura.   
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
44. O financiamento aos partidos políticos é regulado por duas leis: Lei No. 
2000/015, de Dezembro de 2000, sobre o financiamento público dos partidos políticos 
e de campanhas eleitorais e financiamento dos partidos políticos; e o Decreto No. 
2001/305, de Outubro de 2001, que define a organização, a composição, as funções e 
os termos de funcionamento da Comissão de controlo do uso de fundos públicos 
dotados para os partidos políticos e as campanhas eleitorais. De acordo com a lei 
sobre o financiamento público dos partidos políticos, o financiamento público serve 
para cobrir as actividades regulares dos partidos políticos e a organização das 
campanhas eleitorais. Anualmente, a lei das finanças deve incluir um subsídio para 
cobrir determinadas despesas de funcionamento dos partidos políticos legalmente 
existentes. Para além dos fundos que os partidos políticos recebem anualmente para 
as despesas de funcionamento, também recebem fundos adicionais durante o período 
eleitoral. O Decreto de 2001 também preconiza auditorias aos partidos políticos que 
recebem fundos do Estado, de modo a prevenir o seu uso indevido. A Lei No. 90-56, 
de 19 de Dezembro de 1990, que introduz o multipartidarismo, proíbe os partidos de 
receberem financiamento externo.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
45. O sector privado está envolvido nos esforços de combate à corrupção através 
do Conselho dos Gestores de Empresas e Associações Profissionais (GICAM). O 
GICAM é a associação empresarial mais proeminente dos Camarões e que congrega 
140 empresas e 15 associações profissionais na luta contra a corrupção e fraude. O 
Conselho faz pressão ao Estado para facilitar a criação e as operações empresariais 
e trabalha na promoção de um mercado competitivo e da boa governação, para além 
resolver os problemas judiciais e financeiros que as empresas enfrentam. O GICAM 
opera um centro de arbitragem para dirimir os litígios comerciais. Nos finais de 2013, 
Camarões passou a ser membro cumpridor da Iniciativa de Transparência nas 
Indústrias Extractivas (EITI), reduzindo deste modo a probabilidade de actos de 
corrupção nas suas indústrias extrativas. 
 
 
 

http://www.legicam.org/
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Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social  
 
46.    A CONAC organizou uma coligação nacional para a luta contra a coligação, 
congregando mais de 50 organizações da sociedade civil que trabalham em estreita 
colaboração com a CONAC no combate à corrupção. Esta coligação é regida por uma 
Carta. Outras organizações lançam campanhas anti-corrupção através de redes 
sociais tais como NoBakchich (Não ao Suborno) para encorajar o público a denunciar 
casos de corrupção.  
 
Ilhas Comores  
 
47. As Ilhas Comores assinaram a AUCPCC a 26 de Fevereiro de 2004 e a 
ratificaram a 2 de Abril de 2004. O instrumento de ratificação foi depositado a 16 de 
Abril de 2004.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
48. As Ilhas Comores adoptaram várias leis anti-corrupção, incluindo a Lei No. 08-
013/AU, de Julho de 2008, sobre a transparência nas actividades públicas, 
económicas, financeiras e sociais, e a Lei No. 09-001/AU, sobre o branqueamento de 
capitais, financiamento do terrorismo e confiscação e cooperação internacional sobre 
receitas resultantes de actos criminosos.  Infelizmente, estas leis não cobrem todos os 
passos necessários que devem ser tomados no quadro da AUCPCC. As disposições 
contidas no Artigo 4.1 da AUCPCC foram incorporadas no Código Penal e na Lei 08-
013/AU, de Julho de 2008, sobre a transparência nas actividades públicas, 
económicas, financeiras e sociais. 
 
49. As Comores criaram uma Comissão Anti-Corrupção dirigida por um 
Comissário-geral, coadjuvado por dois Comissários Adjuntos. Esta Comissão possui 
dois departamentos, designadamente, o departamento de sensibilização e 
comunicação e o departamento de estudos e investigação. As Comores são membro 
da Organização para a Harmonização do Direito de Empresas em África (OHBLA, em 
Inglês). Como parte das suas obrigações junto da OHBLA, as Comores possuem um 
código de investimento que regula a criação de empresas estrangeiras. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
50. O Artigo 2 da Lei 08-013/AU enumera os nomes das pessoas sujeitas a 
declarar os seus bens. A maior parte destas entidades deve declarar anualmente à 
Comissão Anti-Corrupção os seus bens e os da sua família, dentro de 3 meses após 
a tomada de posse. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
51. No seu Artigo 12-1, a Lei No. 08-013/AU estatui que os membros da Comissão 
têm "poderes para aceder e verificar os dados, os documentos, os arquivos, 
especialmente os materiais relacionados a todos os serviços do Estado, de qualquer 
entidade colectiva ou instituição pública, independentemente de existir qualquer 
dispositivo em contrário". Sobre a adopção de medidas visando proteger os 
denunciantes e testemunhas, o Artigo 15 da Lei 08-013/AU dispõe que a Comissão 
Anti-corrupção garante a protecção da identidade das pessoas envolvidas no contexto 
do processo de revelação, incluindo os denunciantes, as testemunhas e o alegado 
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instigador do acto de corrupção. A Secção 16 da Lei proíbe a revelação do nome e do 
endereço do denunciante durante o julgamento penal civil. 
 
52. O Artigo 12-2 da mesma lei preconiza que os membros da Comissão têm 
"poderes para entrar em todas as instalações e edifícios públicos e exigir que 
qualquer agente ou entidade pública, independentemente da sua categoria na 
hierarquia, forneça informação sobre a organização, o funcionamento e as 
responsabilidades dentro do departamento e apresente toda a documentação 
relevante". Ademais, no seu Artigo 17, esta lei prevê que "todo o indivíduo que 
cometer actos de represália contra um denunciante ou uma testemunha será punido 
com a pena de prisão de um a três meses e multa de 250.000 a 500.000 Francos 
comorianos. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
53. Não existe legislação sobre o financiamento dos partidos políticos. Contudo, 
alguns actores têm pressionado activamente o Governo para adoptar preparar um 
projecto de lei sobre o financiamento dos partidos políticos. 
 
Artigo 11: Sector Privado   
 
54. Os casos de corrupção cometidos por agentes do sector privado são punidos 
nos termos da Lei 08-013/AU.  Também foi aprovada uma lei que cria uma instituição 
investida de competências para regular a contratação pública e que tem a 
responsabilidade de fazer valer o cumprimento do regulamento de concorrência. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
55. Numa Carta adoptada entre a Comissão Anti-Corrupção e a sociedade civil, 
esta desempenha um papel de interface com o público e contribui na divulgação da 
legislação aplicável à luta contra a corrupção. Embora não exista qualquer legislação 
específica que contemple o acesso dos meios de comunicação social à informação 
em casos de corrupção, a Lei de Informação permite o acesso dos media à 
informação. 
 
Congo  
 
56. A República do Congo assinou a AUCPCC a 27 de Fevereiro de 2004, 
ratificou-a a 31 de Janeiro de 2006 e depositou o respectivo instrumento de ratificação 
a 24 de Abril de 2006. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
57.  Para o combate à corrupção, o Congo aprovou a Lei Anti-Corrupção No. 5-
2009, de Setembro de 2009. Esta lei cria o Observatório Anti-Corrupção (OAC), uma 
entidade independente que compreende 9 membros nomeados pelo Presidente em 
representação do Governo, da sociedade civil e do sector privado. O Congo faz parte 
da Organização para a Harmonização do Direito de Empresas em África (OHBLA), 
que sujeita as empresas estrangeiras criadas no território congolês ao direito 
nacional. 
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Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
58. A Constituição do Congo, aprovada em 2002, exige que todos os cidadãos 
eleitos ou nomeados para um alto cargo público declare os seus bens no acto da 
tomada de posse e no fim da comissão de serviço. Porém, este dispositivo 
constitucional não tem sido aplicado por falta de legislação subsidiária para a sua 
materialização. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
59. O Congo possui instrumentos legislativos e outras medidas destinados a 
garantir o acesso à informação. O Artigo 161 da Constituição nacional aprovada em 
2002 prevê garantias à liberdade de comunicação através do Conselho Superior. A 
Lei No. 5-2009, de Setembro de 2009, sobre extorsão, fraude e outras infracções 
conexas, contempla disposições que protegem os denunciantes de actos de 
corrupção. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos  
 
60. O Congo possui instrumentos legislativos ou outras medidas destinados a 
garantir a transparência no financiamento dos partidos políticos. Estes dispositivos 
são regulados pela Lei dos Partidos Políticos. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
61. O Congo possui instrumentos legislativos ou outras medidas destinados a 
prevenir e a combater a corrupção no sector privado. A Lei No. 5-2009, de Setembro 
de 2009, sobre extorsão, fraude e outras infracções conexas, contempla estas 
cláusulas. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
62. A partir de Agosto de 2009, e para melhorar a governação na República do 
Congo, o plano de acção para a luta contra a corrupção, o suborno e a fraude, 
contempla acções a serem desenvolvidas pela sociedade civil, através de campanhas 
de sensibilização sobre a corrupção. Também existe uma plataforma de consulta. 
63. O Congo possui instrumentos legislativos e outras medidas destinados a 
garantir o acesso à informação em casos de corrupção. O Artigo 161 da Constituição 
nacional aprovada em 2002 prevê garantias à liberdade de comunicação através do 
Conselho Superior. 
 
Costa do Marfim  

64. A Costa do Marfim assinou a AUCPCC em 2004 e a ratificou em Novembro de 
2012. 

Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
65. Durante muitos anos, o quadro legal para o combate à corrupção na Costa do 
Marfim era o Código Penal, que criminaliza o suborno na forma activa e passiva de 
funcionários públicos. O Código proíbe o acto de oferta, de dar e de prometer suborno 
(subornante activo) e o acto de solicitar, pedir, concordar em receber e aceitar receber 
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um suborno (subornante passivo). Em 2002, o Governo criou uma Comissão 
Interministerial sobre a Governação (CIG) e o Secretariado Nacional para a 
Governação e o Desenvolvimento da Capacidade (SNGRC) com a finalidade de 
reforçar o mecanismo de combate à corrupção. Estes esforços culminaram com o 
estabelecimento de uma Alta Autoridade de Boa Governação criada pelo Decreto 
2013-661, de Setembro de 2013, para propiciar a tomada de medidas anti-corrupção 
efectivas. Na mesma altura, e em colaboração com o PNUD, o Governo lançou o 
programa de boa governação de 2009-2013 para melhorar a qualidade dos serviços 
públicos, aumentar a descentralização e a participação do cidadão, e reforçar a 
governação administrativa e económica. O Secretariado Nacional é uma entidade 
governamental autónoma subordinada ao Primeiro-ministro que promove a agenda 
anti-corrupção fazendo advocacia para a adopção de uma nova lei anti-corrupção e o 
estabelecimento de uma comissão anti-corrupção. Como resultado destes esforços, 
foram aprovadas novas leis em 2013. Nos termos do Decreto 2013-660, a definição 
de corrupção foi alargada para incluir actos de corrupção cometidos por estrangeiros.  
 
66. Para combater o branqueamento de capitais, o Governo aprovou uma lei em 
2005. Em 2008, foi criado o Centro de Inteligência Financeira (CENTIF) com a 
responsabilidade de fiscalizar, investigar e processar casos de branqueamento de 
capitais. Formalmente, o CENTIF é independente e estratégica e financeiramente 
autónomo. Para além do CENTIF, o Governo criou uma comissão interministerial para 
monitorar a luta contra o branqueamento de capitais, Foi criado ainda um Grupo de 
Acção Inter-governamental Contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental 
(GIABA) 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
67. Embora a Costa do Marfim não tenha regulamentos que regem o conflito de 
interesse dos funcionários públicos, o Governo aprovou em Agosto de 2011 um 
Código de Ética para os funcionários públicos com vista a combater a corrupção e 
'moralizar' a função pública. Não obstante o Presidente da República ser a única 
entidade pública a quem não se exige a declaração dos seus bens, o Parlamento está 
a considerar um aprovar um código de conduta para os funcionários públicos que 
inclua o enriquecimento ilícito e a declaração de bens.  A Costa do Marfim introduziu 
importantes reformas na contratação pública, culminando com a aprovação, em 2009, 
de um novo código de contratação pública e a criação da Autoridade Nacional de 
Regulação da Contratação Pública (ARMP) este organismo visa aumentar a 
transparência e a integridade dos processos de contratação pública. A ARMP recebe 
queixas e observações sobre a actividade de contratação pública e pode decidir sobre 
a sua suspensão ou o seu cancelamento. Ademais, o Gabinete do Inspector Geral de 
Finanças é responsável por fiscalizar a aplicação dos fundos públicos e prevenir a 
fraude, os abusos e a corrupção.   
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
68. Para reforçar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa garantidas 
nos termos da lei costa-marfinense, o Parlamento aprovou a lei sobre o acesso à 
informação em Dezembro de 2013, dentro de um tempo recorde de 2 meses, o que 
demonstra o elevado nível de empenho que norteia o Governo. Esta lei espelha o 
Modelo Africano sobre o Acesso à Informação, incluindo a abertura do acesso a todas 
as pessoas colectivas e singulares, a previsão de uma fiscalização independente e a 
não exigência de justificar a necessidade da informação. A lei também abriu caminho 



 

14 
 

para a elegibilidade da Costa do Marfim para se tornar membro da Parceria de 
Governação Aberta (PGA), até Dezembro de 2014. A PGA é uma iniciativa multilateral 
que visa garantir que os Governos assumam compromissos concretos de promover a 
transparência, potenciar os cidadãos e lutar contra a corrupção. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
69. Existem dois instrumentos legislativos que regem o financiamento dos partidos 
políticos: um, de 2004, sobre o financiamento dos partidos políticos, e o código de 
conduta dos partidos e candidatos políticos. Estes instrumentos prevêem o uso de 
recursos do Estado para as campanhas políticas e proíbem as doações provenientes 
de interesses estrangeiros. Também regulam o volume de fundos que podem ser 
atribuídos aos partidos e candidatos.  Os partidos políticos obrigam-se a apresentar 
relatórios anuais sobre as suas finanças ao Tribunal de Contas. De acordo com a lei, 
estes relatórios devem ser tornados públicos e devem revelar a identidade dos 
contribuintes.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
70. Na sua qualidade de pilar do desenvolvimento na Costa do Marfim, o sector 
privado desempenha um papel importante na promoção de um ambiente económico 
transparente.  Os actores empresariais tanto nacionais como internacionais têm 
tomado medidas para reforçar a governação do sector privado de modo a propiciar o 
estabelecimento de um ambiente de negócios limpo. A Câmara de Comércio 
Francesa na Costa do Marfim introduziu medidas inovadoras que favorecem o 
empresariado, como é o caso da criação da brigada anti-corrupção e o reforço do 
combate contra o gangsterismo.  Em 2010, a Global Compact Network na Costa do 
Marfim lançou, juntamente com o Banco Mundial, o Projecto de Revitalização e 
Governação de Empresas focalizando as pequenas e médias empresas, para 
melhora o ambiente de negócios no país. Outrossim, a Agência de Cooperação 
Internacional Alemã (GIZ) lançou em 2012 um Fundo para as PPP nos países da 
União do Rio Mano com a finalidade de criar parceiros para o desenvolvimento com o 
sector privado na Costa do Marfim, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Estes projectos 
oferecem incentivos a empresas locais para não se envolverem em actividades 
corruptas pois neles só participam as empresas que respeitam determinados valores, 
como a luta contra a corrupção. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
71. Desde o fim da guerra, as garantias da liberdade de associação melhoraram 
pois as organizações não governamentais nacionais e internacionais operam, de um 
modo geral, livremente. A Constituição protege o direito à liberdade de reunião.  
Certamente que as tentativas de integrar a sociedade civil deverão aumentar graças à 
aprovação de novas leis anti-corrupção e às renovadas campanhas de sensibilização 
sobre a corrupção. De igual modo, a aprovação da lei sobre a liberdade de 
informação vai aprofundar o papel dos meios de comunicação social nas actividades 
de luta contra a corrupção.   
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Etiópia 
 
72. A República da Etiópia assinou a AUCPCC a 1 de Junho de 2004, tendo-a 
ratificado a 18 de Setembro de 2007. O instrumento de ratificação foi depositado a 
terça-feira, 16 de Outubro de 2007.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
73. Em 2001, a Etiópia criou a Comissão Federal de Ética e Anti-Corrupção 
(FEACC), que constitui a principal instituição anti-corrupção. A Comissão tem três 
objectivos: educar o público sobre os malefícios da corrupção, investigar e processar 
as pessoas envolvidas em actos de corrupção e tomar medidas preventivas contra a 
corrupção. O Governo aprovou várias declarações sobre a gestão eficaz das finanças 
públicas, incluindo um código de boas práticas em matéria de transparência fiscal, 
auditoria e normas de contabilidade. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
74. A FEACC criou 267 gabinetes de ética nas instituições do Estado para 
monitorar a situação de corrupção e coordenar as actividades éticas.  A luta contra a 
corrupção está associada à reforma da função pública.  Em 2010, o Parlamento 
aprovou o Registo de Bens para registar os rendimentos e os bens dos altos 
funcionários do Estado.  Num esforço visando eliminar a corrupção e garantir a 
prestação de contas, a Etiópia promulgou uma nova legislação em 2013 que obriga os 
funcionários seniores do Estado a declarar todos os seus bens bem como os bens de 
todos os familiares próximos junto da FEACC. De igual modo, a Etiópia promulgou 
uma lei sobre a divulgação e a declaração de bens, que preconiza a instituição de um 
processo criminal, penas de prisão e multa aos funcionários seniores que não 
declararem os seus bens. O Presidente da República, o Primeiro-ministro, os 
Ministros, os Ministros Estaduais, os Vice-ministros, os Comissários, os Governadores 
do Banco Central e outros executivos superiores não estão isentos desta 
obrigatoriedade. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
75. Em 2010, o Parlamento Federal aprovou a Lei de Protecção dos Denunciantes.  
O Artigo 20/4 da Lei encoraja o apoio público na implementação efectiva da lei 
prometendo aos denunciantes 25% dos bens dos funcionários que ajudarem a 
confiscar. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
76. A Etiópia proíbe os donativos de interesses estrangeiros aos partidos políticos. 
Qualquer donativo recebido de interesses estrangeiros é confiscada e o partido é 
obrigado a entregar o donativo e toda a documentação inerente à Comissão Eleitoral 
da Etiópia dentro de 21 dias. A legislação também proíbe os partidos políticos de 
receberem donativos de empresas com contratos do Estado ou parcialmente 
comparticipadas pelo Estado.  Outrossim, a lei proíbe os partidos políticos de 
receberem donativos ou subvenções de organizações de bem-estar, ONG ou 
sindicatos. Também estão banidos os donativos anónimos aos candidatos. A lei prevê 
o financiamento público directo aos partidos políticos. 
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Artigo 11: Sector Privado 
 
77. Como parte do vasto leque de reformas introduzidas, o Estado promove o 
desenvolvimento sustentável liderado pelo sector privado com vista a reduzir a 
pobreza. O Estado criou a Comissão de Investimento da Etiópia (EIC), que fornece 
informação sobre oportunidades de investimento e serve de gabinete de atendimento 
único, o que reduziu os custos de obtenção de licenças de investimento e de abertura 
de empresas. Ademais, foram tomadas várias medidas destinadas a melhorar o clima 
de investimento, com particular realce para a comercialização e privatização de 
empresas estatais, mediante a criação do Instituto de Privatização e Supervisão de 
Empresas Públicas (PPSA).   
 
78. O Estado reconhece que a corrupção no sector privado assumiu a forma de 
corrupção entre entidades privadas onde as empresas cedem contratos ganhos em 
concursos públicos a outras empresas privadas a troco de suborno. Para fazer face a 
alguns destes problemas, o Estado simplificou as estruturas administrativas, 
esclareceu os regulamentos que regem a actividade privada e reduziu o tempo 
necessário para a obtenção de licenças empresariais. A luta contra a corrupção no 
sector privado também implicou a observância das normas internacionais sobre o 
branqueamento de capitais e a circulação ilícita de valores, a adopção de um código 
de boas práticas de transparência fiscal, auditoria, e de normas de contabilidade.  
 
79. Para reforçar a legislação sobre o branqueamento de capitais, o Banco 
Nacional da Etiópia elaborou um projecto de lei sobre o branqueamento de capitais, 
que foi sancionado pelo Conselho de Ministros em Junho de 2009 e aprovado em 
forma de lei pelo Parlamento etíope em Novembro de 2009. A nova criminaliza o 
branqueamento de capitais e cria um Gabinete de Inteligência Financeira.  Esta lei 
também obriga os depositantes a divulgar a fonte do dinheiro quando depositam ou 
transferem valores.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
80. A sociedade civil e os meios de comunicação social na Etiópia envolvem-se 
nas actividades anti-corrupção, através de programas cívicos de consciencialização 
introduzidos em 2005. A Transparency Ethiopia é uma célula local da Transparency 
International e foi criada em 2002. Ela faz um trabalho de advocacia das leis anti-
corrupção e promove uma maior consciencialização do público sobre a corrupção, 
através da produção de relatórios e da realização de workshops, seminários e 
eventos.  Também criou coligações com o sector privado, outras organizações da 
sociedade civil e entidades governamentais para prevenir as práticas corruptas e 
reforçar as instituições públicas.  Por exemplo, a Transparency Ethiopia tem realizado 
investigação e funciona como conselheira da FEACC em algumas matérias 
relacionadas com o combate à corrupção.  Em 2009, a Transparency Ethiopia realizou 
o Inquérito de Base de Diagnóstico da Corrupção 2009, que recolhe dados sobre a 
confiança dos cidadãos nas instituições públicas e avalia a qualidade dos serviços 
públicos. Em 2010, a Transparency Ethiopia lançou, em colaboração com a FEACC, 
uma mesa redonda com os jornalistas para encorajar os meios de comunicação social 
a reportar sobre assuntos ligados à corrupção e à ética. As discussões em mesa 
redonda concentraram-se nas barreiras que minam as investigações de casos de 
corrupção e na necessidade de fazer campanhas cívicas e dos media contra a 
corrupção. 
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Gabão  
 
81. O Gabão assinou a AUCPCC a 29 de Junho de 2004. Ratificou-a a 2 de Março de 
2009 e depositou o respectivo instrumento junto da UA a 8 de Abril de 2009. 
 
Artigo 5. Medidas Legislativas e Outras 
 
82. A Lei No. 002/2003, de Maio de 2003 cria um sistema para a prevenção e 
repressão da corrupção. Esta lei cria a Comissão Nacional de Luta Contra o 
Enriquecimento Ilícito como entidade administrativa independente com autonomia 
financeira e administrativa.  
 
83. O Gabão é signatário da Organização para a Harmonização do Direito de 
Empresas em África (OHBLA), que regula o papel das empresas estrangeiras nos 
países africanos.    
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
84.  O Artigo 2 do Decreto 00324/PR/MCEILPLC, de Abril de 2004, define os 
procedimentos aplicáveis para a declaração de bens pelos titulares de cargos no 
Estado, e as condições de conservação e uso das declarações indicam 
especificamente os órgãos sujeitos a esta obrigação. Além disso, o Artigo 8 do 
mesmo Decreto prevê punições que vão desde multa à demissão do cargo. A Lei No. 
001/2005, de Fevereiro de 2005, sobre o estatuto geral da função pública prevê 
sanções por actos de desonestidade cometidos por funcionários impostas pela 
Comissão de Disciplina. Esta lei complementa algumas disposições contidas na Lei 
No. 001/2005, de Fevereiro de 2005 relativamente ao estatuto geral do funcionalismo 
público. 
  
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
85. O número 2 do Artigo 31 da Lei No. 003/2003, de Maio de 2003, sobre a 
criação, organização e funcionamento da Comissão Nacional de Luta Contra o 
Enriquecimento Ilícito estatui que "todas as pessoas ou entidades devem divulgar aos 
investigadores da Comissão Nacional de Luta Contra o Enriquecimento Ilícito 
qualquer documento ou artigo que possa ser útil para as suas investigações". O 
número 3 do mesmo Artigo prescreve que "a recusa de acesso deve ser registada 
num relatório que deve ser remetido ao Juiz, que poderá ordenar a apresentação do 
artigo, documento ou informação necessária sob pena, onde se mostra apropriado, 
com uma multa diária por cada dia de atraso". 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
86. O Artigo 24 da Lei 24/96 de Junho de 1996, sobre os partidos políticos, estatui 
que o Estado tem a obrigação de participar no financiamento dos partidos políticos 
mediante a concessão de verbas anuais para as despesas de funcionamento e para 
as campanhas eleitorais.  O Artigo 27 proíbe o uso de qualquer forma de 
financiamento externo. 
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Artigo 11:  Sector Privado 
 
87. O Artigo 15 da Lei No. 002/2003, de Maio de 2003, pune os actos de corrupção 
cometidos tanto no sector público como no sector privado. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
88. Embora as actuais disposições legislativas e reguladoras não façam uma 
referência específica ao envolvimento da sociedade civil na implementação das 
políticas de luta contra a corrupção, o enriquecimento ilícito e o branqueamento de 
capitais, as organizações da sociedade civil são mobilizadas para tomarem parte na 
luta contra a corrupção. O Artigo 17 da Lei No. 12/2001, de 2001, que legisla sobre a 
comunicação audiovisual, cinematográfica e escrita concede uma liberdade total aos 
profissionais de comunicação em matéria de acesso, recolha e uso de informação. 
Neste contexto, os profissionais gozam de liberdade de investigar todos os factos 
sobre a vida da nação, desde que seja respeitado o segredo do Estado e a 
privacidade dos cidadãos. 
 
Gana  
 
 89. A República do Gana assinou a AUCPCC a 31 de Outubro de 2003, e a 
ratificou a 13 de Junho de 2007. O instrumento de ratificação foi depositado a 20 de 
Julho de 2007.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
90. O quadro jurídico-legal sobre a corrupção está, de um modo geral, 
devidamente alicerçado no Gana e inclui a Lei Contra o Branqueamento de Capitais, 
de 2008, o Código de Conduta dos Funcionários Públicos, a Lei de Contratação 
Pública, a Lei sobre a Administração Financeira, e a Lei do Gabinete Interno de 
Inspecção,  que procuram promover a transparência e o combate à corrupção. A 
Comissão dos Direitos Humanos e Justiça Administrativa (CHRAJ) é uma das duas 
instituições principais de combate à corrupção no Gana. Esta Comissão funciona 
como instituição nacional de direitos humanos, como protector público e como 
gabinete anti-corrupção. O Serviço de Inspecção do Gana (Ghana Audit Service - 
GAS) funciona como entidade suprema de inspecção, responsável pela análise das 
contas do sector público. Outras iniciativas de combate à corrupção tomadas no país 
incluem a Iniciativa de Integridade do Gana, uma célula local da Transparency 
International; a Coligação Anti-Corrupção do Gana, que possui um plano de acção 
para o combate à corrupção; e a Declaração Presidencial sobre a Tolerância Zero de 
Actos de Corrupção de 2001. Mediante recurso a um grupo de trabalho de peritos e 
agentes anti-corrupção, a CHRAJ coordenou a elaboração do Plano Nacional Anti-
Corrupção para 2012-2021 (NACAP).  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
91. A CHRAJ, criada em 1993, é responsável pelo combate à corrupção na função 
pública. As suas funções principais são: investigar todos os casos de corrupção e 
casos suspeitos de desvio de fundos cometidos pelos funcionários públicos. O novo 
Código de Conduta dos Funcionários Públicos contém directrizes sobre o conflito de 
interesse dos funcionários públicos. O Gabinete de prestação de contas, criado em 
2003 e que funciona no Gabinete da Presidência da República, é responsável por 

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Ghana/GHA_AML2008.pdf
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Ghana/GHA_AML2008.pdf
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/republic/constitution.php?id=Gconst24.html
http://www.ppbghana.org/documents/Public%20Procurement%20Act%202003%20Act%20663.pdf
http://www.ppbghana.org/documents/Public%20Procurement%20Act%202003%20Act%20663.pdf
http://www.ghanaweb.com/law_cms/cm/financial_ACT2003.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/IAAAct.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/IAAAct.pdf
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todas entidades de nomeação presidencial. Para reduzir a corrupção no sector 
público, o Governo introduziu diversos mecanismos adicionais, tais como a execução 
do código de conduta dos líderes, a simplificação dos procedimentos de prestação de 
serviços públicos, a investigação imediata de alegacões de corrupção e a 
racionalização dos processos de contratação pública. A Lei de Contratação Pública 
prevê um quadro abrangente que rege o desenvolvimento e o reforço das instituições 
responsáveis pela contratação pública e os processos operacionais destinados a 
promover a redução da pobreza, o desenvolvimento do sector privado, a boa 
governação e a luta contra a corrupção. A lei também alinhou a política de 
contratação pública do Gana com as normas da OMC e a utilização de documentos 
de concurso padronizados reforçou a concorrência e aumentou a eficiência e a 
transparência dos processos de contratação pública.  De igual modo, foram 
aprovadas a Lei sobre a Administração Financeira e a Lei sobre o Gabinete Interno de 
Inspecção para promover a prestação de contas do sector público e o combate à 
corrupção. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
92. Em Agosto de 2006, o Parlamento do Gana aprovou a Lei do Denunciante, que 
prevê as formas como pessoas singulares podem, no interesse público, divulgar 
informação relacionada com a conduta ilícita ou ilegal ou com as práticas corruptas de 
outras pessoas. A Lei preconiza a protecção contra actos de represália contra as 
pessoas que divulgam esta informação, bem como prevê um fundo para a 
recompensa das pessoas que fazem estas revelações.  Em Junho de 2013, o 
Conselho de ministros aprovou emendas à Lei do Denunciante de modo a alargar a 
rede de protecção aos trabalhadores não estatais que pretendam reportar aos 
serviços de segurança crimes cometidos nos seus locais de trabalho, incluindo as 
práticas corruptas. Desde então, os denunciantes que trabalham no sector privado 
ficam protegidos contra actos de represália e aviltamento perpetrados pelos seus 
empregadores por haverem exposto actos ilegais. As emendas também permitem a 
criação de um fundo especial para recompensar os denunciantes de todas práticas 
ilícitas. Não obstante estes passos, o Gana ainda não aprovou qualquer legislação 
destinada a proteger a liberdade de informação, cujo projecto de lei foi depositado no 
Parlamento em 2009; em Março de 2013, o actual Presidente Jihn Mahama, solicitou 
ao Parlamento para aprovar o projecto d lei sobre a liberdade de informação.    
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
93. O quadro jurídico-legal sobre o financiamento dos partidos políticos no Gana 
concede a estes espaço para mobilizar recursos para o seu funcionamento e para as 
campanhas eleitorais sob a forma de contribuições dos membros, venda de objectos 
do partido e cobranças a empresas nacionais. A lei não fixa limites do valor que um 
partido ou candidato pode gastar nem impõe a obrigatoriedade de revelar o tipo de 
despesa feita com fundos próprios. Isto significa que os partidos e os candidatos 
políticos gastam grandes somas de dinheiro nas eleições e os montantes não são 
declarados à comissão eleitoral.  Os partidos políticos são obrigados a divulgar 
publicamente os seus bens e as suas receitas, incluindo as fontes destas receitas e 
bens, e a publicar as suas contas anuais auditadas. A lei proíbe os partidos políticos 
de receberem donativos de interesses estrangeiros, mas esta proibição não se 
estende aos donativos estrangeiros feitos à Comissão Eleitoral do Gana.  Também 
estão proibidos os donativos provenientes de empresas cuja titularidade por cidadãos 
ganenses seja inferior a 75%. É igualmente proibida a concessão ou recepção de 
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recursos públicos por qualquer partido político ou candidato, excepto nos termos do 
financiamento público regulado. Gana é um dos países com uma longa tradição de 
financiamento privado dos partidos políticos. A lei prevê duas formas de 
financiamento público indirecto aos partidos políticos e candidatos presidenciais 
participantes na corrida eleitoral: direito a tempo de antena gratuito nos meios de 
comunicação social estatais para apresentarem os seus programas e mensagens 
eleitorais, e acesso a viaturas, de acordo com o número de candidatos que cada 
partido apresenta nas eleições.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
94. Gana elaborou uma política anti-corrupção para o sector privado, mediante a 
introdução de uma reforma ao Código Empresarial, com vista a "combater de forma 
robusta a corrupção no sector privado", nos termos previstos no 10º Princípio do 
Compacto Mundial da ONU. Prevalece uma percepção generalizada de que, nos 
últimos anos, o nível de corrupção no sector privado baixou por causa dos esforços 
empreendidos pelo Governo visando melhorar o ambiente regulador deste sector em 
domínios-chave como os procedimentos administrativos para a criação de empresas, 
pagamento de impostos e comércio além-fronteiras.  A Associação Industrial do 
Gana, a Câmara de Comércio e Industrial Nacional do Gana e a Associação dos 
Empregadores d Gana produziram o Código Empresarial do Gana (GBC), que 
descreve as obrigações e os actos permitidos ou não permitidos da comunidade 
empresarial, incluindo a oferta de prendas, conflito de interesse e as práticas 
contabilísticas. O GHBC compreende uma série de directrizes baseadas nos 
princípios universais preconizados nos 10 Princípios do Compacto Mundial da ONU e 
relacionados com os direitos humanos, as normas laborais, o meio ambiente e o 
combate à corrupção. O GHBC destina-se a apresentar as melhores práticas 
mediante o acréscimo de requisitos adicionais aos direitos laborais fundamentais e 
constitui o primeiro código jamais elaborado para ser aplicado a todos os segmentos 
da comunidade empresarial nacional. 
 
95.  Em Março de 2011, o Governo aprovou a proposta de lei sobre aGestão das 
Receitas Petrolíferas, que procura trazer uma maior transparência e prestação de 
contas no sector do petróleo. Ademais, em Outubro de 2011, foi criada a Comissão do 
Interesse e prestação de contas Pública para gerir as receitas petrolíferas do Gana e 
garantir a transparência. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
96. Gana desenvolveu uma prática sólida de envolvimento da sociedade civil nas 
lides de combate à corrupção, caracterizado pela realização de campanhas nacionais 
pelos líderes religiosos e cívicos e a afiliação de actores não estatais na Coligação 
Anti-Corrupção do Gana (GACC). A GACC é um grupo composto por organismos 
públicos, privados e da sociedade civil direccionado para a fiscalização e avaliação do 
processo de luta contra a corrupção. O objectivo estratégico da GACC não se limita 
somente à fiscalização e avaliação dos processos de luta contra a corrupção, mas 
também inclui fazer pressão, educar, influenciar e empenhar o Governo na 
concretização das medidas anti-corrupção e dos programas de governação em curso.  
Como parte do Programa dos Media e Advocacia, a GACC também colabora com 
diversos órgãos de comunicação social na informação do público sobre a importância 
de lutar contra a corrupção. A sociedade civil no Gana faz parte de uma coligação de 
30 organizações da sociedade civil de 16 países designada Centro Africano de 

http://ghanaoilwatch.org/images/laws/petroluem-revenue-management-act815-2011-.pdf
http://ghanaoilwatch.org/images/laws/petroluem-revenue-management-act815-2011-.pdf
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Liberdade de Informação (AFIC), que adoptou a Declaração de Lagos sobre o Direito 
ao Acesso à Informação.  
 
97. A comunicação social no Gana é, geralmente, considerada independente e 
ocorrem debates vivos sobre a corrupção. A Associação dos Jornalistas do Gana 
(GJA) está afiliada na GACC e trabalha rumo à promoção de elevados padrões de 
profissionalismo, integridade e prestação de contas nos media ganenses. Ademais, o 
papel dos meios de comunicação social foi reforçado através do jornalismo 
investigativo, que desvenda casos de corrupção nas instituições do sector público. 
 
Guiné  
 
98. A Guiné assinou a AUPCCC a 16 de Dezembro de 2003, e a ratificou a 5 de 
Março de 2012. O instrumentos de ratificação foi depositado junto da UA a 12 de Abril 
de 2012. 
 
Artigo 5. Medidas Legislativas e Outras 
 
99. O Código Penal da Guiné passou a criminalizar os actos de corrupção e estes 
também estão incorporados no projecto de lei contra a corrupção, que cria o Gabinete 
Nacional de Combate à Corrupção.  A Guiné faz parte da Organização para a 
Harmonização do Direito de Empresas em África (OHBLA), que rege as actividades 
das empresas estrangeiras em África. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
100. A Constituição da Guiné briga os funcionários públicos a declararem os seus 
bens, incluindo o Presidente da República e os Ministros, antes e depois da tomada 
de posse. O código também regula a transparência na contratação pública pelo 
Estado.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
101. Existe uma lei na Guiné que permite o acesso à informação pública e a 
Constituição garante a liberdade de expressão e de opinião. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
102. Não há Informação. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
103. Não há Informação. 
 
Artigo 12:  Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
104. A Guiné desencadeou um processo visando o envolvimento e a participação da 
sociedade civil na implementação das medidas de combate à corrupção, através de 
uma acção coordenada de diversas plataformas da sociedade civil e dos meios de 
comunicação social. Por exemplo, existe o Conselho Nacional da Sociedade Civil, a 
Plataforma dos Cidadãos Unidos para o Desenvolvimento, a Coligação dos Cidadãos 
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para as Alternativas à Dívida e de Desenvolvimento, e a Coligação das Organizações 
Nacionais da Sociedade Civil. 
 
Quénia 
 
105. A República do Quénia assinou a AUCPCC a 17 de Dezembro de 2003, e a 
ratificou a 3 de Fevereiro de 2007. O instrumento de ratificação foi depositado a 
quarta-feira, 7 de Março de 2007. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
106. Quénia aprovou diversos instrumentos para o combate à corrupção, entre os 
quais contam-se a Lei Anti-Corrupção e dos Crimes Económicos, de 2003, que define 
e criminaliza a corrupção e contempla regras sobre integridade e transparência. Entre 
as funções da EACC contam-se a investigação de crimes de corrupção e económicos, 
o exame de práticas e procedimentos dos organismos públicos e a educação do 
público sobre os perigos de envolvimento em actos de corrupção e em crimes 
económicos. A EACC tem poderes para processar nela investidos pelo Parlamento. 
Os outros instrumentos existentes e instituições envolvidas nesta cruzada são o 
Projecto de Lei de Contratação Pública e Alienação de Bens, o Conselho Consultivo 
Anti-Corrupção do Quénia (KACAB) e o Comité Directivo Nacional Permanente da 
Campanha Anti-Corrupção (PNACCSC). Este último foi nomeado pelo Presidente em 
2003 para coordenar a campanha nacional de luta contra a corrupção.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
107. A Lei de Ética dos Funcionários Públicos de 2003 define as regras de 
transparência e prestação de contas e regula as acções dos funcionários públicos. A 
Constituição contém uma cláusula que estatui que os funcionários públicos suspeitos 
de abuso de fundos públicos devem demitir-se. Os funcionários públicos também são 
obrigados a declarar a sua riqueza. A Lei da Função Pública contempla um Código 
Regulamentar para os funcionários públicos que exige o recrutamento e a promoção 
dos funcionários públicos com base no mérito, para além de conter disposições 
destinadas a salvaguardar a sua independência política No passado, funcionários 
públicos foram sancionados por violarem este código. O Governo também possui um 
quadro concebido para melhorar a capacidade do Estado de processar efectivamente 
os funcionários públicos suspeitos de cometerem actos de corrupção. Nos termos 
deste quadro, o Governo está empenhado em criar o mecanismo legal e institucional 
necessário para garantir que os infractores sejam devidamente processados. Existem 
comissões de prevenção da corrupção em todos os ministérios, no Gabinete do 
Executivo e, ao nível distrital, existem comissões anti-corrupção distritais. Outrossim, 
o Governo criou uma comissão judicial de ética e governação para recolher 
informação e determinar a dimensão da corrupção na magistratura judicial, reportar 
sobre casos específicos e recomendar medidas correctivas. 
 
108. A luta contra a corrupção no funcionalismo público é acompanhada de um 
vasto leque de reformas.  No centro das reformas à governação perfilham um 
crescente número de entidades governamentais dotadas de códigos de conduta e a 
reforma dos sistemas de gestão de finanças públicas (PFM). Estas reformas no 
domínio da PFM destinam-se a reforçar em grande medida a transparência e a 
prestação de contas na aplicação dos recursos públicos e, desta forma, melhorar a 
prestação de serviços ao público. A Lei de Contratação Pública e Alienação de 
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Património (PPDA) foi promulgada em Dezembro de 2006 para promover um 
processo mais unificado e transparente de contratação pública e criou a Comissão de 
Fiscalização da Contratação Pública (PPOA) para fiscalizar todos os processos de 
contratação. A PPOA, subordinada ao Ministério das Finanças, é responsável pela 
formulação e implementação de políticas e pela supervisão dos processos de 
contratação pública no Quénia. Em 2009, o Parlamento aprovou o Projecto de Lei 
sobre o Produto de Crime e Contra o Branqueamento de Capitais. O Conselho 
Consultivo Contra o Branqueamento de Capitais criou um centro de relatórios 
financeiros, cujo objectivo é investigar transacções suspeitas e elaborar políticas, em 
consulta com o Conselho Consultivo. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
109. A Constituição do Quénia preconiza o direito de acesso à informação. O país 
promulgou a Lei de Protecção de Testemunhas em 20013. O Artigo 35 da 
Constituição do Quénia de 2010 estatui o seguinte:  
 
(1) Todos os cidadãos têm o direito de acesso: (a) à informação detida pelo 
Estado; e (b) à informação detida por outra pessoa e considerada necessária para o 
exercício ou protecção de qualquer direito ou liberdade fundamental. (2) Todas as 
pessoas têm o direito à correcção ou supressão de informação errónea ou 
enganadora que afecte a pessoa. (3) O Estado publicará e divulgará toda a 
informação importante que afecte a nação.  
 
110. De acordo com a Lei de EACC e a Lei de Protecção de testemunhas, não 
poderá ser levantado qualquer processo disciplinar contra qualquer trabalhador do 
sector privado ou público que ajude na investigação ou que revele informação para 
efeitos dessa informação. Os tribunais obrigam-se a manter em sigilo ou suprimir 
qualquer informação que possa revelar a identidade de um informador e a assegurar 
a transferência e a mudança de identidade caso se torne necessário.  O Ministério 
das Finanças também possui um sistema de denúncia, enquanto a Autoridades 
Tributária do Quénia possui um centro de reclamações e informação. 
 
111. O Governo tomou medidas adicionais rumo à formulação de legislação sobre a 
liberdade de informação. Depois de publicar um projecto de política para efeitos de 
realização de consultas públicas, o Governo elaborou um projecto de Lei sobre a 
Liberdade de Informação paras ser apresentado ao Parlamento e que contempla a 
divulgação proactiva e a revogação da Lei do Segredo Oficial. O Governo lançou um 
Portal de Dados Aberto, tornando o Quénia o primeiro país africano a tornar os dados 
governamentais acessíveis aos cidadãos comuns via Internet.  
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
112. Como parte de um vasto leque de reformas políticas em curso no Quénia, o 
Governo criou o Fundo dos Partidos Políticos que será compartilhado de acordo com 
a representatividade dos partidos no parlamento nacional. A Lei dos Partidos Políticos 
[números 25 (1) e (2)] prevê que 95% dos fundos sejam distribuídos de forma 
proporcional, mas somente entre os partidos que angariaram mais de 5% do número 
total de votos nas eleições gerais precedentes. Ademais, a Comissão Eleitoral e das 
Circunscrições Eleitorais Independente exige, através da Lei de Financiamento de 
Campanhas, uma maior transparência e divulgação pública mais frequente dos 
fundos usados nas campanhas.  Esta Lei procura suprir o fosso em matéria de 
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financiamento entre os partidos de modo a refrear a corrupção, limitar as influências 
de interesses especiais e forçar os partidos políticos a prestarem contas aos seus 
membros.  
 
113. A Lei dos Partidos Políticos de 2011 exige que todos os partidos políticos 
publiquem as suas contas auditadas em, pelo menos, dois jornais diários, dentro de 
90 depois do encerramento do exercício financeiro, em Junho. Os partidos devem 
indicar nas demonstrações financeiras publicadas as fontes dos fundos, as receitas e 
as despesas, os activos e os passivos. Na rubrica indicando a fonte dos fundos, deve 
ser indicado o valor recebido do Fundo dos Partidos Políticos, as contribuições dos 
membros e os donativos.    
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
114. Apesar das reformas do mercado, diversos estudos empresariais revelam que 
a corrupção no sector privado continua generalizada.  O sector privado exerce uma 
influência significativa sobre as políticas, a legislação e os regulamentos públicos.  
Outrossim, o uso de agentes para facilitar as operações e as transacções 
empresariais no Quénia traz riscos para as empresas, particularmente na fase de 
penetração e arranque da actividade empresarial.  Como parte das medidas 
destinadas a fazer face a estes problemas, o Governo trabalha com o sector privado 
com a finalidade de melhorar o ambiente regulador para o tornar um instrumento que 
promove uma melhor governação corporativa, incluindo a introdução de mecanismos 
especializados de devida diligência na contratação pública, para reduzir os riscos de 
corrupção.  
 
115. O sector privado tem usado os sistemas de integridade existentes e a realizar 
acções alargadas de devida diligência quando faz negócio no Quénia.  Por outro lado, 
o suborno pago através de agentes pode acarretar sanções judiciais, incluindo a 
imposição de pesadas multas e uma pena de prisão máxima de 10 anos. Com a 
promulgação da Lei de Promoção do Investimento em 2004, o Governo introduziu 
reformas significativas no quadro regulador aplicável à criação de empresas, 
resultando na redução da burocracia e da corrupção. Como resultado da introdução 
destas medidas, os investidores informaram que já podem fazer negócio com uma 
interferência política menos frequente. 
 
116. O sector privado do Quénia adoptou o Código de Integridade Empresarial 
(COBI), uma iniciativa criada pelo sector privado nigeriano. O CONBI possui um 
código de conduta pelo qual os signatários do sector privado comprometem-se a 
observar a obrigação legal, moral e profissional de não se envolver, promover ou ser 
condescendente em relação a qualquer forma de corrupção ou prática corrupta. O 
CBI também promove a adopção de canais internos de denúncia e a designação de 
um assessor de ética dentro da organização com vista a reforçar a integridade na 
organização. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
117. A estrutura de coordenação e implementação do Comité Directivo Nacional de 
Luta Contra a Corrupção agrega representantes da sociedade civil e dos meios de 
comunicação social. O Conselho Consultivo de Combate à Corrupção do Quénia 
(KACAB) compreende organizações religiosas, associações profissionais e sindicatos 
dos trabalhadores. Organizações da sociedade civil tais como Ufadhili Trust e Africa 



 

25 
 

Centre for Open Governance trabalham activamente na promoção de estratégias de 
luta contra a corrupção como também colaboram com o sector empresarial. Por 
exemplo, a AfriCOG denunciou a corrupção orquestrada pela Vodafone Kenya Ltd. Os 
jornalistas fazem um jornalismo investigativo, denunciando actos de corrupção e 
outras Infracções Conexas, e têm recebido inúmeros prémios.  
 
Lesoto 
 
118. O Reino do Lesoto assinou a AUCPCC a 27 de Fevereiro de 2004 e a ratificou 
a 26 de Outubro do mesmo ano. O instrumento de ratificação foi depositado a 11-05-
2004.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
119. O Governo introduziu medidas de combate à corrupção, incluindo a aprovação 
da Lei de Prevenção de Crimes e Infracções Económicas, de 1999, que culminou com 
a criação da Direcção de Luta Contra a Corrupção e Infracções Económicas (DCEO) 
em 2003, a criação do Gabinete do Protector Público e o estabelecimento do 
Gabinete do Inspector Geral de Contas.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
120. São funções da DCEO, entre outras, investigar casos suspeitos de corrupção 
nos organismos públicos, prevenir e educar o público sobre os malefícios da 
corrupção. A Lei confere mandato ao Ministro da Função Pública para obrigar 
qualquer funcionário público a alienar os seus interesses financeiros directos e 
indirectos em qualquer empreendimento bem como outros interesses incompatíveis 
com o exercício de funções públicas. 
 
121. O Reino possui duas instituições com mandato para combater a corrupção na 
administração pública:  o Gabinete do Auditor-Geral (OAG) e a Comissão Parlamentar 
de Contas (PAC).  O OAG faz a auditoria das contas das instituições e das empresas 
do Estado, enquanto a PAC fiscaliza as contas públicas e analisa os relatórios do 
OAG.   
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
122. O Governo promove um clima favorável ao acesso à informação que permita a 
participação e a fiscalização pública da actuação dos titulares de cargos públicos. 
Porém, algumas organizações da sociedade civil têm reclamado sobre os problemas 
enfrentados na obtenção de informação correcta essencial para as suas campanhas 
contra a corrupção.  O Governo deu uma indicação da sua determinação em 
promulgar legislação que reforce o acesso à informação pública. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
123. Não há qualquer restrição ao financiamento dos partidos políticos. Os 
donativos de interesses estrangeiros aos partidos políticos são explicitamente 
autorizados, e as contribuições em valores superiores a 20.000 Maluti (US$ 4.400) 
devem ser declaradas dentro de 30 dias após a sua recepção. A lei prevê o 
financiamento público directo aos partidos políticos. 
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Artigo 11: Sector Privado 
 
124. O sector privado foi fortalecido com a privatização das empresas estatais 
monopolistas, mas levantam-se preocupações sobre o estabelecimento de 
monopólios privados e a ausência de transparência em alguns processos de 
privatização.  A Lei das Privatizações de 1995 criou um gabinete de privatização no 
Ministério das Finanças, que assume a liderança na definição de regras destinadas a 
melhorar o ambiente regulador do sector privado. 
 
125. Outrossim, a Lei das Instituições Financeiras de 1995 introduziu reformas no 
domínio das finanças públicas. A Direcção de Luta Contra a Corrupção e Infracções 
Económicas (DCEO) tem mandato para investigas alegados casos de corrupção, 
tanto no sector público como no privado.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
126. Lesoto tem uma sociedade civil formal pequena, organizada sob a cobertura de 
um organismo designado Conselho de Organizações Não Governamentais do Lesoto 
(Lesotho Council of Non-Governmental Organizations - LCN) Embora esteja dotado 
de parcos recursos, a sociedade civil não deixa de fazer ouvir a sua voz sobre 
questões sociais e a corrupção. A liberdade de expressão é um princípio respeitado, 
não obstante o Estado mostrar uma certa inquietação e, por vezes, um antagonismo 
em relação ao papel dos meios de comunicação social na sociedade. O Governo 
tolera as críticas dos meios de comunicação social, mas o papel dos media nas 
campanhas contra a corrupção permanece ofusco.  
 
Libéria 
 
127. A Libéria assinou a AUCPCC a 16 de Dezembro de 2003, ratificou-a a 20 de 
Junho de 2007 e o instrumento de ratificação foi depositado junto da UA. 
 
Artigo 5. Medidas Legislativas e Outras 
 
128. O Código Penal da Libéria criminaliza a corrupção activa e passiva, a extorsão, 
o suborno externo e o branqueamento de capitais. A Comissão Anti-Corrupção da 
Libéria (LACC) foi criada por lei em 2008 e tem mandato para investigar casos de 
corrupção e os resultados das investigações são remetidos ao Ministério da Justiça 
para a competente acusação. A LACC tem poderes para intentar processos judiciais 
contra casos que o Ministério da Justiça não acusar. Os 5 membros da Comissão são 
nomeados pelo Presidente e confirmados pelo Senado. A LACC é dirigida por um 
Director Executivo coadjuvado por 3 gestores departamentais. O Governo financia as 
actividades da Comissão e os parceiros de desenvolvimento prestam apoios aos seus 
programas. Existe uma Comissão de Aquisições Públicas e Concessões (PPCC). 
Também existe uma Comissão de Inspecção Geral (General Auditing Commission - 
GAC) O sistema de gestão financeira foi reforçado com a promulgação da Lei de 
Gestão de Finanças Públicas e do respectivo regulamento, para garantir a sua 
aplicação efectiva. Existe um Sistema Integrado de Gestão Financeira. A Libéria 
também promulgou uma Lei Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento 
do Terrorismo (2013). Foi criado um Gabinete Nacional de Concessões para fiscalizar 
o cumprimento da legislação existente. A LACC realiza campanhas alargadas de 
sensibilização pública em todo o país e nas escolas secundárias e superiores sobre a 
necessidade de erradicar a corrupção com vista a incentivar o desenvolvimento. Em 
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2006, o Governo, apoiado pela sociedade civil e pelos doadores, elaborou uma 
estratégia de luta contra a corrupção.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
129. O Código Penal de 1976 contempla uma cláusula que define as infracções 
contra a integridade do Estado. Decorrem esforços visando criminalizar o 
enriquecimento ilícito quando a emenda à Lei da Comissão Anti-Corrupção for 
aprovada pelo Parlamento. Contudo, a Lei da Comissão Anti-Corrupção da Libéria, de 
2008, qualifica o tráfico de influências como um acto de corrupção. Em 2009, a 
Comissão Anti-Corrupção da Libéria introduziu a obrigatoriedade de declaração de 
bens, dos rendimentos e dos passivos pelo Presidente, Vice-Presidente, Ministros, 
Vice-Ministros e Comissários. Estes órgãos devem fazer esta declaração de dois em 
dois anos. A Lei Anti-Corrupção de 2008 prevê a acusação judicial de pessoas 
singulares pelo fornecimento de informações falsas e enganadoras. O Senado 
aprovou um Código de Conduta Nacional, que aguarda sancionamento da Câmara 
dos Representantes. O Governo também promulgou legislação sobre a contratação 
pública e a gestão de finanças públicas com a finalidade de tornar a gestão 
orçamental e financeira mais transparentes e participativas. Foi criada a Comissão de 
Contratação e Concessões Públicas (PPCC) para fiscalizar a contratação de bens e 
serviços. O Governo tomou medidas visando garantir a independência da Comissão 
da Conta Geral (GAC) do Estado preconizando que ela presta contas à legislatura.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
130.  A Libéria promulgou a Lei sobre a Liberdade de Informação em 2008. Os 
cidadãos e qualquer entidade podem usar esta lei para terem acesso à informação 
não protegida nos termos da mesma. A Constituição de 1996 estatui que não há 
limitação quanto ao direito público de ser informado sobre as actividades do Governo 
e dos seus funcionários. Na ausência de uma legislação promulgada para o efeito, o 
Presidente emitiu o Decreto No. 38 destinado a proteger os denunciantes e incentivá-
los a reportar casos de corrupção. A LACC tem uma política de não divulgar a 
identidade dos denunciantes. Existe um projecto de lei destinado a proteger os 
denunciantes depositado no Parlamento. A Comissão da Conta Geral (GAC) publica 
relatórios regulares de auditoria dos ministérios com grandes orçamentos de despesa 
que são disponíveis ao público através do sítio Web da GAC. 
  
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos  
 
131. A legislação prevê o financiamento dos partidos políticos com o recursos a 
fundos públicos. Calcula-se que 0,25% de todas as receitas fiscais da Libéria sejam 
despendidas no financiamento dos partidos políticos, de modo a evitar o seu 
envolvimento em actos de corrupção. A nova Lei Eleitoral preconiza que os partidos 
políticos devem apresentar à Comissão Eleitoral as suas contas sobre a sua situação 
financeira. Também são impostos limites de despesas para as diversas categorias de 
candidatos. Os partidos políticos devem apresentar as suas demonstrações 
contabilísticas ao Tribunal Supremo, que as analisa e as aprova. Somente os partidos 
políticos cujas contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal Supremo têm direito a 
financiamento público, dependendo do número de políticos locais e nacionais. As 
receitas resultantes de práticas ilegais e corruptas são proibidas nos termos da 
legislação eleitoral. Estas receitas devem ser depositadas junto da Comissão Eleitoral 
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enquanto se aguarda o fim da investigação destinada a determinar a sua 
proveniência.  
 
Sector Privado 
 
132. A Lei da Comissão Anti-Corrupção também cobre o sector privado. A Câmara 
do Comércio, a Associação dos Empresários e o Fórum para o Melhor Negócio 
(Forum Better Business), todos da Libéria, são organismos através dos quais o 
Governo envolve a comunidade empresarial. 
 
Artigo 12:  Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
133. A Constituição garante a liberdade de imprensa e de expressão. Os cidadãos e 
os meios de comunicação social podem criticar o Governo sem o receio de sofrer 
represálias. Os media são activos na reportagem de práticas de corrupção e na 
participação em campanhas anti-corrupção nacionais. A Constituição também prevê o 
direito à associação, e o Governo não impede a criação de organizações de luta 
contra a corrupção. Com efeito, existem bastantes tais como a Coligação Publish 
What You Pay (publique o que pagas), o Centre for Transparency and Accountability 
(CENTAL) (Centro de Transparência e Prestação de Contas na Libéria), a Coligação 
Liberia Freedom of Information (Coligação Liberdade de Informação) e a Actions for 
Genuine Democratic Alternatives (Acção para as Alternativas Democráticas 
Genuínas). Estas organizações envolvem-se na celebração anual do Dia Internacional 
Contra a Corrupção para a sensibilização do público sobre a corrupção. 
 
Malawi 
 
134. Malawi ratificou a Convenção a 26 de Novembro de 2007, e depositou o 
instrumento de ratificação junto da UA a 27 de Dezembro de 2007. 
 
Artigo 5. Medidas Legislativas e Outras 
 
135. Nos termos da Constituição do Malawi de 1994, o Estado obriga-se a introduzir 
medidas que garantam a prestação de contas, a transparência, a integridade pessoal 
e a probidade financeira.  Como parte destes esforços, o Parlamento aprovou a Lei 
Contra Práticas Corruptas, que criou um Gabinete Anti-Corrupção (Anti Corruption 
Bureau - ACB) em 1995. A finalidade do ACB é tomar medidas visando prevenir a 
corrupção nos sectores público e privado; investigar as queixas sobre alegações ou 
suspeitas de práticas corruptas e todas as outras infracções previstas em todas as 
leis que sejam conhecidas durante a investigação; acusar as infracções cometidas 
nos termos da Lei Contra Práticas Corruptas; e investigar e produzir relatórios sobre a 
conduta de qualquer funcionário público ligada ou conducente a práticas corruptas. A 
Lei foi emendada em Abril de 2004 para incorporar novas infracções tais como o 
abuso do poder. O Governo do Malawi aprovou igualmente a Estratégia Nacional Anti-
Corrupção (NACS) em 2008, um documento de política importante que se destina a 
implementar procedimentos normalizados nos sectores público e privado. O Gabinete 
Anti-Corrupção começou a implementar a estratégia imediatamente depois do seu 
lançamento em 2009. Actualmente, o Gabinete funciona como secretariado provisório 
da NACS.   
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Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
136. A lei contra a corrupção define 13 infracções, a maioria das quais visa as 
práticas de corrupção cometidas por funcionários públicos, as práticas de corrupção 
cometidas com os funcionários públicos, o uso do poder oficial para fins corruptos, a 
solicitação do uso do poder oficial para fins corruptos, os funcionários públicos que 
desempenham as suas funções de uma forma corrupta e o uso indevido da função 
pública. Como parte da Estratégia Nacional Anti-Corrupção (NACS), o Malawi 
introduziu o Sistema Nacional de Integridade (NIS) em sectores-chave, incluindo a 
função pública, num esforço visando promover a confiança pública nestes sectores. 
Através de Comissões de Integridade Institucionais (IIC), os membros da NIC 
orientam a implementação de programas de luta contra a corrupção e fiscalizam o seu 
desempenho nos respectivos sectores. São obrigações destes comités: elaborar 
políticas institucionais de prevenção da corrupção; elaborar, implementar e rever o 
plano de acção institucional de luta contra a corrupção; manter contactos com o ACB 
para a revisão de procedimentos ou sistemas de funcionamento; organizar acções de 
formação sobre integridade ou ética para os membros do IIC e outros funcionários; 
elaborar cartas de serviços ao cliente para as suas instituições e tomar medidas sobre 
todas as reclamações feitas internamente ou de fora da instituição relacionadas com 
aspectos de ética e má administração; e recomendar medidas administrativas à 
Direcção sobre matérias relacionadas com a má administração e conduta não ética. 
Os membros da NIC formam um Fórum Nacional Anti-Corrupção que serve de fórum 
de reflexão para a formulação de programas de combate à corrupção no país.  Na 
função pública, o Secretário Geral é membro da NIC e tem a responsabilidade de 
orientar a implementação da NACS. O Gabinete Anti-Corrupção propôs ao Governo 
que todas as instituições públicas devem reservar 1% dos respectivos orçamentos 
anuais para os programas de luta contra a corrupção com vista a garantir a realização 
das actividades de combate à corrupção nas instituições. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
137. A Constituição garante o direito de acesso à informação.  As emendas 
introduzidas à Lei Contra a Corrupção em 2004 institucionalizam a protecção dos 
denunciantes. Em Fevereiro de 2014, o Governo do Malawi aprovou uma política de 
acesso à informação, criando espaço para a aprovação de legislação sobre ao acesso 
à informação. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos  
 
138. O Artigo 42.2 da Constituição da República do Malawi de 1994 preconiza o 
financiamento dos partidos políticos pelo Estado. Os partidos que ganhem mais de 
1/10 dos votos nas eleições nacionais para o Parlamento tem garantido financiamento 
suficiente. Aparentemente, a finalidade deste financiamento não é financiar 
campanhas eleitorais, mas o trabalho dos deputados nos seus círculos eleitorais. A 
Leis das Eleições Presidenciais e Legislativas (1993, 66) prevê que todos os partidos 
políticos podem receber contribuições voluntárias de qualquer pessoa singular, 
organização não governamental ou entidade privada, dentro ou fora do Malawi.  Os 
partidos estão livres de receber qualquer valor proveniente de qualquer fonte, 
exceptuando, por implicação, fundos de organismos do Estado ou empresas estatais. 
Não estão fixados limites sobre a despesa e não há exigência de revelar as fontes ou 
a aplicação de fundos.  
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Sector Privado 
 
139. O sector privado participa activamente na formulação e implementação da 
NACS. O mandato investido no NIS do sector privado contempla o seguinte: fazer 
lobbies para a revisão de legislação que afecta o sector privado como é o caso da Lei 
de Empresas, Capítulo 46:3 e a Lei do Emprego, Capítulo 55:02, para a introdução de 
aspectos sobre a corrupção; educar e capacitar a comunidade empresarial cobre 
matérias ligadas à corrupção; reforçar a comunicação entre o sector privado, a 
sociedade civil e o Governo em matérias de corrupção; e fazer pressão para a revisão 
e emenda da legislação para efeitos de inclusão de malawianos em postos de 
direcção ou supervisão nas empresas estrangeiras. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
140. Uma comunidade da sociedade civil vibrante desempenha um papel importante 
na materialização dos objectivos previstos na estratégia nacional anti-
corrupção.Recorrendo a actividades de advocacia, espera-se que estas organizações 
eduquem as massas, através de campanhas públicas sobre os males da corrupção e 
as formas de a prevenir; fazer pressão sobre o poder Executivo e Legislativo para 
aprovarem quadros jurídicos relevantes para promover a transparência; fiscalizar e 
avaliar as actividades de todas as entidades governamentais; e divulgar e denunciar 
as práticas corruptas, através de demonstrações pacíficas. As principais organizações 
são a Coligação da Sociedade Civil Contra a Corrupção (Civil Society Coalition 
Against Corruption), que leva a cabo actividades de sensibilização pública sobre os 
perigos da corrupção, e a Rede de Justiça Económica do Malawi (Malawi Economic 
Justice Network - MEJN), uma coligação de organizações da sociedade civil virada 
para a governação económica.  Em 2013, algumas ONG concluíram o Projecto de 
Apoio ao Sistema Nacional de Integridade, que contemplava 10 debates radiofónicos 
semanais sobre assuntos ligados à corrupção.   
 
141. Malawi possui meios de comunicação social vibrantes, que desempenham um 
papel crucial na implementação com êxito da estratégia nacional de combate à 
comunicação mediante a divulgação de informação ao público e provocando o debate 
sobre questões candentes ligadas à corrupção. O lema das comemorações do Dia 
Nacional Contra a Corrupção de 2013 foi "Meios de Comunicação Social: um Parceiro 
na Luta Contra a Corrupção", em sinal de reconhecimento do papel importante que os 
media desempenham na luta contra a corrupção. 
 
Mali 
 
142. O Mali assinou a AUPCCC a 9 de Dezembro de 2003, ratificou a Convenção a 
17 de Dezembro de 2004, e depositou o instrumento de ratificação junto da UA a 14 
de Janeiro de 2005. 
 
Artigo 5. Medidas Legislativas e Outras 
 
143. O Código Penal do Mali criminaliza os actos indicados no Artigo 4.1 da 
AUCPCC. A Lei No. 82-39/AN-RM, de fevereiro de 1982, sobre a repressão do 
enriquecimento ilícito caiu em desuso na década de 90. Todavia, em Agosto de 2013, 
o Governo aprovou um projecto de lei sobre a repressão do enriquecimento ilícito. 
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144. A Lei No. 2012/-009, de Fevereiro de 2012, que substituiu a Lei No. 03/-033, de 
Agosto de 2003, cria o Gabinete do Auditor Geral. O Mali não promulgou um sistema 
abrangente de combate à corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes 
financeiros e económicos. O sistema actual compreende textos avulsos 
maioritariamente aprovados antes da entrada em vigor da AUCPCC e da UNCAC. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
145. A Constituição de Fevereiro de 1992 estatuiu a obrigatoriedade de declaração 
de bens para o Presidente da República e os Ministros, antes da tomada de posse, e 
renovável anualmente, durante o exercício do mandato. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
146. Existe uma lei sobre o acesso público à informação e a documentos relacionados 
com a gestão da coisa pública, como também existe a Lei No. 00-046, de Julho de 
2000, sobre a liberdade de imprensa. 
  
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos  
 
147. A legislação prevê o financiamento dos partidos políticos com o recursos a 
fundos públicos. Calcula-se que 0,25% de todas as receitas fiscais do país sejam 
despendidas no financiamento dos partidos políticos, de modo a evitar o seu 
envolvimento em actos de corrupção. Os partidos políticos devem apresentar as suas 
demonstrações contabilísticas ao Tribunal Supremo, que as analisa e as aprova. 
Somente os partidos políticos cujas contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal 
Supremo têm direito a financiamento público, dependendo do número de políticos 
locais e nacionais. 
 
Sector Privado 
 
148. O Código de Investimento reduziu a complexidade do processo de 
requerimento para a abertura de uma empresa e dá ênfase ao investimento que 
promove o artesanato, as exportações e as empresas que usam mão-de-obra 
intensiva. 
 
Artigo 12:  Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
149. Não existem disposições específicas sobre a matéria. 
 
Moçambique 
 
150. A República de Moçambique assinou a AUCPCC a 15 de Dezembro de 2003, 
ratificou-a a 2 de Agosto de 2006, e o instrumento de ratificação foi depositado a 24 
de Outubro de 2006.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
151. O Parlamento de Moçambique aprovou a Lei Anti-Corrupção em 2004, que cria 
uma entidade importante no combate à corrupção, designadamente, o Gabinete 
Central de Combate à Corrupção (GCCC), que entrou em funcionamento em 2006. A 
Lei Anti-Corrupção criminaliza a extorsão, a tentativa de corrupção e o suborno activo 
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e passivo. Em 2006, o Governo aprovou a Estratégia Anti-corrupção 2006-2010, que 
prevê o seguinte: a racionalização e a simplificação dos processos administrativos; a 
redução do poder discricionário dos funcionários públicos; o desenvolvimento de uma 
cultura de administração pública orientada para os resultados; o reforço dos 
mecanismos de prestação de contas na gestão das finanças, do património e da 
contratação pública; a criação de um mecanismo que garanta a participação do sector 
privado e da sociedade civil na acção governativa; o aumento dos julgamentos de 
casos de corrupção para desencorajar a cultura de impunidade; e a descentralização, 
com vista a levar os serviços para mais próximo das pessoas.   
 
152. Em 2007, o Governo criou o Fórum Nacional Anti-corrupção para alargar a 
participação nas campanhas de combate à corrupção. Além disso, em Abril de 2012, 
o Governo aprovou uma estratégia nacional destinada a prevenir e combater o 
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo baseada em quatro 
pilares compreendendo a legislação, a capacitação técnica do pessoal, a cooperação 
internacional e a reorganização orgânica de todas as instituições públicas, financeiras, 
da polícia e judicias. Como resultado, em Julho de 2013, o Presidente Guebuza 
promulgou a Lei Contra o Branqueamento de Capitais. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
153. O GCCC efectua investigações de queixas sobre infracções relacionadas com 
a corrupção no sector público. As leis No. 4/90 e 21/92 tornam a obrigatoriedade de o 
Presidente e outros altos funcionários do Estado declararem os seus bens ao 
Conselho Constitucional, dentro de um período não superior a 30 depois da tomada 
de posse, e a Lei No. 8/98 prevê um código de conduta para os funcionários e 
agentes do Estado. A lei que impõe a declaração de bens pelos funcionários públicos 
foi alargada em 2012 para tornar obrigatória a todos os membros do Governo, os 
respectivos cônjuges e os seus dependentes legais a declaração dos seus bens. A 
Lei de Probidade Pública aprovada em Julho de 2012 proíbe os funcionários 
governamentais de receberem rendas externas ou serem membros dos conselhos de 
administração de instituições que não sejam de caridade ou de educação. A Fase II 
do Programa de Reforma do Sector Público (2006-2011) e a Comissão Interministerial 
da Reforma do Sector Público (CIRESP) também são pilares de outros esforços de 
combate à corrupção no sector público. Sob a presidência do Primeiro-ministro, a 
CIRESP é responsável pela implementação e monitorização da estratégia anti-
corrupção e de toda a estratégia de reforma do sector público.  De igual modo, a 
contratação pública está devidamente regulada pela Lei de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços (Lei 54/2005), que 
contempla disposições sobre o conflito de interesse dos agentes envolvidos nas 
actividades de contratação pública, torna obrigatória a capacitação profissional e 
preconiza os requisitos do concurso público, um processo de reclamações e um 
regulamento destinado a excluir as empresas declaradas culpadas de violar o 
regulamento de contratação.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
154. A Lei de Protecção das Testemunhas permite a protecção dos denunciantes e 
introduz um programa de protecção de testemunhas que também prevê a concessão 
de uma nova identidade e a transferência das testemunhas. Embora os 
moçambicanos não tenham uma legislação formal sobre o acesso à informação, o 
Artigo 13 da Lei Anti-corrupção No. 6/2004 prevê a protecção dos trabalhadores tanto 
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do sector público como do sector privado que denunciem actos de corrupção 
cometidos por funcionários públicos. A aprovação da Lei de Probidade Pública e da 
Lei de Protecção de Testemunhas procura promover a transparência nas actividades 
governamentais, mas a protecção de testemunhas mantém-se débil e existem casos 
em que testemunhas ou denunciantes forma perseguidos depois de denunciarem 
crimes de corrupção ou desvio de fundos do Estado.   
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
155. Em Moçambique, os partidos políticos recebem subsídios regulares do Estado 
para o seu funcionamento geral como organizações políticas, como como para 
financiar as suas campanhas eleitorais.  Os fundos públicos são atribuídos com base 
num modelo misto (proporcionalidade e equidade). Os partidos políticos têm a 
obrigatoriedade de declarar anualmente as suas receitas (os dadores e os montantes) 
e a despesa efectuada. É proibida a recepção de donativos de interesses 
estrangeiros. Contudo, a proibição não se aplica a cidadãos estrangeiros, a partidos 
políticos amigos e ONG.   Relativamente aos candidatos a cargos políticos, estão 
proibidos os donativos de governos e cidadãos estrangeiros. Porém, as organizações 
estão explicitamente autorizadas a oferecer donativos aos candidatos. Também são 
proibidos os donativos empresariais aos partidos políticos. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
156. O sector privado faz parte do Fórum Nacional Anti-corrupção e tem estado 
envolvido em outras actividades conexas, juntamente com o Governo e a sociedade 
civil. Em 2011, o Presidente Guebuza promulgou a Lei de Probidade Pública para 
lidar com questões ligadas ao conflito de interesses relacionadas com a participação 
dos funcionários públicos em negócios privados. Também se registaram melhorias no 
sistema regulador do sector privado como resultado, em parte, da criação do Centro 
de Promoção de Investimentos (CPI), que se pretende que funcione balcão de 
atendimento único para os investidores. De igual modo, o Código Comercial de 2005 
representa um passo em frente rumo à modernização do sistema regulador. Em 2009, 
Moçambique foi aceite como candidato a membro da Iniciativa de Transparência nas 
Indústrias Extractivas (EITI) e já está envolvido em actividades destinadas a reforçar a 
transparência na utilização das receitas resultantes da exploração dos recursos. 
Desde Outubro de 2012, Moçambique adquiriu o estatuto de cumpridor na EITI. 
 
157. A Associação Comercial e Industrial de Sofala (ACIS) tem desempenhado um 
papel importante no desenvolvimento de um conjunto de instrumentos visando o 
combate o envolvimento do empresariado em actos de corrupção em Moçambique. A 
ACIS é uma associação privada sem fins lucrativos fundada em 2000 e tem como 
objectivo a promoção e o desenvolvimento do comércio e da indústria. No acto da sua 
afiliação os membros devem assinar o Código de Conduta Empresarial. O Kit de 
Instrumentos Empresariais contra a Corrupção (BACT) fornece informações sobre 
diversos quadros reguladores internacionais e nacionais, os valores principais de 
transparência e integridade, a proibição da oferta de pagamentos para fins de 
facilitação, de suborno e de comissões, e sobre a prevenção do conflito de interesses.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
158. Surgiu em Moçambique um número cada vez mais crescente de organizações 
da sociedade civil tais como o Centro de Integridade Pública (CIP) para promover a 
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integridade, a transparência, a ética e a boa governação no sector público. O CIP tem 
realizado estudos sobre a corrupção no sector público, a exemplo dos sectores da 
saúde, da educação e judicial. De modo semelhante foi criada em 2001 a organização 
Ética Moçambique com a finalidade de promover a integridade e a ética públicas e 
combater a corrupção. Em 2005, a Ética Moçambique lançou a sua própria campanha 
anti-corrupção e contribuiu na realização do Inquérito de Diagnóstico sobre a Boa 
Governação e Corrupção do Banco Mundial em 2005. A Ética Moçambique tem sido 
uma força motriz que impulsiona a criação de centros anti-corrupção nas capitais 
provinciais, onde as pessoas podem denunciar de forma anónima casos de 
corrupção, bem como realiza campanhas de educação cívica para ajudar os cidadãos 
a identificar e protegerem-se contra funcionários corruptos ou actividades corruptas. 
Esta organização possui um sistema de denúncia pelo qual os cidadãos podem 
denunciar casos de corrupção.  
 
159. Os media desempenham um papel crucial na luta contra a corrupção em 
Moçambique, e os jornalistas locais têm jogado um papel importante na investigação 
e denúncia de casos de corrupção de alto nível. Por exemplo, em 2012, a imprensa 
publicou um relatório detalhando os abusos cometidos pelo Presidente do Conselho 
Constitucional, culminando com a criação de uma comissão que o acusou de abuso 
do poder e de uso ilegal de fundos do Estado. 
 
Namíbia 
 
160. A República da Namíbia assinou a AUCPCC a 9 de Dezembro de 2003, e a 
ratificou a 5 de Agosto de 2004. O instrumento de ratificação foi depositado a quinta-
feira, 26 de Agosto de 2004. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
161. O ordenamento jurídico destinado a combater a corrupção na Namíbia é 
baseado na Lei de Prevenção do Crime Organizado (POCA) de 2003. A Lei Anti-
corrupção preconiza especificamente e criminaliza todas as infracções de corrupção 
relevantes e prevê a criação da Comissão Anti-corrupção (ACC), um organismo 
independente e imparcial que presta contas somente à Assembleia Nacional. A ACC 
tem poderes para desencadear investigações de casos de corrupção e pode remeter 
estes casos ao procurador geral, que pode decidir acusá-los ou não. cada cidadão é 
obrigado por lei a denunciar as práticas de corrupção à Comissão Anti-corrupção. A 
POCA é complementada pela Lei de Informações (Inteligência) Financeiras (FIA) de 
2007, que preconiza a obrigatoriedade de as instituições financeiras e certos 
interesses empresariais implementarem políticas e procedimentos adequados. A FIA 
cria o Conselho Consultivo sobre o Branqueamento de Capitais como órgão de 
tomada de de decisões sobre políticas relacionadas com a luta contra o 
Branqueamento de Capitais (AML) na Namíbia. Outras medidas aprovadas pela 
Namíbia incluem a Lei No. 9 sobre a Cooperação Internacional em Matérias Penais, 
de 2000, que regula o funcionamento de empresas estrangeiras nos termos do direito 
nacional.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública  
 
162. O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado regula a oferta de 
presentes e hospitalidade a funcionários públicos. Somente os Deputados 
Parlamentares, o Director e o Director Adjunto da ACC são obrigados a declarar os 
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seus bens, mas o Chefe de Estado está isento de o fazer. A legislação da Namíbia 
ilegaliza o conflito de interesse e a potencialidade de abuso do poder pelos 
funcionários públicos. De acordo com a Lei da Função Pública de 1995, os 
funcionários públicos estão proibidos de assumir funções no sector privado enquanto 
forem funcionários do Estado. Esta lei estatui sobre as medidas disciplinares e o 
procedimento de investigação de infracções de corrupção e conexas cometidas pelos 
funcionários públicos; estas medidas foram introduzidas através da Lei da Comissão 
Gestora de Aquisições No. 16, de 1996, e da Lei da Comissão da Função Pública No. 
2, de 1990, que cria a Comissão da Função Pública.  A Lei do Provedor de Justiça de 
1990 preconiza o estabelecimento do Gabinete do Provedor de Justiça para 
investigas as queixas dos cidadãos sobre actos de corrupção no sector público. O 
Provedor de Justiça lançou o Programa Nacional de Promoção da Integridade para 
combater a corrupção, promover e proteger os direitos humanos, e proteger o meio 
ambiente e os recursos naturais da Namíbia. 
 
163. Como parte dos esforços visando lutar contra a corrupção na função pública, o 
Gabinete do Primeiro-ministro criou o Instituto de Administração e Gestão Pública da 
Namíbia (NIPAM), responsável pela formação de funcionários públicos em matérias 
de ética. O NIPAM também é responsável pela formação, investigação e capacitação 
na função pública. Além disso, a Comissão da Função Pública lida com casos de 
transgressão na função pública e recomenda a suspensão e a demissão de 
funcionários públicos.  
  
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
164. Embora a Namíbia ainda não tenha promulgado uma legislação especial que 
garanta o acesso à informação, existem planos em curso visando promulgar 
legislação para proteger os denunciantes. Ademais, a Secção 52 da Lei Anti-
corrupção No. 8, de 2003, prevê a protecção de informadores e da informação. De 
igual modo, esta lei estipula que a identidade de um informador não pode ser 
divulgada, mesmo no decurso de audiências judiciais, a menos que seja em 
cumprimento de uma ordem judicial; os denunciantes podem reportar casos, sob 
anonimato, à ACC, à Polícia da Namíbia e a qualquer outra entidade competente. A 
nova legislação de protecção dos denunciantes que está a ser preparada permitirá 
que os cidadãos denunciem casos de corrupção à ACC, à Polícia e a outras 
entidades competentes, e continuar a gozar de protecção e anonimidade. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
165. A Lei de Prevenção do Crime Organizado No. 29, de 2004, e a Lei Eleitoral No. 
24, de 1992, representam as principais peças legislativas que estatuem sobre o 
financiamento dos partidos políticos. Nos termos desta legislação, os partidos 
políticos com representa parlamentar são financiados pelo Orçamento do Estado, 
numa base proporcional, e a atribuição dos fundos depende do número de Deputados 
que representam um determinado partido político no Parlamento. Porém, algumas 
organizações da sociedade civil têm defendido a promulgação de legislação que 
obrigue os partidos políticos que recebem fundos do Estado a prestar contas sobre a 
sua utilização. Actualmente, não existe lei que preconize a prestação de contas ou a 
realização de auditorias aos partidos políticos financiamentos pelo erário público.  A 
Secção 46 da Lei Eleitoral obriga os partidos políticos que recebem fundos externos a 
declará-los ou divulgá-los publicamente.   
 



 

36 
 

Artigo 11: Sector Privado 
 
166. Embora a Namíbia não tenha legislação consolidada para regular o sector 
privado, a Lei Anti-corrupção preconiza a obrigatoriedade de qualquer pessoa, 
incluindo membros entidades do sector privado, a reportar à ACC práticas de 
corrupção no processo de concursos. O Governo também estabelece contactos com 
representantes de organizações empresariais através da Câmara de Comércio e 
Indústria e da Federação dos Empregadores e outras organizações empresariais 
reconhecidas. Outrossim, as empresas, individualmente, e a Câmara de Comércio e 
Indústria possuem códigos de conduta que preconizam a prestação de contas e 
normas de auditoria transparentes vinculativos aos associados.  Estas medidas 
incluem o reforço da prestação de contas e das normas de auditoria no sector privado 
e a penalização por falta de cumprimento das referidas normas. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
167. A Secção 3 da Lei Anti-corrupção No. 8 dá competências à ACC para educar o 
público e disseminar informação sobre os perigos da corrupção. A principal instituição 
envolvida neste esforço é a Direcção de Educação Pública, cuja responsabilidade 
principal é educar o público sobre os perigos da corrupção e promover a confiança 
pública na denúncia de casos de corrupção. Nos termos desta competência, a 
Direcção de Educação Pública estabeleceu parcerias estratégicas com organizações 
da sociedade civil importantes para fazer a consciencialização contra a corrupção.   
 
168. Organizações da Sociedade Civil tais como o Instituto para a Democracia da 
Namíbia (NID), a Aliança ACC-Líderes Religiosos e a Acção da Mulher para o 
Desenvolvimento (WAD) têm sido cruciais na realização de actividades de luta contra 
a corrupção. Em colaboração com o NID, a ACC opera um centro de denúncia onde 
os cidadãos podem denunciar alegados casos de corrupção.  O NID também 
desencadeou um programa anti-corrupção trienal, nomeadamente a Campanha 
Tolerância Zero à Corrupção, financiado pela Agência Sueca de Ajuda ao 
Desenvolvimento (ASDI) e outros doadores internacionais. Esta campanha visa 
sensibilizar o público sobre a corrupção mediante o estabelecimento de parcerias 
público-privado, divulgar casos de corrupção e fornecer informação sobre a legislação 
aplicável e as instituições envolvidas no combate à corrupção. Em muitas ocasiões, a 
ACC desencadeia investigações sobre casos de corrupção com base na informação 
fornecida pelos media, como também compartilha a informação com os media depois 
da conclusão das investigações. Como um dos países com uma imprensa das mais 
livres na África Austral, os media na Namíbia desempenham um papel activo nos 
esforços de combate à corrupção e actuam como um poderoso agente fiscalizador da 
actuação do Governo. 
 
Níger 
 
169. A República do Níger assinou a AUCPCC a 6 de Julho de 2004, ratificou-a a 15 
de Fevereiro de 2006 e o instrumento de ratificação foi depositado a 15 de Maio de 
2006. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
170. O combate à corrupção no Níger é gerido nos termos do Código Penal de 
acordo com a Portaria No. 92-024, de Junho de 1992, sobre a repressão do 



 

37 
 

enriquecimento ilícito, da Lei 2004-041, de Junho de 2004, sobre o combate ao 
branqueamento de capitais, e do Decreto No. 2011-219 PRN/MJ, de Julho de 2011, 
que cria a Alta Autoridade de Luta Contra a Corrupção e Infracções Conexas 
(HALCIA). Decorre no Níger o processo de aprovação do projecto-lei sobre o quadro 
orgânico para o combate à corrupção. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública  
 
171. De acordo com o Artigo 3, a Alta Autoridade é responsável pelo seguinte: 
fiscalização e avaliação do programa de combate à corrupção do Governo; recolha e 
tratamento de acusações e infracções a ela remetidas relacionadas com práticas e 
actos de corrupção e infracções conexas; realização de estudos e investigações e 
recomendar medidas legais e administrativas para prevenir ou combater a corrupção; 
disseminação e divulgação do trabalho relacionado ao combate à corrupção; 
identificação das causas de corrupção; e apresentação de propostas de medidas 
visando a sua erradicação de todos os serviços públicos e semi-públicos. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
172. Não há Informação. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
173. Não há Informação. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
174. Não há Informação. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
175. Não há Informação. 
 
Nigéria 
 
176. A República da Nigéria assinou a AUCPCC a 16 de Dezembro de 2003, e a 
ratificou a 26 de Setembro de 2006. O instrumento de ratificação foi depositado a 
sexta-feira, 29 de Dezembro de 2006. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
177. O Governo tem feito esforços visando conter a corrupção promulgando leis e 
impondo sistemas de integridade. Embora tenham sido levadas a cabo muitas 
iniciativas de combate à corrupção, foi somente com a assinatura da Lei Contra 
Práticas de Corrupção e Outras Infracções Conexas de 2000 (COPRA) que a Nigéria 
impôs um quadro legal e sanções severas no combate à corrupção. À luz desta lei, a 
Nigéria criou 3 entidades principais, com diferentes competências no combate à 
corrupção: a Comissão Independente sobre Práticas de Corrupção e Outras 
Infracções Conexas (ICPC), a Comissão Contra Crimes Económicos e Financeiros 
(EFCC); o Gabinete do Código de Conduta e a Unidade de Inteligência Financeira da 
Nigéria (NFIU). A ICPC foi criada com mandato para investigar denúncias sobre actos 
de corrupção, avaliar os sistemas governamentais propensos a actos de corrupção e 
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educar o público sobre a corrupção; também tem competência para desencadear 
investigações. A EFCC tem competência para prevenir, investigar, processar e 
penalizar crimes financeiros e económicos. Os estatutos que riam tanto a ICPC como 
a EFCC confere-lhes poderes alargados de investigar e processar que têm impacto 
sobre as medidas de aplicação de sanções como pena de prisão, apreensão, confisco 
e perda de bens em casos apropriados. 
 
178. A Lei Contra (Proibição) o Branqueamento de Capitais de 2004 criminaliza as 
pessoas singulares que fazem ou aceitam pagamentos monetários superiores a 
500.000 Nairas nigerianos e as pessoas colectivas que fazem ou aceitam 
pagamentos superiores a 2 milhões de Nairas nigerianos sem passar por uma 
instituição financeira, enquanto a Lei de Proibição do Branqueamento de Capitais, de 
2011, procura combater o flagelo de branqueamento de capitais na economia mundial 
e processar os infractores.A Lei da Responsabilidade Fiscal de 2007 visa melhorar o 
processo de gestão orçamental e, assim, reduzir as oportunidades de actos de 
corrupção.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
179. A Nigéria possui um quadro jurídico-legal sólido para a luta contra a corrupção 
no sector público.  A Constituição nigeriana enumera especificamente os requisitos 
relativos à declaração de bens e a regulamentação aplicável à oferta e recepção de 
brindes por membros do executivo, pelos deputados parlamentares e pelos membros 
da legislatura. Estas matérias estão detalhadas em diversos códigos de conduta dos 
funcionários públicos, incluindo o Estatuto dos Ministros e Assessores Especiais, 
suportados pelo Gabinete do Código de Conduta (Code of Conduct Bureau - CCB) e a 
Lei dos Tribunais de 1999. O CCB define normas mais elevadas de moralidade na 
condução dos assuntos públicos e fiscaliza os funcionários públicos, através da 
recolha e confirmação das declaração de bens anuais. Todos os funcionários públicos 
devem entregar fichas de declaração de bens e, embora estas declarações não sejam 
tornadas públicas, o CCB pode processar os funcionários em tribunal. Ademais, a 
CPORA proíbe especificamente os actos de suborno, a solicitação oficial, a 
gratificação e o abuso do poder pelos funcionários públicos no desempenho das suas 
funções, e dá poderes à ICPC para examinar e avaliar as práticas, os sistemas e os 
procedimentos dos organismos públicos que ajudam ou facilitam a fraude ou a 
corrupção. A Lei Contra a Corrupção e Outras Infracções Conexas de 2000 aplica-se 
a todos os funcionários públicos e criminaliza o suborno activo e passivo e a tentativa 
de corrupção, o abuso do poder, a fraude, a extorsão e o branqueamento de capitais. 
 
180. Para melhorar a transparência orçamental, o Parlamento aprovou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal de 2007, destinada a reduzir as oportunidades de actos de 
corrupção.  A outras instituição também crucial nesta cruzada é a Comissão de 
Queixas Públicas (PCC), equivalente ao Provedor de Justiça.  A PCC tem gabinetes 
em todos os Estados da Nigéria e tem competências para investigar as queixas dos 
cidadãos contra qualquer entidade governamental ou privada.  O Gabinete de 
Aquisições Públicas (BPE) implementa a Lei de Contratação Pública (PPA) de 2007 
na regulação e racionalização do processo de contratação do fornecimento de bens e 
serviços para as instituições do Estado, o que limita a corrupção, aumenta a eficiência 
e assegura a aplicação ideal dos recursos nacionais.  
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Artigo 9: Acesso à Informação  
 
181. Em maio de 2011, o Parlamento aprovou a Lei da Liberdade de Informação 
(FOI) da Nigéria para proteger os funcionários públicos que divulgam informação ao 
público. A Lei da Liberdade de Informação proíbe qualquer acção judicial (penal ou 
civil) contra qualquer funcionário público que mostrar informação ao público, 
independentemente das consequências que isso pode trazer para a organização. De 
igual modo, protege qualquer funcionário público contra qualquer acção judicial por 
fornecer informação sem autorização, desde que o funcionário esteja convencido de 
que a referida informação é indicativa de terem sido ou estarem prestes a ser 
cometidos actos de corrupção. Acredita-se que nova lei sirva como um instrumento 
importante na revelação de factos, na luta contra a corrupção e na responsabilização 
de funcionários e instituições. Nos termos da nova legislação, todas as instituições 
que despendem fundos públicos devem ser abertas quanto ao seu funcionamento e 
as suas despesas, enquanto os cidadãos têm o direito à informação sobre as suas 
actividades. Os denunciantes que reportam actos de má-conduta dos trabalhadores 
ou de organizações são protegidos contra actos de represália.  
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
182. A Nigéria proíbe os donativos de interesses estrangeiros aos partidos políticos. 
A violação deste dispositivo pode acarretar uma multa não inferior a 500.000 Nairas 
(US$6.500). Também são proibidos os donativos anónimos aos partidos políticos, 
para além de se fixar limites aos montantes que um doador pode doar a um 
candidato. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
183. O sector privado da Nigéria envolve-se no combate à corrupção, através da 
Convenção sobre a Integridade Empresarial (CBI) criada em 1998.  A Convenção 
compreende empresas nigerianas e estrangeiras que operam no país que tenham 
assinado do Código de Integridade Empresarial.  Os membros da Convenção passam 
por um processo de credenciamento e vinculam-se pelos valores de integridade e 
transparência corporativa.  
 
184. Em 2007, a Nigéria aprovou a Lei sobre a Iniciativa de Transparência das 
Indústrias Extractivas da Nigéria (NEITI), uma coligação mundial de múltiplos 
intervenientes que compreende empresas, organizações da sociedade civil, agências 
doadoras, investidores e países em desenvolvimento ricos em recursos. Um dos 
requisitos principais desta iniciativa é a publicação dos pagamentos efectuados aos 
governos por empresas que operam na exploração mineira, petrolífera e de gás. 
Tratando-se de um organismo com autonomia financeira, a NEITI garante a 
realização do devido processo e a transparência nos pagamentos efectuados pelas 
indústrias extractivas ao Governo Federal e aos beneficiários estatutários.  A NEITI 
adquiriu o estatuto de conformidade em Março de 2011. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
185. A Nigéria tem registado uma tendência positiva de desenvolvimento de grupos 
de activistas civis no domínio da corrupção. Por exemplo, a Coligação Tolerância Zero 
(ZCC), uma rede que congrega mais de 100 organizações, está na liderança na 
realização de campanhas contra a corrupção. A ZCC é parceira na 
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"Responsabilização Nigéria" (Accountability Nigeria), uma coligação de organizações 
públicas e privadas que trabalham nas áreas de transparência e prestação de contas. 
A ZCC faz um trabalho de activismo junto de legisladores e entidades governamentais 
de luta contra a corrupção sobre a necessidade de enquadrar no ordenamento 
jurídico interno e implementar a UNCAC e a AUCPCC.  
 
186. Do mesmo modo, a "Integrity" (Integridade), uma ONG contra a corrupção sem 
fins lucrativos fundada em 1995 trabalha com a finalidade de potenciar e informar a 
sociedade civil para lutar contra a corrupção e coordenar os esforços de instituições 
públicas e privadas no combate à corrupção. A "Integrity" publicou diversos relatórios 
sobre a boa governação e realizou programas e projectos visando promover a 
transparência. De igual modo, o Projecto de Direitos e Responsabilização 
Socioeconómica (Socio-Economic Rights and Accountability Project - SERAP), uma 
ONG, usa a lei e faz activismo social para promover a transparência e prestação de 
contas nos sectores público e privado.  Procura promover a fidelidade à UNCAC e à 
AUCPCC para prevenir a corrupção, promover a boa governação e melhorar o 
respeito pelos direitos humanos.  
 
187. Os media nigerianos são independentes, criticam frequentemente o Governo e 
desvendam casos de corrupção. Desde a criação de dois órgãos anti-corrupção, a 
ICPC e a EFCC, os media têm ajudado no combate à corrupção reportando e 
desvendando o flagelo e disseminado informação sobre o papel destes dois órgãos. A 
cobertura de actividades de luta contra a corrupção tem culminado com a divulgação 
de actos de corrupção ao nível mais alto e, em alguns casos, com a renúncia dos 
cargos de altos funcionários tais como o Presidente da Câmara dos Representantes e 
o Presidente do Senado. A reportagem agressiva de sobre actos de corrupção 
também tem desempenhado um papel crucial no reforço da eficácia dos organismos 
públicos de combate à corrupção. 
 
Ruanda 
 
188. A República do Ruanda assinou a AUCPCC 19 de Dezembro de 2003, e a 
ratificou a 25 de Junho de 2004. O instrumento de ratificação foi depositado a 1 de 
Julho de 2004.  
 
 Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
189.  O Governo do Ruanda tem uma política de tolerância zero contra a corrupção 
e criou diversos organismos como o Gabinete do Provedor de Justiça e o Gabinete do 
Inspector Geral para combater a corrupção. O Ruanda tem uma vontade política forte 
de combater a corrupção entrincheirada ao nível do Presidente da República, e que é 
traduzida em acções concretas pelo executivo. 
190. O Gabinete do Provedor de Justiça, que foi criado em 2003, tem poderes para 
desencadear investigações anti-corrupção e competências para aplicar a lei. O 
Gabinete do Provedor de Justiça do Ruanda também fiscaliza o Estatuto dos Líderes, 
uma nova lei aprovada em 2008.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
191. A luta contra a corrupção é uma prioridade oficial alicerçada no Artigo 182 da 
Constituição, que preconiza a declaração de bens dos funcionários do Estado junto do 
Provedor de Justiça.  Existe um código de conduta nacional dos funcionários públicos 
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que procura reforçar a integridade e a probidade.  Em geral, a função do Inspecção 
Geral está direccionada à auditoria das contas das instituições públicas. O Artigo 184 
da Constituição confere mandato ao Inspecção Geral para apresentar relatórios sobre 
a execução do orçamento do Estado a partir do ano seguinte.  Além disso, o Artigo 32 
da mesma Constituição torna obrigatório o respeito do património público e proíbe 
quaisquer actos de corrupção relacionados com o património público. Tendo acesso, 
por virtude da sua função, a todos os documentos do Governo e de todos os seus 
departamentos o Inspector Geral desempenha um papel vital na identificação das 
debilidades e irregularidades administrativas. O Ruanda tem leis rigorosas que têm 
levado funcionários públicos implicados em actos de corrupção às barras do tribunal. 
A disponibilidade pública dos relatórios do Inspector Geral também "gera uma pressão 
política de agir em resposta aos problemas identificados". 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
192. O Ruanda aprovou uma lei do acesso à informação em 2011, aclamada como 
uma forte indicação da determinação de reforçar a luta contra a corrupção.  A nova lei 
contém disposições claras sobre a revelação proactiva e permite que as pessoas 
requeiram o acesso à informação, incluindo de organizações, empresas e organismos 
públicos. A lei conforma-se com as normas sobre melhores práticas em termos de 
âmbito de aplicação - aplica-se não só aos organismos público, mas também aos 
organismos privados que fazem um trabalho de interesse público.  
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
193. A legislação ruandesa proíbe os donativos de interesses estrangeiros e as 
doações anónimas aos partidos políticos. É igualmente proibida a concessão ou 
recepção de recursos públicos por qualquer partido político ou candidato, excepto nos 
termos do financiamento público regulado. São proibidas todas as outras formas de 
donativo. A lei prevê o financiamento público directo aos partidos políticos.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
194. Operando através da Federação do Sector Privado do Ruanda (RPSF), o 
sector privado nacional participa em campanhas anti-corrupção juntamente com 
outros actores da sociedade civil.  O regulamento anti-corrupção do Ruanda 
contempla a adopção de um código pelo sector privado. A Lei No. 23/2003 preconiza 
que todas as instituições devem adoptar um código de conduta para os seus 
trabalhadores e que devem informar os trabalhadores sobre este código de conduta e 
as consequências que podem resultar em caso de comportamento corrupto (Artigo 7).  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
195. O Governo tem lançado campanhas de sensibilização e de combate à 
corrupção envolvendo os meios de comunicação social e a sociedade civil.  O 
Governo apoia o trabalho destes actores, sem interferir na sua independência. Os 
cidadãos são encorajados a participar em todas as formas de campanha e iniciativas 
anti-corrupção. 
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Serra Leoa 
 
196. A República da Serra Leoa assinou a AUCPCC a 9 de Dezembro de 2003, e a 
ratificou a 3 de Dezembro de 2008. O instrumento de ratificação foi depositado a 11 
de Dezembro de 2008.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
197. O regime legislativo contra a corrupção baseia-se na Lei Anti-corrupção de 
2008, que cria a Comissão Anti-corrupção (ACC). A ACC lançou a Estratégia Nacional 
Anti-corrupção (NACS) 2008-2013. Relativamente a outras medidas, a Lei Contra o 
Branqueamento de Capitais de 2005 foi revista e substituída pelo Projecto de Lei 
Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo de 2009. A 
Serra Leoa possui um Gabinete do Provedor de Justiça que trata das questões 
ligadas à corrupção. Também foram aprovadas diversas peças legislativas e criados 
diversos mecanismos, incluindo: a Lei Anti-corrupção de 2000, a Comissão Anti-
corrupção, o Gabinete do Provedor de Justiça, a Lei Contra o Branqueamento de 
capitais e a Lei Anti-corrupção de 2008. O âmbito das infracções cobertas pela nova 
Lei foi alargado. 
 
198. Ademais, o quadro regulador foi reforçado mediante a criação de organismos 
tais como a Autoridade Nacional de Contratação Pública, o Serviço de Inspecção da 
Serra Leoa, a Comissão de Contas Públicas e a Comissão Distrital de Fiscalização 
Orçamental. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
199. A Lei Anti-corrupção de 2008 revista confere poderes à ACC para processar 
judicialmente os casos de corrupção. Outrossim, o âmbito dos actos de corrupção foi 
alargado para incluir o tráfico de influências, a posse injustificada de riqueza e a 
concertação de propostas em concursos públicos. A Lei também torna obrigatória a 
declaração da riqueza dos funcionários públicos. A ACC da Serra Leoa é uma das 
poucas em África dotada de competências para processar judicialmente e desde a 
sua criação ela tem estado envolvida na acusação judicial de casos de grande 
impacto e mediáticos.  
 
200. A ACC também tem competências para obrigar a produção de documentos 
(incluindo relatórios em formato electrónico) e para demandar testemunhas e 
interrogá-las sob juramento. A ACC pode, igualmente, demandar que uma pessoa 
sujeita a uma investigação ou os indivíduos com uma relação com uma pessoa 
investigada forneçam as declarações da despesa incorrida com respeito a ele próprio, 
ao seu cônjuge, pais ou filhos, de toda a receita feita durante um período especificado 
e o valor de imposto pago sobre essa receita. A falta de fornecimento da informação 
ou o fornecimento de declarações falsas acarreta penas que vão desde multa a penas 
de prisão. 
 
201. Como parte do seu programa geral de governação, a ACC conseguiu 
assegurar a condenação de funcionários governamentais de alto nível, criar 
salvaguardas nos ministérios passíveis a actos de corrupção, para além de ter 
racionalizado os procedimentos de contratação pública. O quadro regulador foi 
reforçado mediante a criação de organismos tais como a Autoridade Nacional de 
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Contratação Pública, o Serviço de Inspecção da Serra Leoa, a Comissão de Contas 
Públicas e a Comissão Distrital de Fiscalização Orçamental.  
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
202. A Serra Leoa ainda não aprovou o Projecto de Lei da Liberdade de Informação 
remetido ao Parlamento em 2008. Em Julho de 2013, o Governo prometeu promulgar 
a lei até finais do ano. Actualmente, a informação sobre as actividades 
governamentais está disponível ao público através de sítios Web geridos pelo Estado. 
Por exemplo, o Ministério das Finanças coloca orçamentos no seu sítio Web com 
regularidade. 
 
203. A Lei Anti-corrupção de 2008 da Serra Leoa preconiza a protecção dos 
informadores e dos denunciantes. A ACC prevê que um informador cuja informação 
resultar em condenação receberá uma percentagem das receitas provenientes de 
quaisquer bens confiscados como resultado da condenação [Secção 81 (3)]. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
204. A lei proíbe os donativos de interesses estrangeiros aos partidos políticos. A 
legislação também proíbe os donativos de entidades colectivas aos partidos políticos 
e os donativos aos partidos políticos provenientes de entidades colectivas com 
contratos do Estado e dos sindicatos. Todos os donativos aos partidos políticos 
provenientes de entidades jurídicas são proibidos.  Também estão banidos os 
donativos anónimos aos partidos políticos e aos candidatos a cargos políticos.  Os 
partidos políticos devem declarar a identidade dos doadores. É igualmente proibida a 
concessão ou recepção de recursos públicos por qualquer partido político ou 
candidato, excepto nos termos do financiamento público regulado.  Somente os 
cidadãos recenseados para votar podem financiar os partidos políticos.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
205. Embora a Serra Leoa tenha um sector privado diminuto, as instituições deste 
sector são consideradas mais responsáveis e mais orientadas para o desempenho 
que as suas congéneres do sector público. A Associação dos Empresários Nativos da 
Serra Leoa (SILBA) e a Comissão Anti-corrupção assinaram um memorando de 
entendimento visando promover a criação de parcerias público-privado para a 
realização de consultas, a colaboração, a advocacia e a definição de normas sobre 
políticas que promovem o investimento num ambiente favorável ao empresariado e 
livre de corrupção. O MdE foi aclamado como um passo na direcção certa na luta 
contra a corrupção. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
206. A Serra Leoa possui uma cultura de envolvimento cívico muito vibrante, com 
inúmeras ONG que prosseguem causas populares e fiscalizam o desempenho do 
Governo. A maior parte das ONG está afiliada na Associação oficial de ONG da Serra 
Leoa (SLANGO).  Frequentemente, estas ONG denunciam as deficiências na 
implementação de políticas oficiais, casos de corrupção e a prestação de serviços 
públicos de baixa qualidade. Também influenciam o processo de elaboração de 
legislação, através de acções de advocacia.  A Comissão Anti-corrupção (ACC) da 
Serra Leoa celebrou um memorando de entendimento com os meios de comunicação 
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social para a promoção da colaboração na divulgação das actividades nacionais de 
luta contra a corrupção. Desde 2008, a ACC realiza workshops regulares com os 
meios de comunicação social para desenvolver um quadro de colaboração mútua na 
luta contra a corrupção, ajudar na massificação da Estratégia Nacional Anti-corrupção 
e permitir que os media reportem de forma efectiva sobre a implementação desta 
estratégia. 
 
207. A sociedade civil na Serra Leoa faz parte de uma coligação de actores cívicos 
de 16 países, designada Centro Africano de Liberdade de Informação (Africa Freedom 
of Information Centre - AFIC), que adoptaram a Declaração de Lagos sobre o Direito 
ao Acesso à Informação. 
 
África do Sul 
 
208. A República da África do Sul assinou a AUCPCC a 9 de Dezembro de 2003, e 
a ratificou a 11 de Novembro de 2005. O instrumento de ratificação foi depositado a 7 
de Dezembro de 2005.  
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
209. O país goza de um quadro legislativo bastante desenvolvido direccionado ao 
combate à corrupção.  A Lei de Prevenção e Combate à Corrupção de 2004 
criminaliza a corrupção nos sectores público e privado e codifica infracções 
específicas, tornando mais fácil aos tribunais usar a legislação.   
 
210. A lei criminaliza especificamente a tentativa de corrupção, a extorsão, e o 
suborno activo e passivo. A Lei de Gestão das Finanças Públicas de 1999 
responsabiliza os funcionários governamentais pela efectivação de despesas não 
autorizadas. O Governo nacional também promoveu diversas peças legislativas que 
servem de suporte ao combate à corrupção, nomeadamente: o Código de Ética 
Parlamentar, a Lei e o Código de Ética dos Membros do Executivo, a Lei de Gestão 
das Finanças Públicas, a Lei de Protecção dos Denunciantes, a Lei de Promoção do 
Acesso à Informação, a Lei de Promoção da Justiça Administrativa, a Lei do Centro 
de Inteligência Financeira de 2001, e a Lei de Prevenção e Combate de Actos de 
Corrupção de 2004.   
 
211. De igual modo, o Governo participa numa organização de colaboração 
estratégica através do Fórum Nacional Anti-corrupção (NACF). O NACF foi criado em 
2001 e consiste de representantes do Governo, do sector privado e da sociedade civil 
e temo como objectivo aconselhar o Governo sobre as abordagens a adoptar na luta 
contra a corrupção. Depois da II Cimeira Nacional Anti-corrupção do NACF realizada 
em Março de 2005, foi elaborado o Programa Nacional de Combate à Corrupção 
(NAP/PNCC) com a finalidade de coordenar as principais áreas problemáticas e a 
execução de projectos dotados de resultados, prazos e orçamentos específicos. 
Desde a elaboração do PNCC, o ritmo de realização das actividades do NACF 
acelerou consideravelmente. A IV Cimeira Nacional Anti-corrupção do NACF teve 
lugar a 8 e 9 de Dezembro de 2011. Além do Fórum Nacional Anti-corrupção, a África 
do Sul possui 11 outras organizações cujos mandatos contemplam o combate à 
corrupção. 
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Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
212.  Em resposta ao problema de corrupção no sector público, a África do Sul 
introduziu diversas medidas que culminaram com a adopção de uma Estratégia 
Abrangente de Combate à Corrupção na Função Pública e o estabelecimento de 
parcerias entre o Governo, a sociedade civil e o sector privado, as quais resultaram 
nas duas cimeiras nacionais anti-corrupção (1999 e 2005) e no lançamento do Fórum 
Nacional Anti-corrupção tripartido em 2001.  
 
213. A criação do Ministério Público Independente Constitucional, de gabinetes 
especiais de investigação e da Unidade de Apreensão de Bens Patrimoniais constitui 
um acréscimo à lista de instituições vocacionadas ao combate à corrupção.  As 
funções de fiscalização do Inspector Geral (Auditor Geral), da Comissão Permanente 
Especializada do Parlamento sobre as Contas Públicas (SCOPA) e do gabinete 
independente do Protector Público garantem que o sector público, incluindo os 
políticos, sejam responsabilizados pelas suas acções.  
 
214. Outras medidas tomadas visando combater a corrupção incluem:  a Comissão 
Interministerial Contra a Corrupção, que compreende os Ministros da Função e 
Administração Pública, da Justiça, da Segurança e Protecção e de Desenvolvimento 
Constitucional, e que tem competências para apreciar propostas sobre a 
implementação de campanhas anti-corrupção nacionais e provinciais; o Código de 
Ética Parlamentar de 1997, que protege os Deputados contra situações de conflito de 
interesses mediante a divulgação de informações financeiras; a Lei de Gestão das 
Finanças Públicas, de 1999; a Lei de Protecção dos Denunciantes (Protected 
Disclosure Act) de 2000; a Lei do Centro de Inteligência Financeira, de 2001; e a Lei 
de Prevenção e Combate de Actos de Corrupção de 2004. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
215. A Constituição sul-africana garante o direito ao acesso à informação detida 
pelo Estado (Secção 32). A África do Sul possui uma Lei de Promoção do Acesso à 
Informação, Lei No. 2 de 2000, que procura promover os valores de transparência e 
prestação de contas. A lei entrou em vigor em Março de 2001 e foi considerada 
legislação importante no combate à corrupção.  
 
216. Porém, a aprovação pela Assembleia Nacional da África do Sul do Projecto de 
Lei de Protecção da Informação do Estado em Abril de 2013 representou um grande 
revés no acesso à informação. Alcunhado Projecto de Lei de Secretismo, o Projecto 
procura limitar a liberdade de imprensa e a capacidade dos media de reportar casos 
de corrupção, e preconiza medidas punitivas para a divulgação ou posse de 
documentos classificados.   
 
217. A governação electrónica (e-governance) está bastante desenvolvida na África 
do Sul e um número elevado de entidades governamentais possui sítios Web 
próprios, que publicam informação sobre as suas actividades. O sítio Web dos 
Serviços Sul-africanos oferece uma janela de atendimento único para a obtenção de 
informações sobre os serviços prestados pelo Governo sul-africano.   
  
 
 
 

http://www.services.gov.za/
http://www.services.gov.za/
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Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
218. A Lei de Financiamento Público dos Partidos Políticos Representados, de 
1998, prevê o financiamento proporcional dos partidos políticos representados no 
Parlamento. Este financiamento oferece aos partidos políticos representados no 
Parlamento algum apoio financeiro durante as eleições. Embora o financiamento 
público seja menos controverso, o financiamento privado dos partidos tem sido 
objecto de debate polémico porque os partidos estão autorizados a angariar fundos 
privados para cobrir as suas necessidades eleitorais. Ainda não existe legislação que 
regule o financiamento privado dos partidos políticos. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
219. Os esforços de combate à corrupção realizados pelo sector privado na África 
do Sul são liderados pela Business Against Crime South Africa (BACSA), uma 
organização empresarial com fins não lucrativos criada para apoiar o Governo na luta 
contra o crime, incluindo a fraude e a corrupção. Esta organização executa um 
programa contra o crime comercial em apoio à Procuradoria Geral (National 
Prosecutions Authority - NPA), uma das principais instituições investigativas. A 
BACSA publica regularmente comunicados de imprensa e relatórios anuais sobre as 
suas actividades.  
 
220. Além disso, a Business Unity South Africa (BUSA), uma organização 
empresarial composta por 49 membros, produziu um guião destinado a ajudar as 
empresas, particularmente as Pequenas e Médias Empresas (PME), que são 
especialmente vulneráveis à corrupção, a compreender as leis anti-corrupção na 
África do Sul e como desenvolver um negócio com ética.  
 
221. Em resposta às resoluções adoptadas pela III Cimeira Nacional Anti-corrupção 
em 2011, a BUSA propôs uma Carta de Práticas Empresariais Baseadas na Ética da 
África do Sul (South African Charter of Ethical Business Practice - SACEBP). A 
SACEBP comporta um Código de Ética Empresarial aplicável à comunidade de 
negócios da África do Sul. A Carta descreve uma conduta empresarial baseada na 
ética e uma norma que pode ser citada quando as empresas organizadas precisam 
de indicar publicamente o seu posicionamento moral sobre práticas não éticas 
relacionadas com o empresariado sul-africano. Ademais, a BUSA produziu guiões de 
informação sobre a corrupção direccionados ao empresariado tanto nacional como 
estrangeiro.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
222. Como resultado da mobilização e politização verificada no passado contra o 
Apartheid, a sociedade civil na África do Sul é bastante forte, organizada, e 
desempenha um papel importante na responsabilização do Governo. A principal 
organização que lidera os esforços anti-corrupção é a Corruption Watch, uma ONG 
criada em 2012 com a missão de recolher, analisar e compartilhar informação sobre a 
corrupção na África do Sul.  
 
223. Esta organização oferece ao público um mecanismo de denúncia para 
compartilhar as suas experiências de corrupção e exprimir-se contra o mal. Com este 
mecanismo, a ONG procura facilitar o fluxo de informação e permitir que o público sul-
africano responsabilize os seus líderes, tanto no sector público como no privado. Nos 

http://www.bac.co.za/
http://www.business-anti-corruption.com/about/about-corruption/vocabulary.aspx#Fraud
http://www.busa.org.za/
http://www.busa.org.za/docs/BUSA_Charter_of_Ethical_Business_Practice.pdf
http://www.busa.org.za/docs/BUSA_Charter_of_Ethical_Business_Practice.pdf
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primeiros seis meses de existência a Corruption Watch recebeu mais de 500 queias 
do público, a maior parte das quais eram feitas contra os municípios, a polícia de 
trânsito e o sector da saúde. A outra prioridade da Corruption Watch reside na 
protecção da identidade dos denunciantes. 
 
224. Outras iniciativas de organizações da sociedade civil incluem as acções do 
Instituto para a Democracia da África do Sul, do Arquivo Histórico da África do Sul e 
do Centro Aberto de Aconselhamento Democrático (Open Democracy Advice Centre) 
intentadas no Tribunal Superior requerendo ordens para os organismos públicos 
divulgarem registos sobre os casos de corrupção. 
 
225. Os meios de comunicação social da África do Sul têm sido acuantes na 
reportagem de casos de corrupção cometidos nas instituições governamentais e no 
sector privado.  Através de organizações como o Fórum Nacional dos Editores da 
África do Sul (SANEF), os media passaram de um jornalismo meramente investigativo 
para assumirem um papel educativo visando reforçar o entendimento sobre a 
corrupção, fazer a consciencialização sobre os mecanismos de denúncia de casos de 
corrupção e os direitos dos cidadãos. Os meios de comunicação social participam 
activamente no Fórum Nacional Anti-corrupção (NACF), que oferece respostas 
transversais sobre a corrupção e promove a integridade na África do Sul.  
 
226. A Linha Directa Anti-corrupção Nacional, operada pela Comissão da Função 
Pública, permite que os sul-africanos denunciam sob anonimato os actos de 
corrupção cometidos por funcionários públicos mediante chamada usando um número 
gratuito. Desde a sua criação em Setembro de 2004, o Governo sul-africano 
recuperou 330 milhões de Randes na sequência de denúncias recebidas através da 
Linha Directa da Comissão Anti-corrupção. Como resultado da informação recolhida, 
foram suspensos 491 funcionários públicos, 1600 foram demitidos, 256 foram punidos 
com multa de três meses de salário, 31 foram despromovidos, 541 receberam a 
última advertência escrita e 210 foram processados judicialmente. 
 
República Unida da Tanzânia 
 
227. A República Unida da Tanzânia assinou a AUCPCC a 5 de Novembro de 2003, 
ratificou a Convenção a 22 de Fevereiro de 2005 e depositou o respectivo instrumento 
de ratificação a 12 de Abril de 2005. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
228. A Lei de Prevenção e Combate de Actos de Corrupção, Lei No. 11, de 2007, é 
a principal peça legislativa que rege as iniciativas de combate à corrupção na 
Tanzânia promulgada para complementar a UNCAC e a AUCPCC.  Esta legislação 
cria o Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção (PCCB/GPCA) e lhe confere 
poderes para supervisionar as actividades de luta contra a corrupção. Foram 
igualmente aprovadas diversas peças legislativas destinadas a reforçar a cruzada 
contra a corrupção, incluindo a Lei de Contratação Pública de 2007, a Lei de Finanças 
Públicas de 2001, o Código de Ética dos Dirigentes Públicos de 2010, e a Lei Contra 
o Branqueamento de Capitais de 2006.  Entre críticas sobre a independência do 
PCCB, em Janeiro de 2012, o Governo aprovou um projecto de lei que cria um órgão 
anti-corrupção independente. Este projecto de lei autoriza esta entidade a receber e 
investigar qualquer queixa de prática de corrupção em qualquer organismo público ou 
privado. 



 

48 
 

229. Igualmente importante no quadro institucional conta-se a Unidade de 
Coordenação da Boa Governação (GGCU), o Departamento de Inspecção Ética, o 
Gabinete do Controlador e Auditor (Inspector) Geral e a nomeação de um Ministro na 
Presidência responsável pela coordenação das medidas anti-corrupção.  Existem dois 
quadros cruciais na orientação dos esforços de combate à corrupção, 
designadamente, a Estratégia Nacional e o Plano de Acção Anti-corrupção (NACSAP 
I 2000-2005). A Estratégia conferia mandato para a introdução de reformas 
institucionais visando erradicar a corrupção, implementar campanhas de 
sensibilização pública contra a corrupção e juntar as partes interessadas numa 
cruzada visando desenraizar a corrupção na Tanzânia. A NACSAP culminou com a 
criação de diversos organismos de luta contra a corrupção, incluindo a Gabinete de 
Prevenção e Combate à Corrupção, o Departamento de Inspecção Ética, e reforçava 
o Gabinete do Controlador e Inspector Geral. Em Dezembro de 2006, foi lançada a 
NACSAP II com o objectivo de incluir as autoridades governamentais locais, a 
sociedade civil e o sector privado na estratégia nacional de combate à corrupção. Foi 
criado em 2005 o Programa de Parceria Triangular (NATPP) para coordenar os 
esforços conjuntos de apoio da sociedade civil, do Governo e do sector privado à 
implementação da NACSAP.  
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
230. Foram promulgadas a Lei do Código de Ética dos Dirigentes Públicos de 1995 
(Edição Revista de 2002) e a Lei dos Crimes Económicos e do Crime Organizado de 
1985 (Edição Revista de 2002) para prevenir o abuso do poder dos funcionários 
públicos. O Código de Ética e o Código de Ética dos Dirigentes Públicos de 1995 
contemplam as disposições principais que servem de suporte às iniciativas anti-
corrupção na função pública. Esta legislação exige que todos os funcionários 
públicos, incluindo os Ministros, os Secretários Permanentes, os Directores-Gerais, o 
Procurador-Geral, o Juiz-Presidente Supremo e os Juízes declarem os seus bens, 
incluindo, mas sem se limitar aos depósitos monetários em bancos ou qualquer 
instituição financeira, património imobiliário e dividendos, ao Secretariado da Ética.  A 
Comissão de Ética (CE) tem competência para implementar o Código de Ética dos 
Dirigentes Públicos, o que inclui a fiscalização das declarações de bens e garantir que 
os políticos eleitos e os funcionários públicos não se envolvam em comportamentos 
ilegais ou não éticos. Nos termos da lei, os membros do Governo devem depositar 
declarações de bens anualmente.  Em 2011, o Governo promulgou a Lei da Função 
Pública de 2011 que, entre outros aspectos, introduziu a exigência de todas as 
instituições adoptarem códigos de conduta obrigatórios aplicável aos seus 
funcionários. 
 
231. A promulgação da Política de Emprego e Gestão da Função Pública e da Lei 
da Função Pública No. 8, de 2002 (emendada em 2007) visa restabelecer o princípio 
meritório na função pública, com destaque para o concurso aberto, a diversidade e a 
prevenção da corrupção e da discriminação. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação 
 
232. A Tanzânia não possui uma legislação abrangente que obrigue os organismos 
públicos e privados a informar o público sobre assuntos importantes do seu 
interesses, mas possui diversas peças legislativas avulsas que autorizam os 
funcionários a divulgar um tipo específico de informação como é o caso da Lei de 
Empresas de 2002.  Desde meados de 2000, o Governo introduziu medidas visando a 
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elaboração de uma legislação sobre a liberdade de informação. Os funcionários 
públicos e os trabalhadores do sector privado que reportam casos de corrupção são 
protegidos por lei contra actos de retaliação e outras consequências negativas 
(Secção 54 da Lei de Prevenção e Combate de Actos de Corrupção de 2007). O 
Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção (PCCB/GPCA) tem competências 
para oferecer e manter um serviço de linha aberta onde os casos de corrupção podem 
ser denunciados. O PCCB também oferece uma ficha online para a apresentação de 
queixas que permite aos cidadãos reportarem casos de corrupção sob anonimato. 
 
233. Em 2006, o Conselho Superior da Comunicação Social da Tanzânia rejeitou a 
Lei de Liberdade de Informação de 2006 porque continha disposições repressivas. Os 
meios de comunicação social propuseram dois projectos de lei alternativos - o 
Projecto de Lei sobre o Direito à Informação de 2007 e o Projecto de Lei dos Serviços 
de Imprensa de 2008 - que ainda estão a ser apreciados pelo Governo e pelo 
Parlamento.  
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
234. A Tanzânia aprovou a Lei das Despesas Eleitorais No. 6, de 2010, que lida 
com as questões de financiamento dos partidos políticos. A Lei dos Partidos Políticos 
e o Respectivo Regulamento comporta detalhes sobre o financiamento público das 
despesas de funcionamento normal dos partidos políticos, mas não para o 
financiamento de campanhas.  Os partidos políticos que beneficiam de financiamento 
estatal são obrigados a manter uma contabilidade apropriada dos fundos e apresentar 
demonstrações financeiras auditadas do uso dos fundos nacionais e estrangeiros ao 
Conservador e estas devem ser auditadas pelo Controlador e Auditor-Geral.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
235. A Lei de Prevenção e Combate de Actos de Corrupção No. 11 descreve as 
funções do sector privado nos processos de luta contra a corrupção.  A Lei de 
Concorrência Justa de 2003 e a Lei de Contratação Pública de 2004 foram aprovadas 
para encorajar a participação do sector privado na luta contra a concorrência desleal, 
a respeitar os processos de concurso público e os direitos de propriedade.  
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
236. As actividades de luta contra a corrupção levadas a cabo pelo Governo são 
complementadas pelas das sociedade civil e dos meios de comunicação social.  A 
NACSAP II tinha como objectivo específico enquadrar e potenciar a sociedade e 
outros actores não estatais na implementação de iniciativas contra a corrupção. 
Também existem organismos da sociedade civil na Tanzânia que contemplam a luta 
contra a corrupção como uma das suas actividades principais, casos de: Fórum de 
Políticas (Policy Forum), Investigação sobre o Alívio da Pobreza (Research on 
Poverty Alleviation, Agenda Participation 2000, e Fórum de Liderança (Leadership 
Forum). O Sistema de de Rastreio Anti-corrupção [Anti-Corruption Tracker System 
(CTS)] está sedeado na ONG tanzaniana Agenda Participation 2000, que trabalha 
para promover uma cultura de boa governação e de democracia na Tanzânia. O CTS 
também mantém um registo da informação disponível ao público sobre casos 
suspeitos e confirmados de corrupção com vista a reforçar a prestação de contas e a 
capacidade de resposta na luta contra a corrupção. 
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237. Os meios de comunicação social desempenham um papel importante na 
responsabilização do Governo e na chamada de atenção do público a casos de 
grande corrupção. Conforme indicação precedente, o Conselho da Comunicação 
Social da Tanzânia tem desempenhado um papel crucial na elaboração de projectos 
de legislação que procuram reforçar a liberdade de informação.  Também tem estado 
envolvida nos esforços de combate à corrupção ao nível da base, através dos seus 
clubes de imprensa. Os clubes de imprensa foram criados em todos os distritos para 
permitir que as pessoas exijam a prestação de contas e transparência através dos 
jornais e de emissões radiofónicas. Durante os caos do Banco Central e de 
contratação pública que culminaram com a exoneração do Governador do Banco 
Central e a demissão do Primeiro-ministro, os media foram aclamados pela sua 
cobertura persistente, que foi considerada uma forma de pressão que forçou o 
Governo a criar uma comissão parlamentar que está a investigar os casos.  
 
Uganda 
 
238. A República do Uganda assinou a AUCPCC a 18 de Dezembro de 2003, 
ratificou a Convenção a 30 de Agosto de 2004 e depositou o respectivo instrumento 
de ratificação a 29 de Outubro de 2004. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
239. Uganda deu passos gigantescos na formulação de um quadro jurídico-legal 
para o combate à corrupção. Situando-se entre os melhores em África, o quadro cria 
muitas instituições e leis destinados a erradicar a corrupção e inclui a Lei Anti-
corrupção No. 6, de 2009; a Lei da Inspecção do Estado, de 2002; a Lei do Código 
dos Dirigentes, de 2002; o Gabinete do Auditor-Geral; a Direcção de Ética e 
Integridade; a Lei de Contratação Pública e Alienação do Património, de 2003; o 
Regulamento das Finanças e de Contabilidade dos Governos Locais, de 1998; e a Lei 
das Finanças e Contabilidade Públicas, de 2003. A Lei Anti-corrupção de 2009 
destina-se a impor penas severas por actos de corrupção tanto no sector público 
como no privado, incluindo penas de prisão de até 10 anos.  
 
240. A Inspecção Geral do Estado (IGE) é a principal entidade anti-corrupção que, 
juntamente com outras entidades, deu passos no combate à corrupção e do abuso do 
poder. São funções da IGE promover e incentivar a observância estrita do Estado de 
Direito e os princípios de justiça natural na administração; fomentar a eliminação da 
corrupção e do abuso de autoridade e da função pública; fazer valer o Código de 
Conduta dos Dirigentes; e investigar a conduta dos funcionários públicos que possam 
estar directa ou indirectamente envolvidos em casos de corrupção ou abuso do poder. 
o Governo possui duas estratégias nacionais de luta contra a corrupção: a Estratégia 
Nacional Anti-corrupção 2004-2007 e a Estratégia Nacional de Luta Contra a 
Corrupção e Restituição da Ética e da Integridade no Uganda 2018-2013. Criada em 
1986, a Direcção de Ética e Integridade (DEI) tem assumido a liderança na 
implementação destas estratégias, através do Fórum Inter-Institucional (IAF).  O IAF é 
usada pelas entidades anti-corrupção para fazer um trabalho conjunto na concepção 
e implementação de estratégias nacionais de combate à corrupção e na 
sensibilização e promoção de reformas  
 
 
 
 



 

51 
 

Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
241. A corrupção na função pública é gerida por diversas instituições que 
desempenham funções de auditoria e fiscalização, incluindo:  o Auditor-Geral, a 
Inspecção Geral do Estado a Comissão Parlamentar das Contas Públicas. Também 
existe um código de conduta que determina que os funcionários públicos devem 
declarar os seus bens regularmente.  O Código Penal de 1950 contempla 
instrumentos para lidar com infracções ligadas à corrupção, incluindo apropriação 
indevida de recursos, causar perdas financeiras, abuso do poder e fraude. O Código 
de Conduta dos Dirigentes do Estado foi concebido para reforçar a transparência e 
travar a corrupção; também preconiza as normas mínimas de comportamento e 
conduta dos dirigentes políticos e exige que estes declarem os seus rendimentos, 
bens e passivos. O Código também criminaliza a tentativa de corrupção, o suborno 
activo e passivo, a extorsão, o pagamento de suborno a um funcionário público 
estrangeiros e o abuso do poder.  
 
242. A IGE é um organismo independente previsto na Constituição de 1995. Embora 
a instituição também funcione como Protector de Justiça, o seu mandato é mais 
alargado que essa função pois tem competências para, não só investigar, prender e 
processar casos de corrupção ou abuso de autoridade ou de cargo público, mas 
também para ter acesso a documentos, sempre que necessário.  A Lei da IGE 
[Secção 15 (5)] confere à Inspecção do Estado poderes especiais para investigar, 
instigar uma investigação, deter, instigar uma detenção, processar ou instigar uma 
acção judicial contra casos de corrupção, abuso de poder ou de cargo público. O 
Inspector Geral do Estado também tem poderes conferidos pela Lei de IGE, Lei do 
Código de Conduta dos Dirigentes do Estado e Lei Anti-corrupção de 2009, para 
inspeccionar contas bancárias, congelar contas bancárias, fazer buscas, ordenar a 
apresentação de documentos, obter provas sob juramento, impor restrições sobre 
propriedade, entre outros.  
 
243. A Secção Anti-corrupção do Tribunal Supremo entrou em funcionamento em 
2008, para processar casos de corrupção na função pública.  Além disso, existe uma 
política de contratação de empreitadas de obras, fornecimento de bens e serviços, 
contemplando um departamento governamental plenamente operacional, 
designadamente, a Autoridade de Contratação Pública e Alienação de Património 
Público (PPDA), responsável por fiscalizar a implementação da política. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
244. O Artigo 41 da Constituição do Uganda confere a todos os cidadãos o direito 
de acesso à informação detida pelo Estado ou qualquer órgão ou instituição do 
Estado. Uganda possui uma Lei do Denunciante, de 2006, e um projecto de Lei de 
Protecção de Testemunhas, que protegem as pessoas que denunciam actos de 
corrupção. O Governo também aprovou a Lei de Acesso à Informação, de 2005, que 
reforça a liberdade de imprensa e reforça a legislação anti-corrupção em vigor.  Em 
Março de 2010, o Parlamento do Uganda aprovou um projecto de Lei que protege as 
pessoas singulares que divulgam informação sobre actos de corrupção ou casos de 
inobservância da lei nos organismos estatais ou privados. A Lei do Denunciante 
encoraja a transparência e a prestação de contas e contempla procedimentos pelos 
quais os cidadãos ugandeses podem reportar casos de corrupção ou má conduta, 
internamente ou a organismos governamentais externos. A Lei de Protecção de 
Denunciantes foi promulgada em Março de 2010. Até essa altura, não havia nenhum 
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quadro legislativo sólido que protegesse os denunciantes pois a Lei do Código de 
Conduta dos Dirigentes do Estado e a Lei de Acesso à Informação prevêem somente 
uma protecção legal indirecta dos denunciantes. A Lei preconiza penas de prisão 
severas para as pessoas que divulgarem a identidade de denunciantes e para os 
denunciantes que fazem alegações erradas e maliciosas. A Lei também contempla 
incentivos monetários para a denúncia de casos de corrupção: os denunciantes 
recebem 5% do valor total recuperado na sequência da sua denúncia. 
 
245. Ademais, a Lei de Protecção dos Denunciantes preconiza a divulgação de 
conduta incorrecta, os procedimentos que podem ser usados por pessoas singulares 
nos sectores público e privado para, no interesse público, divulgarem informações 
relacionadas com práticas irregulares, ilegais ou de corrupção, e prevê medidas de 
protecção dos denunciantes contra represálias. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
246.  Uganda possui uma Lei dos Partidos e Organizações Políticas (PPOA), que 
regula a conduta dos partidos políticos. Embora a PPOA tenha sido emendada em 
2010 para introduzir uma secção que prevê o uso de fundos ou outros recursos (não 
definidos) do Estado para financiar os partidos políticos, até aqui ainda não foram 
atribuídos fundos aos partidos nos termos desta lei. Uganda restringe os donativos 
provenientes de interesses estrangeiros oferecidos aos candidatos, mas não há 
legislação que controla o financiamento privado dos partidos.  
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
247. O sector privado no Uganda tem estado envolvido na luta contra a corrupção, 
através da Associação dos Fabricantes do Uganda (UMA), mediante o 
desenvolvimento de sistemas de integridade no país. A UMA tem recebido apoio do  
Instituto de Governança das Sociedades (Institute of Corporate Governance - ICGU) 
do Uganda, que desenvolveu directrizes contendo normas mínimas para a 
governança das sociedades baseadas nas normas da OCDE. Composto por mais de 
20 entidades colectivas, o ICGU realiza workshops e dá palestras sobre a 
responsabilidade social das sociedades e a fraude empresarial.  O ICGU foi 
inicialmente promovido pelo Governo como parte do programa de reformas e 
alienação destinado a aumentar a prestação de contas no sector empresarial público 
e, desde então, evoluiu para se tornar uma instituição privada. 
 
Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
248. A sociedade Civil leva a cabo iniciativas de combate à corrupção nos sectores 
público e privado. As iniciativas mais importantes são a Coligação Anti-corrupção do 
Uganda (ACCU), um grupo representativo de mais de 70 organizações da sociedade 
civil que organiza diversas actividades, incluindo a semana anti-corrupção em 
Dezembro de todos os anos, para sensibilizar os órgãos de decisão sobre políticas e 
o público em geral. No outono de 2008, a coligação lançou o Livro para Identificar e 
Criticar (Book of Name and Shame) no qual os nomes dos funcionários públicos 
encontrados a praticar actos de corrupção e são condenados, são revelados. A outra 
instituição é o Centro de Governança das Sociedades, que foi estabelecido para 
incentivar a conduta ética e a prestação de contas nos sectores público e privado. 
Estas instituições complementam os esforços realizados pelo Governo na luta contra 
a corrupção.  

http://www.icgu.or.ug/
http://www.icgu.or.ug/
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Zâmbia 
 
249. A República da Zâmbia assinou a AUCPCC a 3 de Agosto de 2003, ratificou a 
Convenção a 30 de Março de 2007 e depositou o respectivo instrumento de 
ratificação a 26 de Abril de 2007. 
 
Artigo 5: Medidas Legislativas e Outras 
 
250. Em Novembro de 2010, o Parlamento aprovou a Lei da Comissão Anti-
corrupção, de 2010, que veio substituir a anterior ACC de 1996.  Tratando-se da 
principal legislação no combate à corrupção, a Lei Anti-corrupção de 2010 cria 
instituições e mecanismos de fiscalização na luta contra a corrupção. A ACC é a 
instituição líder na luta contra a corrupção. Na sua qualidade de entidade 
independente, a ACC tem concentrado as suas acções na investigação de 
reclamações e levantamento dos respectivos processos judiciais, mas está a trabalhar 
cada vez mais em actividades de prevenção e educativas destinadas a 
consciencializar os cidadãos sobre os efeitos danosos da corrupção. Esta instituição 
possui várias direcções para diversas áreas, incluindo a prevenção da corrupção, a 
investigação e o departamento jurídico, que tem poderes para processar 
judicialmente, em consulta com a Procuradoria da República. O Governo também 
reintroduziu a cláusula sobre o abuso de função, com a aprovação da nova Lei da 
Comissão Anti-corrupção em Março de 2012.  
 
251. A Lei de Proibição e Prevenção do Branqueamento de Capitais de 2001 
criminaliza o branqueamento de capitais, aumenta as penas para os crimes 
financeiros e exige que as instituições financeiras reportem transacções suspeitas. 
Vários governos do dia também lançaram iniciativas para conter a corrupção. Por 
exemplo, em 2009, o antigo Presidente Banda lançou a Política Nacional Anti-
corrupção (NACP), jurando trabalhar arduamente para criar um sector público e um 
ambiente de negócios livres de corrupção na Zâmbia. O objectivo principal da NACP 
era criar uma nação livre de corrupção, preservar os recursos públicos e garantir que 
todas as instituições privadas e públicas adoptassem códigos de ética. Do mesmo 
modo, o Governo do Presidente Sata possui uma política nacional anti-corrupção e 
um plano nacional de implementação para o combate à corrupção. O plano contempla 
aspectos de coordenação dos programas de combate à corrupção nos sectores 
público e privado, um programa de monitorização e avaliação, a mobilização de 
recursos e um fórum jurídico. 
 
Artigo 7: Luta contra a Corrupção e outras Infracções Conexas na Função Pública 
 
252.  A Secção 19 (2) da Lei Anti-corrupção criminaliza a aceitação de suborno 
pelos funcionários públicos. Considera-se conduta imprópria o abuso de poder pelos 
funcionários públicos. Actualmente, o código de conduta ministerial e parlamentar 
prevê que somente os Deputados, os Ministros e poucos funcionários públicos tais 
como Juízes, devem declarar os seus bens pessoais no acto da tomada de posse de 
cargos públicos. Contudo, decorrem debates sobre a promulgação de legislação que 
exija a todos os funcionários públicos a declararem os seus bens periodicamente. 
Entre as lacunas existentes na legislação zambiana destinada ao combate à 
corrupção reside no facto de os funcionários públicos ainda não estarem sujeitos à 
legislação que estatui a obrigatoriedade de declaração de informações financeiras, 
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mesmo considerando que os candidatos presidenciais são obrigados a declarar os 
seus activos financeiros. 
 
253. Foram criadas comissões de integridade com a finalidade de detectar as 
tendências de corrupção nas operações nacionais das instituições públicas tais como 
a Autoridade Nacional de Contratação Pública da Zâmbia e o Ministério das Terras. 
No que respeita aos processos de concurso, foram criadas comissões de gestão das 
aquisições institucionais, ministeriais, provinciais e públicas e foram aprovados 
regulamentos de concurso público aberto, com vista a garantir a transparência nos 
processos de concurso.  
 
254. O Gabinete do Auditor-Geral (OAG) é a instituição suprema de auditoria na 
Zâmbia. O OAG faz a auditoria das contas relacionadas com as receitas gerais do 
país. Um dos grandes reveses sofrido por esta instituição reside no facto de não 
gozar de poderes para sancionar os funcionários públicos que tenham usado 
indevidamente, feito o desvio de aplicação ou desviado fundos públicos. A instituição 
só pode remeter os casos às autoridades competentes para o devido sancionamento. 
A PGR levanta os processos judiciais e garante que as investigações iniciadas pela 
polícia e outras instituições de investigação sejam efectuadas de acordo com a lei e 
os princípios de direitos humanos. 
 
Artigo 9: Acesso à Informação  
 
255. A Secção 11 da Lei Anti-corrupção da Zâmbia confere poderes ao Procurador 
Geral para demandar investigação e provas relacionadas com a investigação de 
casos de corrupção, o que inclui o acesso a investigações bancárias. A Lei de 
Divulgação (Denúncia) no Interesse Público [Public Interests Disclosure (Whistle 
Blowers) Act], de 2010, prevê a denúncia na condição de anonimato e a protecção 
das pessoas contra actos de represália. A Lei tem sido invocada para proteger os 
denunciantes. O Parlamento está a debater um projecto de lei sobre a liberdade de 
informação.  Além disso, a Comissão Anti-corrupção da Zâmbia opera um mecanismo 
de denúncia online pelo qual os cidadãos podem reportar alegados casos de 
corrupção na condição de anonimato. 
 
Artigo 10: Financiamento dos Partidos Políticos 
 
256. Actualmente, não existe legislação que regule o financiamento dos partidos 
políticos. O debate sobre a promulgação de uma lei sobre o financiamento dos 
partidos políticos intensificou, na sequência de petições parlamentares apresentadas 
aos tribunais devido às alegadas práticas de corrupção durante as eleições de 2011. 
 
Artigo 11: Sector Privado 
 
257. O Ministério do Comércio mantém contactos e envolve o sector privado, 
através da Câmara do Comércio, em matérias ligadas a este sector, com vista a 
reforçar a actuação leal e conter a corrupção, nos termos da Lei de Concorrência. Em 
2012, a Zâmbia atingiu o estatuto de plena conformidade com a Iniciativa de 
Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI), que visa garantir a transparência nos 
pagamentos efectuados pelas empresas extractivas aos governos e entidades ligadas 
aos governos. 
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Artigo 12: Sociedade Civil e os Meios de Comunicação Social 
 
258. A Comissão Anti-corrupção elaborou um plano de implementação que oferece 
um quadro para o combate à corrupção mediante a aplicação do quadro legal, 
institucional e social existente, que prevê a cooperação com a sociedade civil na luta 
contra a corrupção. Este esforço inclui o trabalho em estreita colaboração com 
organizações tais como a Representação local zambiana na Tranparency 
International, a Rede Parlamentar Africana Contra a Corrupção [African Parliamentary 
Network Against Corruption (APNAC)], o Movimento Nacional Contra a Corrupção e a 
Associação da Juventude Zambiana na Luta Contra a Corrupção.  
 
259. Existe uma relação e cooperação mútua e cordial entre os media e todas as 
entidades envolvidas na luta contra a corrupção. Os media desempenham um papel 
crucial no desenraizamento de práticas de corrupção e na informação do público 
através de campanhas de sensibilização sobre os males da corrupção, incluindo a 
reportagem sobre casos que correm nos tribunais de uma maneira equitativa, e têm 
acesso à informação sobre assuntos ligados à corrupção.  
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