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I. SUMÁRIO 

1) O presente é o 12.º Relatório de Actividades do Conselho Consultivo da União Africana sobre 
Corrupção (doravante designado “AUABC” ou “o Conselho”) que é apresentado aos Órgãos 
Deliberativos da União Africana (UA) nos termos do disposto na alínea (h) do n.º 5 do artigo 
22.º da Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (doravante 
designada “AUCPCC” ou “a Convenção”). O relatório abrange o período de Janeiro a 
Dezembro de 2020 e destaca, entre outras matérias, as reuniões realizadas, a situação da 
apresentação dos relatórios estatais, a situação da ratificação da Convenção, as relações com 
as partes interessadas, a aplicação temática da Convenção nos Estados-Membros, estudos e 
assessoria prestada aos Estados-Membros, questões administrativas e financeiras, e grau de 
execução das decisões e recomendações anteriores.  
 

II. CONTEXTO  
 

2) A Convenção foi adoptada pela 2.ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana, em 11 de Julho de 2003, em Maputo, Moçambique, e entrou 
em vigor em 5 de Agosto de 2006, trinta (30) dias depois do depósito do 15.º instrumento de 
ratificação. Até 10 de Novembro de 2020, a Convenção havia sido assinada por 49 Estados e 
ratificada ou aderida por 44 Estados.  

 
3) Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 22.º da Convenção, são funções do Conselho, entre 

outras: “promover e encorajar [os Estados Partes a adoptar e aplicar] medidas contra a 
corrupção” visando “impedir, detectar, punir e erradicar a corrupção e as infracções [conexas] 
em África”, assim como “apresentar [regularmente] um relatório ao Conselho Executivo sobre 
os progressos realizados em cada Estado Parte no cumprimento das disposições [contidas na] 
presente Convenção”. 
 

4) O Conselho é composto por onze (11) membros, designados pelos Estados Partes e eleitos e 
nomeados pela Conferência, por um mandato de dois anos, renovável, mediante 
recomendação do Conselho Executivo baseada numa lista de peritos. Os membros do 
Conselho exercem funções a título individual e em tempo parcial. O Conselho elege, de entre 
os seus membros, uma Mesa composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator. 
A lista dos actuais membros do Conselho e as respectivas pastas e responsabilidades como 
relatores consta no Anexo 1.  
 

5) No exercício das suas funções, o Conselho é apoiado por um Secretariado chefiado por um 
Secretário Executivo. O Secretariado presta assistência técnica, profissional, administrativa e 
logística ao Conselho. A sua estrutura orgânica, que se baseia nas políticas da UA sobre a 
matéria, é concebida para integrar pessoal profissional, técnico e administrativo. Até 10 de 
Novembro de 2020, o Secretariado dispunha de um quadro de pessoal de cinco (5) membros, 
de numa estrutura aprovada em Maputo de sete (7) funcionários. Dois funcionários do quadro 
de pessoal da estrutura aprovada ainda desempenhavam funções mediante contratos de curta 
duração. O Conselho também contava com mais dois funcionários contratados por períodos 
de curta duração, elevando o número total de funcionários para nove (9).  O Conselho tem 
sede em Arusha, Tanzânia. A lista dos funcionários actualmente existentes no quadro de 
pessoal consta no Anexo 2. 
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III. MEDIDAS DE RESPOSTA E ADAPTAÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 DO AUABC  
 
6) Em reacção aos desafios representados pela pandemia da COVID-19, o Conselho adoptou 

medidas de resposta e adaptação a nível estratégico e operacional. Em relação às suas 
operações, o Conselho suspendeu todas as viagens desnecessárias e adoptou métodos de 
trabalho virtuais que lhe permitiram realizar 4 (quatro) sessões ordinárias e 2 (duas) sessões 
extraordinárias do Conselho. O Conselho também conseguiu preparar e realizar algumas das 
suas actividades planeadas, recorrendo a plataformas virtuais, destacando-se a comemoração 
do Dia Africano de Combate à Corrupção, a 11 de Julho, e a realização do Diálogo Africano 
sobre o Combate à Corrupção. O Conselho também conseguiu adaptar os seus métodos de 
trabalho para realizar uma missão virtual de avaliação à Zâmbia.  
 

7) Ao nível estratégico, o Conselho desencadeou um estudo sobre o impacto da COVID-19 na 
transparência e responsabilização em África. O objectivo deste estudo é identificar a forma 
como os Estados-Membros reagiram à pandemia, utilizando uma perspectiva de 
responsabilização e transparência, o nível de integração das normas de combate à corrupção 
nas intervenções de resposta à pandemia da COVID-19, assim como identificar lacunas e 
melhores práticas nos protocolos de resposta, para efeitos de partilha com todos os Estados-
Membros. De igual modo, o Conselho organizou duas sessões em Webinar para o debate 
sobre este tema, durante as comemorações do Dia Africano de Combate à Corrupção e o 
Diálogo Africano de Combate à Corrupção em 2020. São as seguintes as recomendações 
produzidas:  

 
a) promover uma abordagem aplicável a todo o governo para lidar com a pandemia do 

coronavírus e garantir que os elementos de governação e combate à corrupção sejam 
integrados nas estratégias de resposta; 

 
b) assegurar o envolvimento construtivo dos cidadãos e outras partes interessadas, para 

cimentar a confiança do público e promover o acesso à informação na resposta à 
pandemia. Em particular, garantir a apresentação regular de relatórios sobre o modo 
como os recursos dotados à resposta ao coronavírus são usados, a publicação de 
contratos públicos de compras, a encomenda de auditorias especiais e a publicação das 
constatações e das irregularidades identificadas; 

 

c) apoiar a realização de mais estudos e a consolidação de dados sobre as tendências da 
corrupção durante a pandemia do coronavírus, usando como base as experiências e as 
lições colhidas dos surtos do SARS e da Ébola; 

 

d) incentivar os Estados-Membros a reforçar o acompanhamento da prestação de serviços 
públicos no sector da saúde e a introduzir reformas na luta contra a corrupção; 

 

e) desenvolver, implementar e utilizar de forma mais eficaz os protocolos e os mecanismos 
continentais de resposta a pandemias e desastres conexos, como a Capacidade Africana 
de Risco, como solução a longo prazo para mitigar o risco e maximizar a medida em 
escala na luta contra as pandemias.    
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IV. REUNIÕES  
 

A. Sessões do Conselho Consultivo  
 
8) Durante o período em análise, o Conselho realizou três (3) sessões ordinárias e duas sessões 

extraordinárias, conforme a seguir se indica:   
 

a) 32.ª Sessão Ordinária, realizada de 15 a 26 de Junho de 2020. Esta sessão permitiu ao 
Conselho apreciar os relatórios estatais do Ruanda, Tanzânia, Madagáscar e África do 
Sul. A sessão analisou a resposta do Conselho às mudanças nos domínios da 
transparência e responsabilização impostas pela pandemia da COVID-19, formulou e 
adoptou os termos de referência para a revisão do seu plano estratégico e continuou o 
seu trabalho de desenvolvimento de uma ferramenta de medição da corrupção. O 
comunicado final da sessão está disponível no seu site www.auanticorruption.org.   
 

b) 4.ª Sessão Extraordinária, realizada a 13 e 14 de Julho de 2020. Nesta sessão, o 
Conselho apreciou e aperfeiçoou a Nota Conceitual do Diálogo Africano sobre o Combate 
à Corrupção e o respectivo questionário temático. 
 

c) 33.ª Sessão Ordinária, realizada de 7 a 21 de Setembro de 2020. Nesta sessão o 
Conselho reviu o seu Regulamento Interno e apreciou o relatório estatal do Congo. 
Também apreciou as medidas de implementação da Posição Comum Africana sobre a 
Recuperação de Bens.  
 

d) 5.ª Sessão Extraordinária, realizada a 26 e 27 de Outubro de 2020. Nesta sessão, o 
Conselho fez os preparativos para a realização do Diálogo Africano sobre o Combate à 
Corrupção, Edição de 2020.  
 

e) 34.ª Sessão Ordinária, realizada de 9 a 20 de Novembro de 2020. Nesta sessão, o 
Conselho prosseguiu o seu trabalho de estudo sobre o impacto da COVID-19 na 
transparência e responsabilização e adoptou o seu Regulamento Interno revisto.    
 

f) 35.ª Sessão Ordinária, realizada de 14 a 18 de Dezembro de 2020. Nesta sessão, o 
Conselho apreciou a informação sobre os relatórios estatais e continuou o seu trabalho 
de estudo sobre o impacto da COVID-19 na transparência e responsabilização. 

 
B. Reuniões dos Órgãos Deliberativos da UA e Outras Reuniões Institucionais  
 
9) Durante o período em análise, o Conselho participou nas seguintes reuniões da UA:  

 
a) 39.ª Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes, realizada a 21-22 de 

Janeiro de 2020. 
 

b) 36.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada a 6-7 de Janeiro de 2020.  
 

c) 33.ª Cimeira Ordinária, realizada a 9 e 10 de Fevereiro de 2020. 
 

http://www.auanticorruption.org/
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d) Sessão de informação ao Subcomité dos Direitos Humanos, Democracia e Governação 
do CRP, em 6 de Setembro de 2020.  
 

e) 40.ª Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes, realizada de 30 de 
Setembro a 5 de Outubro de 2020. 
 

f) 37.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada a 13-14 de Outubro de 2020.  
 

g) Reunião de coordenação do projecto "Acelerar a Ratificação e o Enquadramento no 
Ordenamento Jurídico-Regulador Interno dos Tratados da UA”, em 17 de Novembro de 
2020.   
 

h) Fórum da Arquitectura Africana de Governação (AGA) sobre o Género, precedente à 9.ª 
Sessão do Diálogo de Alto Nível, a 19 e 20 de Novembro de 2020. 
 

i) 6.ª Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado de Justiça e Assuntos Jurídicos, 
de 23 de Novembro a 1 de Dezembro de 2020.  
 

a) 16.ª Sessão do Diálogo da UA-UE sobre os Direitos Humanos, em 26 de Novembro de 
2020  
 

b) Consulta Continental da Juventude, precedente à 9.ª Sessão do Diálogo de Alto Nível da 
AGA, a 26 e 27 de Novembro de 2020. 
 

c) 9.ª Sessão do Diálogo de Alto Nível da AGA, a 10 e 11 de Dezembro de 2020. 
 

d) Reuniões da Plataforma da AGA, em 12 de Dezembro de 2020. 
 
C. Outras Reuniões Relevantes  
 
10) Durante o período em análise, o Conselho participou nas seguintes reuniões de destaque:  

 
a) Sessão Regional de Consulta para África do Painel de Responsabilização, Transparência 

e Integridade Financeira (FACTI), a 18 de Novembro de 2020.  
 

b) 19.ª Conferência Internacional sobre o Combate à Corrupção, realizada de 30 de 
Novembro a 5 de Dezembro de 2020, onde o Conselho participou em dois workshops, o 
primeiro dos quais intitulado Combate ao Enriquecimento Ilícito em África: Elevação do 
Valor dos Sistemas de Declaração de Probidade, Através do Uso da Tecnologia. O 
segundo workshop centrou-se no tema Passar dos Compromissos à Acção na 
Abordagem da Agenda 2030.   

 
V. SITUAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO  
 
11) Até ao presente, dos 55 Estados-Membros da UA, 49 assinaram e 44 ratificaram a Convenção, 

enquanto 11 Estados-Membros ainda não ratificaram ou não aderiram à Convenção.  
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12) Durante o período em análise, a Tunísia aderiu à Convenção.  
 

13) Adiante se apresenta a lista dos países que assinaram e os que ratificaram a Convenção: 
 
Países que Não Assinaram (3) / que Assinaram Apenas (8)  
 

N.º País: Data de 
Assinatura 

Data de Ratificação/ 
Adesão 

Data de 
Depósito 

1 Camarões  30/06/2008 - - 

2 República Centro-Africana - - - 

3. Cabo Verde - - - 

4 Djibuti  15/11/2005 - - 

5 Rep. Democrática do Congo 05/12/2003 - - 

6 Eritreia 25/04/2012 - - 

7 Mauritânia 30/12/2005 - - 

8 Marrocos - - - 

9 Somália 23/02/2006 - - 

10 Sudão do Sul 24/01/2013 - - 

11 Reino de Eswatini 07/12/2004 - - 

 
Países que Ratificaram: 44 
 

N.º País: Data de 
Assinatura 

Data de Ratificação/ 
Adesão 

Data de 
Depósito 

 

1 Angola 22/01/2007  20/12/2017  25/01/2018 

2 Argélia 29/12/2003 23/05/2006 07/06/2006 

3. Benim  02-11-2004 20/09/2007 07/11/2007 

4 Botswana - 14/05/2014 19/08/2014 

5 Burquina Faso  26/02/2004 29/11/2005 15/02/2006 

6 Burundi  03/12/2003 18/01/2005 10/03/2005 

7 Chade 06/12/2004 03/03/2015 27/04/2015 

8 Costa do Marfim  27/02/2004 14/02/2012 05/11/2012 

9 União das Comores 26/02/2004 02/04/2004 16/04/2004 

10 Congo  27/02/2004 31/01/2006 24/04/2006 

11 Egipto 30/01/2017  01/01/2017  25/08/2017 

12 Etiópia 01/06/2004 18/09/2007 16/10/2007 

13 Guiné Equatorial  30/01/2005 26/06/2019 29/10/2019 

14 Gabão  29/06/2004 02/03/2009 08/04/2009 

15 Gâmbia 24/12/2003 30/04/2009 09/07/2009 

16 Gana  31/10/2003 13/06/2007 20/07/2007 

17 Guiné-Bissau 01/21/2006 12/23/2011 04/01/2012 

18 Guiné 16/12/2003 05/03/2012 12/04/2012 

19 Quénia  17/12/2003 03/02/2007 07/03/2007 

20 Líbia 05/11/2003 23/05/2004 30/06/2004 
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21 Lesoto  27/02/2004 26/10/2004 05/11/2004 

22 Libéria  16/12/2003 20/06/2007 20/07/2007 

23 Madagáscar  28/02/2004 06/10/2004 09/02/2005 

24 Mali  09/12/2003 17/12/2004. 14/01/2005 

25 Malawi  - 26/11/2007 27/12/2007 
26 Maurícias  07/06/2004  05/04/2018  24/05/2018 

27 Moçambique  15/12/2003 08/02/2006 24/10/2006 

28 Namíbia 09/12/2003 05/08/2004 26/08/2004 

29 Nigéria  16/12/2003 26/09/2006 29/12/2006 

30 Níger  07/06/2004 15/02/2006 10/05/2006 

31 Ruanda  19/12/2003 25/06/2004 01/07/2004 

32 República Árabe Saaraui 
Democrática 

25/07/2010 27/11/2013 27/01/2014 

33 São Tomé e Príncipe 01/02/2010  28/05/2019  27/06/2019 

34 Senegal 26/12/2003 12/04/2007 15/05/2007 

35 Seychelles  - 01/06/2008 17/06/2008 

36 Serra Leoa 09/12/2003 03/12/2008 11/12/2008 

37 África do Sul  16/03/2004 11/11/2005 07/12/2005 

38 Sudão  30/06/2008  26/09/2018  26/12/2018 

39 República Unida da 
Tanzânia 

05/11/2003 22/02/2005 12/04/2005 

40 Togo  30/12/2003 14/09/2009 22/10/2009 

41 Tunísia 27/01/2013 19/11/2019 10/02/2020 

42 Uganda  18/12/2003 30/08/2004 29/10/2004 

43 Zâmbia 03/08/2003 30/03/2007 26/04/2007 

44 Zimbabwe  18/11/2003 17/12/2006 28/02/2007 
 
14) O Conselho deseja saudar a Tunísia pela sua adesão à Convenção. Continua a incentivar 

os restantes 11 Estados-Membros (Camarões, República Centro-Africana, Cabo Verde, 
Djibuti, República Democrática do Congo, Eritreia, Reino de Eswatini, Mauritânia, Marrocos, 
Somália e Sudão do Sul) que ainda não o fizeram, a tomar as medidas necessárias para 
aderir à Convenção. O Conselho predispõe-se a apoiar os Estados-Membros nos seus 
esforços para aderir à Convenção, através da emissão de apelos e realização de missões 
de advocacia e sensibilização de alto nível.   
 

15) Em particular, o Conselho é encorajado pela adesão à Convenção, em 1 de Abril de 2020, 
de Sua Excelência Paul Biya, dos Camarões. O Conselho encoraja a República dos 
Camarões a tomar as medidas necessárias para concluir o processo de adesão, depositando 
o respectivo instrumento junto da Comissão da União Africana.   

VI. PRESTAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 
22(7) DA CONVENÇÃO  

 
16) Durante o período em análise, o Conselho recebeu um relatório de base do Botswana e do 

Burquina Faso. O Conselho também apreciou os relatórios do Congo, Madagáscar e 
Tanzânia, os quais foram remetidos aos respectivos Estados, para a obtenção dos seus 
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contributos. O Conselho também finalizou o relatório do Ruanda, que consta em apenso, 
como Anexo 3.  
 

17) As principais constatações da avaliação do Ruanda revelam o uso de tecnologia na 
prestação de serviços na função pública, a incorporação de valores culturais e práticas 
tradicionais, o registo de altas taxas de condenação nos casos de corrupção julgados, a 
existência de uma forte liderança e coragem política, e a existência de uma colaboração 
eficaz das partes interessadas, como boas práticas no combate à corrupção no Ruanda. A 
avaliação também identificou desafios, incluindo a insuficiência de capacidade para 
investigar crimes cibernéticos, a insuficiência de dados estatísticos para a validação do 
progresso feito pelos organismos nacionais competentes na luta contra a corrupção, a 
proibição de denúncias anónimas por denunciantes e informadores e a falta de 
implementação do princípio da competência protectora. O Conselho apresentou as seguintes 
recomendações:  

 
a) executar um programa de formação para o pessoal dos organismos competentes, a fim 

de os capacitar para lidar com os cibercrimes e os crimes económicos cometidos com o 
recurso a tecnologias avançadas;  
 

b) assegurar a manutenção de registos adequados e a compilação e revisão periódicas dos 
dados estatísticos, para servirem de ferramenta de monitorização e avaliação, bem como 
para identificar tendências e ameaças;  
 

c) rever a harmonizar a Lei n.º 44bis/2017, de 06/09/2017, relativa à protecção dos 
denunciantes, para consagrar a denúncia de irregularidades em regime de anonimato;  
 

d) rever e harmonizar a legislação nacional para assegurar o enquadramento do princípio 
da competência protectora consagrado na alínea (d) do n.º 1 do artigo 13.º da 
Convenção.  

 
18) Durante o período em análise, o Conselho realizou missões de avaliação à África do Sul 

(presencial, em Fevereiro de 2020) e à Zâmbia (virtual, em Dezembro de 2020). As missões 
de avaliação foram realizadas para aferir e avaliar o grau de cumprimento da Convenção 
pelos Estados Partes. As missões de avaliação permitiram igualmente ao Conselho manter 
contactos directos com entidades nacionais de combate à corrupção, altas entidades 
governamentais, sector privado, sociedade civil, comunicação social e académicos sobre as 
tendências registadas na implementação, os desafios e as melhores práticas identificadas 
na materialização das disposições da Convenção.   

 
19) Até ao presente, 16 dos 44 Estados Partes já remeteram os respectivos relatórios de base, 

enquanto 28 Estados Partes ainda não honraram as suas obrigações. Para facilitar o 
processo de apresentação de relatórios pelos Estados, o Conselho adoptou um questionário 
revisto e o partilhou com os Estados-Membros. Adoptou igualmente linhas de orientação para 
a elaboração de relatórios estatais, que servem de guia passo-a-passo para facilitar o 
processo de elaboração de relatórios.  
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20) A situação da apresentação de relatórios de base, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 
22.º, desde 2014, é a seguinte:    

 

N.º País: Data de Ratificação/ 
Adesão 

 

Relatório 
de Base 

Missão de 
Avaliação 

1 Angola 20/12/2017  - - 

2 Argélia 23/05/2006 - - 

3. Benim  20/09/2007 - - 

4 Botswana 14/05/2014 Sim - 

5 Burquina Faso  29/11/2005 Sim - 

6 Burundi  18/01/2005 - - 

7 Chade 03/03/2015 - - 

8 Costa do Marfim  14/02/2012 - - 

9 União das Comores 02/04/2004 Sim - 

10 Congo  31/01/2006 Não Sim 

11 Egipto 01/01/2017  - - 

12 Guiné Equatorial 26/06/2019 - - 

13 Etiópia 18/09/2007 Sim - 

14 Gabão  02/03/2009 - - 

15 Gâmbia 30/04/2009 - - 

16 Gana  13/06/2007 - - 

17 Guiné-Bissau 23/12/2011 - - 

18 Guiné 05/03/2012 - - 

19 Quénia  03/02/2007 Sim - 

20 Líbia 23/05/2004 - - 

21 Lesoto  26/10/2004 - - 

22 Libéria  20/06/2007 - - 

23 Madagáscar  06/10/2004 Sim Sim 

24 Mali  17/12/2004 - - 

25 Malawi  26/11/2007 - - 
26 Maurícias  04/05/2018  - - 

27 Moçambique  02/08/2006 - - 

28 Namíbia 05/08/2004 Sim Sim 

29 Nigéria  26/09/2006 Sim - 

30 Níger  15/02/2006 - - 

31 Ruanda  25/06/2004 Sim Sim 

32 República Árabe Saaraui 
Democrática 

27/11/2013 - - 

33 São Tomé e Príncipe 28/05/2019  - - 

34 Senegal 12/04/2007 - - 

35 Seychelles  01/06/2008 - - 

36 Serra Leoa 03/12/2008 Sim - 

37 África do Sul  11/11/2005 Sim Sim 

38 Sudão  26/09/2018  - - 
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39 República Unida da Tanzânia 22/02/2005 Sim Sim 

40 Tunísia 19/11/2019 -  

41 Togo  14/09/2009 Sim - 

42 Uganda  30/08/2004 Sim Sim 

43 Zâmbia 30/03/2007 Sim Sim 

44 Zimbabwe  17/12/2006 Sim - 

 
21) O Conselho apela aos restantes 28 Estados Partes (Angola, Argélia, Benim, Burundi, Chade, 

Costa do Marfim, Congo, Egipto, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, 
Guiné, Líbia, Reino do Lesoto, Libéria, Mali, Malawi, Maurícias, Moçambique, Níger, 
República Árabe Saaraui Democrática, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudão e 
Tunísia), que ainda não remeteram os respectivos relatórios de base ao Conselho, a fazê-lo. 
O Conselho apela ainda aos Estados Partes para responder em tempo útil aos seus pedidos 
para acolherem missões de avaliação. 
 

VII. ESTADO DA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO EM ÁFRICA: AVALIAÇÃO TEMÁTICA DAS 
TENDÊNCIAS REGISTADAS NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO ATRAVÉS DE 
SISTEMAS JUDICIAIS EFICAZES E EFICIENTES   

 
22) O Conselho distribuiu um questionário para avaliar o estado dos esforços de combate à 

corrupção em África, com especial ênfase no reforço dos mecanismos de luta contra a 
corrupção através de sistemas judiciais eficientes e eficazes. O Conselho extraiu o conteúdo 
desta secção das respostas ao questionário, da pesquisa documental, das interacções com 
as entidades nacionais de combate à corrupção dos Estados-Membros havidas no âmbito 
das missões de avaliação, e dos resultados dos eventos dedicados ao tema realizados 
durante as comemorações do Dia Africano de Combate à Corrupção e o Diálogo Africano 
sobre o Combate à Corrupção.    

 
23) O Conselho recebeu 18 respostas ao questionário dos seguintes Estados-Membros: Benim, 

Botswana, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Libéria, Mali, Maurícias, 
Moçambique, Namíbia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Tanzânia, Togo e Tunísia.    

 
24) Uma análise das respostas ao questionário e da informação obtida de fontes corroborativas 

resultou na identificação dos seguintes desenvolvimentos positivos:  
 

a) criação de fóruns de justiça penal, para reforçar a coordenação inter-institucional;  
 

b) criação de tribunais especializados para dirimir processos de crimes económicos e 
nomeação de procuradores especializados;   
 

c) digitalização de processos judiciais como meio de aumentar a transparência, a 
colaboração e a eficiência na gestão de processos;  
 

d) criação de comissões e unidades de integridade nos órgãos de investigação, acusação 
e julgamento, como medida preventiva, e para garantir o cumprimento das normas de 
responsabilização.    
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25) A análise complementar das respostas ao questionário e de fontes corroborativas feita 
mediante um estudo bibliográfico resultou na observação das seguintes áreas de 
preocupação:  

 
a) ineficácia na cooperação institucional;  
 
b) morosidade no julgamento de casos de corrupção;  
 
c) inexistência de pessoal especializado para investigar crimes económicos complexos;   
 
d) interferência política nos órgãos de investigação, acusação e julgamento;  
 
e) fraca qualidade da investigação e ausência de provas suficientes, o que conduz a baixas 

taxas de condenação. 
 

26) As seguintes recomendações são apresentadas para reforçar a eficácia e a eficiência dos 
sistemas judiciais:  

 
a) introduzir reformas institucionais para dotar as entidades nacionais de combate à 

corrupção de competência para, quando possível, investigar e acusar os autores de 
crimes económicos;  
 

b) reforçar a cooperação institucional, através de fóruns do sector da justiça e mecanismos 
de cooperação conexos;   
 

c) garantir que juízes, investigadores e procuradores tenham segurança de inamovibilidade;   
 

d) reforçar as medidas de protecção dos denunciantes, através da promulgação de 
legislação de protecção dos denunciantes e da introdução de medidas de protecção dos 
denunciantes;  
 

e) melhorar a gestão de processos, incluindo, quando possível, através da criação de 
tribunais especializados para dirimir casos de crimes económicos.  
 

f) rever a legislação nacional para suprimir as lacunas técnicas e garantir a clareza;  
 

g) desenvolver a capacidade dos intervenientes do sector da justiça em matéria de 
investigação, acusação e julgamento de casos complexos;   
 

h) melhorar a gestão do produto de actos criminosos, para evitar atrasos;   
 

i) utilizar a negociação penal (plea bargaining) como alternativa a processos de julgamento 
longos e complexos;  
 

j) verificar a idoneidade do pessoal antes da sua nomeação;  
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k) adoptar mecanismos de sancionamento mais agravante para os agentes do sector da 
justiça considerados culpados de cometer actos de corrupção.  

 
VIII. MASSIFICAÇÃO E INTERACÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS  
  
27) Como parte do seu mandato, plasmado na alínea g) do n.º 5 do artigo 22.º da Convenção, 

de estabelecer parcerias com uma vasta gama de partes intervenientes envolvidas na luta 
contra a corrupção, durante o período em análise, o Conselho participou em várias 
actividades de sensibilização, tais como a participação em várias reuniões e eventos 
enumerados na Secção III acima, a comemoração do Dia Africano de Combate à Corrupção 
e a realização do Diálogo Africano sobre o Combate à Corrupção, Edição de 2020, incluindo 
o fórum dos intervenientes não estatais.  

28) A 4.ª edição do Dia Africano de Combate à Corrupção foi celebrada a 11 de Julho de 2020, 
sob o Lema “Combater a Corrupção Através de Sistemas Judiciais Eficazes e Eficientes”. O 
Conselho organizou quatro (4) sessões em Webinar para comemorar o evento. O Dia foi 
comemorado em mais de 20 Estados-Membros, nomeadamente Argélia, Camarões, Chade, 
Comores, República Democrática do Congo, Egipto, Gana, Quénia, Libéria, Maurícias, 
Madagáscar, Mali, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Senegal, Tanzânia, Togo e Zimbabwe, e o 
evento assumiu a forma de apresentações, debates, palestras e seminários televisionados e 
radiodifundidos. O Conselho comemorou o Dia virtualmente, organizando sessões em 
Webinar dedicados ao lema.  
 

29) O primeiro Webinar incidiu sobre o tema "Combater a Corrupção Através de Sistemas 
Judiciais Eficazes e Eficientes”. Os debates havidos destacaram o papel cada vez mais 
importante que os tribunais e os sistemas judiciais em geral têm desempenhado na 
exposição de actos de corrupção. Em particular, tem-se registado uma tendência positiva de 
os sistemas judiciais declararem certos processos de eleições nacionais irregulares com 
fundamento na corrupção generalizada. No entanto, também foram identificados vários 
desafios, incluindo os atrasos na conclusão dos processos sobre casos de corrupção, 
dificuldades de lidar com a corrupção dentro dos sistemas judiciais e o baixo nível de 
entendimento dos procedimentos judiciais entre o público. Foram produzidas as seguintes 
recomendações: 
 
a) os sistemas judiciais, em particular os tribunais, devem ser plenamente dotados da 

competência necessária para serem independentes, a fim de lhes permitir desempenhar 
as suas funções sem receio de represálias e como meio de cimentar e manter a confiança 
do público;  
 

b) há necessidade de rever e fortalecer a legislação sobre o combate à corrupção para 
garantir que ela seja clara e não crie inadvertidamente lacunas que possam ser 
aproveitadas por pessoas corruptas;   
 

c) a adopção de processos claros e independentes de selecção, nomeação e administração 
de medidas disciplinares aos funcionários judiciais é um instrumento fundamental para 
garantir que os sistemas judiciais disponham e retenham quadros imbuídos de padrões 
e valores profissionais adequados;  
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d) a tecnologia deve ser integrada na cadeia de administração da justiça para permitir o 

acesso à informação e desmistificar os processos judiciais;  
 

e) sempre que possível, devem ser criados tribunais, unidades de investigação e secções 
do Ministério Público especializados no combate à corrupção para lidar com a 
criminalidade económica e financeira em rápida evolução; 
 

f) introduzir medidas para garantir a rápida administração da justiça em casos de 
criminalidade económica, incluindo através de tribunais especializados, devendo ser 
impostos prazos para a audição e tomada de decisão sobre os processos, a fim de 
cimentar a confiança do público nos sistemas judiciais, prevenir a degradação dos 
elementos de prova e limitar a potencial influência de pessoas corruptas no processo 
judicial. 

 
30) O segundo Webinar foi intitulado “Reformas na Luta Contra a Corrupção: Uma Estratégia 

Viável para Silenciar as Armas em África”. Neste Webinar foi debatido o modo como a 
introdução de normas anticorrupção pode ajudar a prevenir o surgimento de conflitos 
violentos. Recorrendo a exemplos das lições colhidas da Somália, ficou demonstrado como 
a corrupção gera desigualdades, o que, por sua vez, pode dar origem a conflitos violentos. 
Por seu turno, as guerras e o conflito criam economias de guerra que operam à margem das 
regras convencionais, agravando, assim, o conflito e o tornando um ciclo perpétuo. Por 
conseguinte, as reformas na luta contra a corrupção são um instrumento essencial para 
prevenir e pôr termo aos conflitos, uma vez que garantem que os recursos sejam explorados, 
geridos e distribuídos de forma adequada e equitativa na sociedade. Foram produzidas as 
seguintes recomendações:  

 
a) o fortalecimento dos sistemas democráticos e o investimento na boa governação e na 

luta contra a corrupção são instrumentos preventivos essenciais para evitar a ruptura do 
Estado de direito e o enfraquecimento das instituições, cujas consequências podem ser 
a geração de conflitos;  
 

b) deve ser encorajado o uso de sistemas de governação informais, costumeiros e 
tradicionais, juntamente com os sistemas de justiça convencionais, como meio de 
garantir a resolução pacífica de conflitos, especialmente em sociedades emergentes e 
saídas de situações de conflito, uma vez que estes incentivam o cumprimento de padrões 
de governação baseados em normas;   
 

c) devem ser adoptadas medidas de consolidação da paz e de construção do Estado para 
criar sociedades fortes, inclusivas e coesas, que privilegiem a meritocracia no lugar do 
clientelismo, e reduzir as desigualdades;   
 

d) os países africanos devem assegurar a implementação plena do Relatório do Painel de 
Alto Nível sobre a Saída Ilícita de Recursos Financeiros de África, particularmente no que 
respeita à introdução de reformas relacionadas com os factores externos causadores de 
conflito ligados à corrupção, tais como a existência de paraísos fiscais, jurisdições de 
sigilo e o crime organizado transnacional.  
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31) O terceiro Webinar centrou-se no tema “Transparência e Responsabilização na Gestão dos 

Recursos Alocados para a Luta Contra a Pandemia da COVID-19”. Os participantes notaram 
que, devido à pandemia da COVID-19, muitos países aliviaram as medidas de controlo 
aplicáveis à garantia da conformidade, fiscalização e responsabilização, devido ao estado de 
emergência, o que abriu espaço para a corrupção prosperar. Foi igualmente observado que 
muitos governos lidaram com a pandemia essencialmente como crise sanitária e sócio-
económica, com pouca atenção dada às implicações em matéria de governação na sua 
amplitude mais alargada. Como resultado, o sector da saúde, que já era uma área de alto 
risco para actos de corrupção, tem sofrido o impacto de esquemas corruptos como 
sobrefacturação, devido à grande procura de equipamento médico, corrupção relacionada 
com contratos públicos e pequena corrupção no acesso a serviços públicos. As 
recomendações do Webinar estão enumeradas no parágrafo 7 precedente. 

32) O quarto Webinar foi dedicado ao tema “Reforço do Papel dos Jovens na Luta Contra a 
Corrupção”. Os participantes constataram que os jovens estão a desempenhar cada vez mais 
um papel activo na conscientização e prevenção da corrupção, através do estímulo do debate 
e de conversas sobre a corrupção nos media sociais, uso das artes de representação e dos 
meios de comunicação de massas para influenciar a mudança de atitudes, assim como 
participando em pesquisas que servem de fundamento para a reforma nas políticas. Foram 
as seguintes as recomendações produzidas:  

 
a) viabilizar a liderança inter-geracional para garantir a responsabilização e a aprendizagem 

entre gerações, o desenvolvimento sustentável e a criação de oportunidades para os 
jovens;   

 
b) viabilizar a prestação de mais apoio aos movimentos de promoção da responsabilização 

liderados pelos jovens, através do estabelecimento de parcerias com entidades estatais, 
o sector privado e organizações regionais, como meio para sustentar a inovação e a 
mudança, bem como garantir que as lições colhidas a nível nacional sejam multiplicadas 
no continente; 
 

c) incentivar a integração de temas sobre a governação e a luta contra a corrupção nos 
currículos educativos das escolas e instituições de ensino como meio de garantir a 
sensibilização e o diálogo contínuo sobre a boa governação.   

 
33) O Conselho propõe que o lema das comemorações do Dia Africano de Combate à Corrupção 

e do Diálogo Africano de Combate à Corrupção em 2021 seja "Comunidades Económicas 
Regionais: Intervenientes Essenciais na Implementação da Convenção da União Africana 
sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção”. 
 

34) O Diálogo Africano de Combate à Corrupção de 2020 foi realizado com o recurso a 
plataformas virtuais, de 2 a 4 de Novembro de 2020. O Diálogo reuniu mais de 740 
delegados, representando entidades nacionais de combate à corrupção, organizações da 
sociedade civil, órgãos de comunicação social, universidades e organizações internacionais, 
que participaram nos debates sobre o respectivo lema. Os principais resultados do Diálogo 
estão disponíveis no Website www.auanticorruption.org do Conselho.  

http://www.auanticorruption.org/
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IX. ESTUDOS E ASSESSORIA   

35) Durante o período em análise, o Conselho concluiu a apreciação de dois estudos, dos quais, 
o primeiro foi um estudo continental sobre o grau de implementação da Convenção, enquanto 
o outro estava relacionado com as melhores práticas no combate à corrupção a nível regional 
em África. Os estudos estão disponíveis no Website do Conselho.  

 
36) O Conselho também está a realizar estudos sobre estratégias para reforçar a cooperação 

com as comunidades económicas regionais, o desenvolvimento de uma metodologia africana 
de luta contra a corrupção e o impacto da COVID-19 sobre a transparência e a luta contra a 
corrupção em África.  
 

37) O Conselho continuou o trabalho de desenvolvimento do Centro Africano de Recursos de 
Luta Contra a Corrupção, que se tornará um centro de janela única contendo literatura e 
informação sobre a luta contra a corrupção em África.   
 

38) Na sequência da adopção, pela Conferência, da Posição Comum Africana sobre a 
Recuperação de Bens (CAPAR), em Fevereiro de 2020, o Conselho realizou consultas com 
parceiros, incluindo a Coligação para o Diálogo em África (Coalition for Dialogue in Africa - 
CoDA), para divulgar a Posição Comum.  

 
X. SITUAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
 
39) No que diz respeito à situação administrativa e financeira, o Conselho: 

 
a) regista com grande apreço a continuação do acolhimento do Secretariado do Conselho 

pelas autoridades tanzanianas. Durante o período em análise, o Conselho continuou a 
interagir com as autoridades governamentais da Tanzânia em assuntos como a 
construção de instalações permanentes para os seus escritórios, o pagamento de salas 
de sessões, enquanto se aguarda a disponibilização das instalações permanentes, e o 
reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). A este respeito, o Conselho 
solicita às autoridades tanzanianas a finalização dos desenhos arquitectónicos das 
instalações permanentes que se propõe e os submeta ao Conselho Consultivo, para 
efeitos de remessa à apreciação e aprovação da Comissão da UA;  

 
b) continuou a ser financiado plenamente pelos Estados-Membros da UA, sem qualquer 

apoio directo de parceiros. 
 
XI. EXECUÇÃO DE DECISÕES  
 
40) Nos termos da Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec. 1085(XXXVI), sobre o Relatório 

de Actividades do Conselho relativo ao ano de 2019, foram tomadas as seguintes medidas 
para executar as decisões:  
 
a) no que diz respeito à mudança de nome, o Conselho manteve contactos com a 

Comissão, e o pedido da Nigéria de mudar o nome do Conselho foi apreciado e 
sancionado pelo Comité Técnico Especializado de Justiça e Assuntos Jurídicos;  
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b) em Agosto de 2020, a Comissão da UA efectuou uma investigação para abordar as 

irregularidades relacionadas com o pagamento de uma bolsa de estudo a um funcionário 
e ajudar a esclarecer a separação de funções e responsabilidades entre os membros 
eleitos e os chefes dos departamentos técnicos. O Conselho continua a aguardar as 
conclusões da investigação.   

 
XII. RECOMENDAÇÕES  
 
41) À luz do que precede, o Conselho:  

 
a) insta os países que ainda não são Partes a tomar as medidas necessárias para assinar 

e aderir à Convenção. Em particular, solicita a República dos Camarões a tomar as 
medidas necessárias para concluir o processo de adesão, depositando o respectivo 
instrumento junto da Comissão da União Africana;   
 

b) saúda a Tunísia pela sua adesão à Convenção;  
 

c) solicita aos Estados Partes que ainda não o tenham feito que acolham favoravelmente 
os pedidos do Conselho para a realização de missões de avaliação, a fim de que este 
possa aferir o grau de aplicação da Convenção e finalizar o processo de apresentação 
de relatórios estatais;  
 

d) solicita aos Estados no sentido de aplicarem as recomendações com vista a aumentar a 
eficácia dos sistemas judiciais na luta contra a corrupção;  
 

e) insta o Ruanda a implementar as recomendações e as conclusões do relatório estatal;  
 

f) solicita ao Conselho Executivo o sancionamento do lema das comemorações do Dia 
Africano de Combate à Corrupção e do Diálogo Africano de Combate à Corrupção em 
2021, nomeadamente "Comunidades Económicas Regionais: Intervenientes Essenciais 
na Implementação da Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à 
Corrupção”; 
 

g) insta ainda os Estados Partes a apreciar e apoiar as propostas de alteração exaustiva da 
Convenção apresentadas pelo Conselho;   
 

h) solicita às autoridades tanzanianas a finalização dos desenhos arquitectónicos das 
instalações permanentes que se propõe e os submeta ao Conselho Consultivo, para 
efeitos de remessa à apreciação e aprovação da Comissão da UA. 
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ANEXO 1 

Lista dos Actuais Membros do Conselho Consultivo   

N.º Nome Período Mandato Termo País 

1 Begoto Miarom - Presidente  
 

2 Anos Segundo Janeiro de 
2021 

Chade 

2 Amal Mahmoud Amar 
Khalifa – Vice-Presidente 
 

2 Anos Primeiro Janeiro de 
2022 

Egipto  

3. Sefako Aaron Seema – 
Relator  
 

2 Anos Segundo Janeiro de 
2021 

Líbia 

4 Hocine Aït Chalal 
 

2 Anos Segundo Julho de 2021 Argélia 

5 Elisabeth Gnansounou 
Fourn 
 

2 Anos Segundo Janeiro de 
2021 

Benim  

6 Pascal Bamouni 2 Anos Segundo Janeiro de 
2021 

Burquina 
Faso 

7 Anne-Marie Rose 
Mougemba 
 

2 Anos Segundo Julho de 2021 Congo 

8 Sabina Seja 
 

2 Anos Segundo Julho de 2021 Tanzânia 

9 Kayobo Agnes Ng’andu 
 

2 Anos Primeiro Janeiro de 
2021 

Zâmbia 

10 Jean Louis Andriamifidy 2 Anos Primeiro Janeiro de 
2021 

Madagáscar  

11 Samuel Kimeu 2 Anos Primeiro Julho de 2021 Quénia 

Lista de Membros do Conselho Consultivo e Responsabilidade como Relator 

Nacional  

Nome País 

Begoto Miarom Burundi 

Camarões 

República Centro-Africana 

República do Congo 

República Democrática do Congo 

Amal Mahmoud Amar Khalifa Argélia 

Cabo Verde  

Marrocos  

Benim  

Burquina Faso  

Sefako Aaron Seema Angola 

Botswana 
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Reino de Eswatini 

Malawi 

Moçambique  

Hocine Aït Chalal Egipto 

Líbia  

Mauritânia  

Tunísia  

República Árabe Saaraui Democrática 

Elisabeth Gnansounou Fourn Togo 

Costa do Marfim  

Gâmbia 

Gana 

Guiné-Bissau  

Sabina Seja   União das Comores  

Djibuti  

Eritreia  

Etiópia  

Quénia  

Pascal Bamouni Guiné  

Libéria  

Mali  

Níger  

Nigéria  

Anne-Marie Rose Mougemba Chade  

Guiné Equatorial  

Gabão 

São Tomé e Príncipe 

Senegal 

Jean Louis Andriamifidy  Maurícias 

Ruanda 

Seychelles 

Somália 

Sudão do Sul  

Kayobo Agnes Ng’andu Líbia 

Namíbia 

África do Sul 

Sudão  

Zimbabwe  

Samuel Kimeu  Madagáscar 

Serra Leoa  

Zâmbia 

Tanzânia 

Uganda  
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ANEXO 2 

Quadro de Pessoal Actual 

N.º NOME POSTO PAÍS 
 

1 Charity Hanene Nchimunya 
 

Secretária Executiva  Zâmbia 

2 Martha Munthali Técnica Superior para os Assuntos 
Económicos e Estatística 
 

Malawi 

3. Selemani Kinyunyu Técnico Superior para os Assuntos Políticos 
e Jurídicos 
 

Tanzânia 

4 Dorica Kgwadi Técnica de Finanças e Administração 
  

Botswana 

5 Christopher Katuu Especialista em Informática (Curta Duração) 
 

Quénia 

6 Stephane Ndilmbaye Documentalista e Assistente Administrativo 
 

Chade  

7 Achille Menuen  Auxiliar de Contabilidade (Curta Duração) Costa do 
Marfim 

8 Wadzanai Nhongo Secretária Bilingue (Curta Duração) 
 

Zimbabwe 

9 Daniel Mollel  Motorista/ Estafeta (Curta Duração) Tanzânia 
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ANEXO 3 
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RELATÓRIO ELABORADO POR: 
CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE 

CORRUPÇÃO 
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Introdução 
 
Ruanda tornou-se Estado Parte na Convenção da União Africana sobre a Prevenção 
e o Combate à Corrupção (AUCPCC) em 31 de Julho de 2004, na sequência do 
depósito do respectivo instrumento de ratificação em 1 de Julho de 2004. Nos termos 
do disposto no n.º 7 do artigo 22.º da Convenção, os Estados Partes devem informar 
o Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção sobre o progresso 
alcançado na implementação das disposições da Convenção.  
 
Na execução do seu mandato, o Conselho Consultivo da União Africana sobre 
Corrupção realizou, de 20 de Novembro a 1 de Dezembro de 2018, uma Missão de 
Avaliação à República do Ruanda, com a finalidade de avaliar e verificar o grau de 
implementação das disposições da AUCPCC, nos termos reportados ao Conselho, 
pelo Ruanda, no Relatório de 2013 sobre o estado do combate à corrupção.  
 
A. Quadro de Combate à Corrupção do Ruanda 
 
O quadro que rege o combate à corrupção no Ruanda baseia-se em três pilares 
fundamentais, nomeadamente normas, instituições e colaboração entre as partes 
interessadas na luta contra a corrupção, em particular os cidadãos, a sociedade civil 
e o sector privado1.   
 
A nível das instituições, o Gabinete do Provedor de Justiça é a principal entidade 
encarregada de prevenir e combater a corrupção. É um organismo híbrido que 
também tem o mandato de incentivar o cumprimento de normas éticas entre os 
funcionários públicos e fiscalizar as más práticas administrativas. Outras entidades 
governamentais como a Inspecção-Geral (OAG), o Serviço de Investigação do 
Ruanda (RIB), a Autoridade Gestora de Contratos Públicos do Ruanda (RPPA) e o 
Ministério Público (NPPA) têm mandato para prevenir e combater a corrupção. Estas 
instituições mantêm uma estreita relação de trabalho com o Gabinete do Provedor de 
Justiça e coordenam colectivamente os seus esforços no âmbito do Conselho 
Consultivo Nacional de Luta contra a Corrupção e a Injustiça (NACACI).  
 
No que diz respeito às normas, além de ser parte em vários instrumentos 
internacionais, Ruanda tem várias leis e políticas nacionais que descrevem em 
detalhe os mecanismos de luta contra a corrupção, a saber:  
 

i. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; 
ii. Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à 

Corrupção;  
iii. Constituição da República do Ruanda, de 2003, revista em 2015; 
iv. Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que determina as infracções e as sanções 

em geral, com a nova redacção que lhe foi dada até ao presente2; 
v. Lei n.º 30/2013, de 24/5/2013, relativa ao Código de Processo Penal3; 

                                                             
1 Vide Política de Combate à Corrupção do Ruanda (Julho de 2012)  
2 Esta lei foi alterada em 2019; 
3 Esta lei também foi revogada pela Lei n.º 027/2019, de 19/09/2019, relativa ao Processo Penal, 
depois da visita do AUABC; 



EX.CL/1260(XXXVIII) 
Pág. 21 

 

 

vi. Lei Orgânica n.º 11/2013/0L, de 11/09/2013, que modifica e complementa 
a Lei Orgânica nº 61/2008, de 10/09/2008, sobre o Código de Conduta dos 
Dirigentes; 

vii. Lei Orgânica n.º 61/2008, de 10/09/2008, relativa ao Código de Conduta 
dos Dirigentes; 

viii. Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa ao combate à corrupção; 
i. Lei n.º 69/2018, de 31/08/2018, relativa à prevenção e punição das 

infracções de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 
ii. Lei n.º 44bis/2017, de 06/09/2017, relativa à protecção dos denunciantes; 
iii. Lei n.º 04/2003, de 08/02/2013, relativa ao acesso à informação; 
iv. Lei n.º 69/2013, de 02/09/2013, relativa à extradição; 
v. Lei Orgânica n.º 005/2018/OL, de 30/08/2018, que altera a Lei Orgânica n.º 

10/2013/OL, de 11/07/2013, que rege as actividades das organizações 
políticas e dos políticos; 

vi. Lei Orgânica n.º 10/2013/0L, de 11/07/2013, que rege as actividades das 
organizações políticas e dos políticos; 

vii. Lei n.º 62/2018, de 25/08/2018, que rege os contratos públicos de 
aquisições; 

viii. Lei n.º 76/2013, de 11/09/2013, que determina a missão, as competências, 
a organização e o funcionamento do Gabinete do Provedor de Justiça; 

ix. Lei n.º 42/2014, de 27/01/2015, que rege a recuperação de bens 
relacionados com infracções; 

x. Lei n.º 12/2017, de 07/04/2017, que cria o Serviço de Investigação do 
Ruanda e determina a sua missão, competências, organização e 
funcionamento; 

xi. Lei Orgânica n.º 12/2013/OL, de 12/09/2013, relativa às finanças e o 
património do Estado; 

xii. Decreto Presidencial n.º 64/01, de 12/02/2014, que determina as 
responsabilidades, a organização e o funcionamento do Conselho 
Consultivo no combate à corrupção e à injustiça; 

xiii. Política de Combate à Corrupção do Ruanda (2012) 
 
No que diz respeito ao envolvimento das partes interessadas na luta contra a 
corrupção, os cidadãos ruandeses são regularmente consultados sobre o estado da 
governação. Estas consultas incluem a definição conjunta de contratos-programa 
entre os cidadãos e os órgãos de governação do Estado (Imihigo), a realização de 
reuniões semanais e mensais nos locais de residência, bem como a possibilidade de 
os cidadãos dialogarem com a liderança durante as sessões de diálogo anuais sobre 
a governação. A nível dos governos locais, também se organizam dias de prestação 
de contas. Operam igualmente no país várias organizações da sociedade civil que 
trabalham no domínio do combate à corrupção, destacando-se a Transparência 
Internacional - Ruanda. O sector privado também desempenha um papel fundamental 
na denúncia e mitigação da corrupção. O Director Executivo da Federação do Sector 
Privado e o Secretário Executivo da Plataforma da Sociedade Civil são membros do 
Conselho Consultivo Nacional de Combate à Corrupção e à Injustiça (NACACI)4.  

                                                             
4 Vide o artigo 3.º do Decreto Presidencial n.º 64/01, de 12/02/2014, que determina as 
responsabilidades, a organização e o funcionamento do Conselho Consultivo no combate à corrupção 
e à injustiça.  
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Foram criadas várias plataformas online para agilizar a prestação de serviços e 
minimizar o contacto físico. Trata-se do serviço electrónico (e-service), aquisições 
electrónicas (e-procurement), pagamento electrónico (e-payment), tribunais (Sistema 
Integrado de Gestão Electrónica de Processos do Ruanda), Sistema Integrado de 
Folha de Salários e Processos Individuais (IPPIS), com os seus dois portais: Portal 
de Auto-Serviço dos Funcionários do Ruanda e Portal de Recrutamento de Pessoal 
da Função Pública do Ruanda, etc. 
 
B. Principais Observações 
 
Este relatório apresenta os níveis de enquadramento no ordenamento jurídico-
regulador interno e de implementação da Convenção pela República do Ruanda. O 
relatório foi elaborado com base no Relatório de 2013 sobre o Estado da Luta contra 
a Corrupção no Ruanda, apresentado ao Conselho Consultivo, bem como nas 
constatações da Missão de Avaliação realizada em Novembro / Dezembro de 2018. 
O relatório apresentará as observações em conformidade com as disposições da 
Convenção. 
 
1. Medidas Legislativas e Outras (Artigo 5.º)  

 
1.1. Criminalização de actos de corrupção (n.º 1 do Artigo 5.º) 
 
Observações 

 
Ruanda aplicou integralmente o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Convenção ao 
legislar sobre as infracções previstas no artigo 4.º. Foram adoptadas leis destinadas 
a reger especificamente o combate à corrupção, como evidenciado pela promulgação 
da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa ao combate à corrupção (artigos 2.º, 4.º-
17.º), da Lei Orgânica n.º 11/2013/0L, de 11/09/2013, que altera e complementa a Lei 
Orgânica n.º 61/2008, de 10/09/2008, relativa ao código de conduta dos dirigentes, e 
da Lei n.º 69/2018, de 31/08/2018, relativa à prevenção e punição de actos de 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (artigos 2.º e 23.º). Adiante 
se apresentam algumas das secções da legislação ruandesa que confirmam a 
criminalização de actos de corrupção.  
 
Disposições previstas no n.º 2 do artigo 4.º da Lei Orgânica que altera e complementa 
a Lei Orgânica n.º 61/2008, de 10/09/2008, sobre o código de conduta dos dirigentes. 
A legislação ruandesa prevê a corrupção em sentido lato, conforme dispõem os 
artigos relevantes da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa à luta contra a 
corrupção. Os artigos 4.º a 16.º punem os actos de corrupção cometidos por “qualquer 
pessoa”. Estes artigos cumprem, assim, o disposto no artigo 15.º, parágrafos (a) e 
(b), artigo 16.º, parágrafos (1) e (2) e artigo 21 (a), parágrafos (a) e b), da Convenção. 
O termo “qualquer pessoa” é usado no que diz respeito à corrupção activa e passiva. 
 
O tráfico de influências é uma infracção prevista ao abrigo do artigo 7.º da Lei n.º 
54/2018, de 13/08/2018, relativa ao combate à corrupção e, tal como preceituam os 
artigos acima mencionados, aplica-se a qualquer pessoa e não apenas a funcionários 
públicos. 
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Graças a estas leis, as autoridades nacionais têm sido capazes de investigar e 
processar os autores das infracções prescritas, conforme se demonstra a seguir: 
 
Tabela 1: Processos de Crimes Económicos e Financeiros Tramitados: 2017-
2018 
 

Crime Processos 
Recebidos 

Remetidos 
ao Tribunal 

Processos 
Encerrados 

Total de 
Processos 
Tramitados 

% Processos 
Pendentes 

Infracções de 
corrupção e 
conexas 

730 476 242 718 98,4 12 

Apropriação 
indevida 

544 343 173 516 94,9 28 

Uso indevido 
de bens de 
interesse 
público 

33 8 19 27 81,8 6 

Infracções 
relacionadas 
com concursos 
públicos 

32 8 15 23 71,9 9 

Infracções de 
natureza fiscal 

30 14 14 28 93,3 2 

Isenção ilegal 14 5 8 13 92,9 1 

Total 1.383 854 471 1.325 95,8 58 

 
Tabela 2: Taxa de Condenação em Processos de Crimes Económicos e 
Financeiros Tramitados: 2017-2018 

Crime Processos 
Decididos 

Causas 
Ganhas 

Causas 
Perdidas 

Taxa de 
Condenação 

Infracções de corrupção e conexas 365 289 76 79,2% 

Apropriação indevida 297 237 60 79,8% 

Infracções de natureza fiscal 33 25 8 75,8% 

Infracções relacionadas com 
concursos públicos 

12 6 6 50,0% 

Uso indevido de bens de interesse 
público 

5 4 1 80,0% 

Total 712 561 151 78,8% 

 
Tabela 3: Processos de Crimes Económicos e Financeiros Tramitados: 2016-
2017 

Crime Processos 
Recebidos 

Remetidos 
ao 

Tribunal 

Processos 
Encerrados 

Remetidos 
a Outros 
Órgãos 

Total de 
Processos 
Tramitados 

% de 
Processos 
Tramitados 

Processos 
Pendentes 

Infracções 
de 
corrupção e 
conexas 

404 271 122 4 397 98,27 7 

Apropriação 
indevida 

573 350 201 6 557 97,2 16 

Infracções 
relacionadas 
com 
concursos 
públicos 

4 2 2 0 4 100 0 
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Isenção 
ilegal 

5 2 3 0 5 100 0 

Infracções 
de natureza 
fiscal 

43 36 6 1 43 100 0 

Uso 
indevido de 
bens de 
interesse 
público 

7 1 4 2 7 100 0 

Total 1.036 662 338 13 1.013 97,78 23 

 
Tabela 4: Taxa de Condenação em Processos de Crimes Económicos e 
Financeiros Tramitados: 2016-2017 

Crime Processos 
Decididos 

Causas 
Ganhas 

Causas 
Perdidas 

Taxa de 
Condenação 

Apropriação indevida 346 294 52 84,97% 

Infracções de corrupção e conexas 230 191 39 83,04% 

Infracções relacionadas com 
concursos públicos 

3 1 2 33,33% 

Infracções de natureza fiscal 8 8 0 100% 

Total 587 494 93 84,16% 

 
Tabela 5: Processos de Crimes Económicos e Financeiros Tramitados: 2015-
2016 

Crime Processos 
Recebidos 

Remetidos 
ao 

Tribunal 

Processos 
Encerrados 

Remetidos 
a Outras 

Instituições 

Total de 
Processos 
Tramitados 

% Processos 
Pendentes 

Infracções 
de 
corrupção e 
conexas 

315 196 83 19 298 94,6 17 

Apropriação 
indevida de 
bens 
públicos 

261 157 95 5 257 98,5 4 

Infracções 
relacionadas 
com 
concursos 
públicos 

10 3 3 0 6 60 4 

Isenção 
ilegal 

5 1 1 0 2 40 3 

Infracções 
de natureza 
fiscal 

11 10 1 0 11 100 0 

Uso 
indevido de 
bens de 
interesse 
público 

4 2 0 0 2 50 2 

Apropriação 
indevida em 
bancos e 
instituições 
de micro-
finanças  

34 30 4 0 34 100 0 
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Apropriação 
indevida em 
cooperativas  

70 46 22 0 68 97,1 2 

Total 710 445 209 24 678 95,5 32 

 
Tabela 6: Taxa de Condenação em Processos de Crimes Económicos e 
Financeiros Tramitados: 2015-2016 
 

Crime Processos 
Decididos 

Pessoas 
Processadas 

Pessoas 
Condenadas 

Pessoas não 
Condenadas 

Taxa de 
Condenação 

Apropriação 
indevida 

102 186 128 58 68,82% 

Uso indevido de 
bens de 
interesse 
público 

2 2 2 0 100% 

Infracções de 
corrupção e 
conexas 

187 221 192 29 86,88% 

Infracções 
relacionadas 
com concursos 
públicos 

10 34 21 13 61,76% 

Infracções de 
natureza fiscal 

4 12 8 4 66,67% 

Apropriação 
indevida em 
bancos e 
instituições de 
micro-finanças  

44 72 64 8 88,89% 

Apropriação 
indevida em 
cooperativas  

51 84 68 16 80,95% 

Total 400 611 483 128 79,05% 

 
As tabelas acima constituem uma representação estatística dos processos de crimes 
económicos e financeiros tramitados entre 2015 e 2018 e as respectivas taxas de 
condenação, evidenciando que Ruanda decretou leis e está a processar em tribunal 
infracções estipuladas na Convenção. Também constitui prova de que se procede à 
investigação e julgamento eficazes dos crimes económicos e financeiros, porquanto 
as taxas de condenação são consistentemente superiores a 75%. As altas taxas de 
condenação podem servir como um grande factor de dissuasão e é um desincentivo 
para qualquer pessoa que pretenda envolver-se em actos de corrupção.     
 
1.2. Regulação da Constituição de Sociedades Estrangeiras (n.º 2 do Artigo 

5.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com esta disposição. Ruanda promulgou a Lei n.º 17/2018, de 
13/04/2018, que rege as sociedades. O Capítulo X da Lei (artigos 232-243) preceitua 
os procedimentos para a constituição de sociedades e os requisitos de conformidade 
das sociedades estrangeiras que operam no Ruanda.  
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1.3. Criação e Fortalecimento dos Organismos de Combate à Corrupção (n.º 

3 do Artigo 5.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com esta disposição. O Gabinete do Provedor de Justiça é uma 
instituição pública independente, criada nos termos do disposto no artigo 139.º da 
Constituição da República do Ruanda, de 2003, texto revisto em 2015. A sua orgânica 
e competências foram definidas na Lei n.º 76/2013, de 11/09/2013, que determina a 
missão, as competências, a organização e o funcionamento do Gabinete do Provedor 
de Justiça. Outras entidades governamentais como a Inspecção-Geral, o Serviço de 
Investigação do Ruanda, a Autoridade Gestora de Contratos Públicos do Ruanda e o 
Ministério Público têm uma competência adicional para prevenir e combater a 
corrupção. Estas instituições mantêm uma estreita relação de trabalho com o 
Gabinete do Provedor de Justiça e coordenam colectivamente os seus esforços no 
âmbito do Conselho Consultivo Nacional de Luta contra a Corrupção e a Injustiça.  
 
1.4. Adopção de medidas legislativas e outras para criar, manter em 

funcionamento e reforçar sistemas de contabilidade, inspecção e 
acompanhamento internos (n.º 4 do Artigo 5.º)  

  
Observações 

 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Possui a Lei Orgânica n.º 
12/2013/OL, de 12/09/2013, relativa às finanças e ao património públicos, e a Lei n.º 
62/2018, de 25/08/2018, relativa aos contratos públicos de aquisições; estas leis 
regem a gestão e a fiscalização da receita pública e dos contratos públicos de 
aquisições, respectivamente. Ruanda também criou sistemas e procedimentos de 
contabilidade e inspecção públicas, incluindo a criação do Gabinete do Inspector-
Geral, do Centro de Informação Financeira, da Autoridade Nacional Gestora de 
Contratos Públicos, da Comissão Interna de Gestão das Aquisições, dos Inspectores 
Internos nas instituições, que se subordinam ao Inspector-Chefe do Governo, a 
existência de uma Comissão Parlamentar de Contas Públicas, bem como da 
Autoridade Tributária do Ruanda (entidade aduaneira e de cobrança de receita).  
 
O Gabinete do Inspector-Geral publica um relatório anual que descreve a forma como 
a despesa é usada e gerida. São aplicadas sanções administrativas e penais a 
entidades e pessoas singulares que gerem mal ou se apropriam indevidamente de 
recursos.  
 
1.5. Protecção de Testemunhas e Denunciantes (n.º 5 do Artigo 5.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se parcialmente com as disposições deste artigo. Não possui 
legislação de protecção de testemunhas, mas a protecção dos denunciantes e 
informadores é garantida pela Lei n.º 44bis/2017, de 06/09/2017, relativa à protecção 
dos denunciantes. Esta legislação prevê que as estratégias de protecção sejam 
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promulgadas em detalhe por Decreto Presidencial; no entanto, a missão de avaliação 
não recebeu qualquer informação sobre a existência destas estratégias.  
 
Ademais, o artigo 7.º da lei exige que todas as denúncias incluam a identidade do 
denunciante, o local da denúncia e as circunstâncias em que a informação chegou ao 
conhecimento do denunciante, assim como as razões da denúncia. Estes requisitos 
podem colocar os denunciantes em risco, dissuadir a divulgação da informação e 
impedir a comunicação de informação sobre actos de corrupção em regime de 
anonimato. 
 
1.6. Medidas para garantir que os cidadãos denunciem casos de corrupção 

sem receio de represálias consequentes (n.º 6 do Artigo 5.º) 
 
Observações 
 
Ruanda não tem medidas de protecção de testemunhas. Possui a Lei n.º 44bis/2017, 
de 06/09/2017, relativa à protecção dos denunciantes, que impõe a todas as pessoas 
a obrigação de denunciar os actos de corrupção, bem como de beneficiar de 
protecção contra represálias. Esta legislação prevê que as estratégias de protecção 
sejam promulgadas em detalhe por Decreto Presidencial; no entanto, a missão de 
avaliação não recebeu qualquer informação sobre a existência destas estratégias.  
O artigo 9.º da legislação prevê, como medida de incentivo, a atribuição de prémios 
para casos de denúncias que resultem na recuperação de bens ou na protecção do 
interesse público.  
 
1.7. Sanções por Denúncias Falsas e Maliciosas contra Pessoas Inocentes 

(n.º 7 do Artigo 5.º) 
Observações  
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. A Lei n.º 44bis/2017, de 
06/09/2017, relativa à protecção dos denunciantes, proíbe a divulgação de 
informação falsa ou que vise o interesse pessoal de um indivíduo ou com base em 
motivos de ódio, ciúme ou potencial conflito.  
 
O artigo 15.º prevê que as sanções por denúncias falsas ou maliciosas incluem a 
instauração de processo penal e a imposição de uma pena de prisão de um a três 
anos, conjugada com uma multa entre 500.000 e 1.000.000 de francos ruandeses.  
 
1.8. Promoção da Sensibilização e da Educação na Luta contra a Corrupção 

(n.º 8 do Artigo 5.º) 
Observações  
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. O Gabinete do Provedor de 
Justiça publica relatórios, brochuras e folhetos sobre o tema da corrupção. O 
Gabinete do Provedor de Justiça também tem um porta-voz, oficiais de informação e 
realiza campanhas de sensibilização em todo o país. O Gabinete do Provedor de 
Justiça promove igualmente a criação de clubes de luta contra a corrupção nas 
escolas e intuições de ensino. A missão de avaliação também viu painéis publicitários, 
dísticos e letreiros na cidade, em vários escritórios do governo e em espaços públicos.   
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2. Branqueamento de Proventos da Corrupção (Artigo 6.º) 
 
Observações 
 
Ruanda cumpriu as disposições do presente artigo e promulgou a Lei n.º 69/2018, de 
31/08/2018, relativa à prevenção e punição de actos de branqueamento de capitais e 
de financiamento do terrorismo. A alínea (a), do n.º 8 do artigo 3.º da lei define a 
infracção de branqueamento de capitais de acordo com a Convenção, prevendo uma 
vasta gama de infracções subjacentes às quais a lei se aplica. O artigo 23.º define um 
amplo leque de infracções, em conformidade com a Convenção.  
 
A missão de avaliação foi informada que Ruanda tinha criado uma Unidade de 
Investigação Financeira, nos termos do Decreto Presidencial n.º 27/01, de 
30/05/2011, que determina a organização, o funcionamento e a missão da Unidade 
de Investigação Financeira, integrada no Serviço de Investigação do Ruanda. A 
Unidade de Informação Financeira emite directivas periódicas destinadas a prevenir 
o branqueamento de capitais.  
 
Ruanda também é membro do Grupo de Luta Contra o Branqueamento de Capitais 
da África Oriental e Austral (ESAAMLG), tendo sido avaliado em 2012 e apresentado 
um relatório de progresso em Novembro de 2018.   
 
3. Combate à Corrupção e a Infracções Conexas na Função Pública (Artigo 

7.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Promulgou a Lei Orgânica n.º 
61/2008, de 10/09/2008, sobre o Código de Conduta dos Dirigentes, alterada e 
complementada pela Lei Orgânica n.º 11/2013/0L, de 11/09/2013, sobre o Código de 
Conduta dos Dirigentes, e que estabelece normas mínimas de comportamento e 
conduta para os dirigentes no País, para que gozem de idoneidade moral para liderar 
a sociedade de uma forma adequada; esta Lei aplica-se aos dirigentes de instituições 
públicas, serviços governamentais e instituições regidas por diploma legal, ou 
pessoas que exercem cargos políticos. A sua implementação é fiscalizada pelo 
Gabinete do Provedor de Justiça (artigo 36.º da Lei Orgânica). 
 
O artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 61/2008, de 10/09/2008, relativa ao Código de 
Conduta dos Dirigentes, na redacção que lhe foi dada até ao presente, impõe que 
todos os dirigentes declarem os seus bens junto do Gabinete do Provedor de Justiça. 
Os artigos 37.º-40.º da Lei n.º 76/2013, que determinam a missão, as competências, 
a organização e o funcionamento do Gabinete do Provedor de Justiça, também 
dispõem sobre a declaração de bens (quem deve, o que deve e quando deve 
declarar) e as sanções aplicáveis. Essas declarações são administradas pelo 
Gabinete do Provedor de Justiça e pelo Senado (para o pessoal do Gabinete do 
Provedor de Justiça). O anexo desta lei contém a lista dos funcionários que são 
obrigados a declarar os seus bens anualmente. A missão de avaliação foi informada 
que as declarações de bens são remetidas electronicamente. 
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O artigo 7.º da Lei n.º 76/2013, de 11/09/2013, que determina a missão, as 
competências, a organização e o funcionamento do Gabinete do Provedor de Justiça, 
prevê que o Gabinete preste aconselhamento a dirigentes e outros funcionários 
públicos ou operadores privados com o objectivo de combater comportamentos e 
todas as práticas susceptíveis de serem a causa de actos de injustiça, corrupção e 
infracções conexas. 
 
Os artigos 76.º e 77.º da Lei n.º 86/2013, de 11/09/2013, que estabelece o estatuto 
geral do funcionalismo público, prevêem categorias de sanções administrativas. O 
artigo 82.º prevê as modalidades para a imposição de sanções disciplinares aos 
funcionários públicos, através de Decreto Presidencial. Os Despacho Ministerial n.º 
002/M.J/AG/15, de 01/10/2015, que determina as modalidades de responsabilização 
dos funcionários públicos que causam prejuízo ao Estado, prevê o procedimento para 
sancionar os funcionários públicos. Além disso, a Resolução n.º 19(c) do Conselho 
de Ministros, de 12/12/2008, fixa a lista negra de todos os funcionários expulsos da 
função pública por má conduta.   
 
O Capítulo IV da Lei n.º 30/2013, de 24/5/2013, relativa ao Código de Processo Penal, 
prevê procedimentos para a instauração de acções penais contra pessoas com 
imunidade inerente ao cargo e os deputados. A missão de avaliação foi informada 
que certas categorias de funcionários públicos com imunidades, suspeitas de terem 
cometido actos de corrupção, podem ser investigadas enquanto se aguarda o 
levantamento da sua imunidade, após o que podem ser processadas em juízo.   
 
Nos termos da Lei n.º 62/2018, de 25/08/2018, que rege a contratação pública, o 
artigo 6.º estabelece os princípios fundamentais que regem a contratação pública, 
como a transparência, a concorrência, a economia, o trabalho eficaz, eficiente e 
rápido, a equidade e a responsabilização. Além disso, o artigo 4.º exige igualmente 
que todos os processos de contratação pública sejam executados por via electrónica, 
através de um portal de contratação pública electrónica (e-procurement).  
 
A conduta dos deputados é regida por Diploma Legal Especial: Lei Orgânica n.º 
007/2018.OL, de 08/09/2018, que determina o funcionamento do Senado, e Lei 
Orgânica n.º 006/2018.OL, de 08/09/2018, que determina o funcionamento da 
Câmara dos Deputados. 
 
O artigo 129.º da Lei Orgânica n.º 007/2018.OL, de 08/09/2018, que determina o 
funcionamento do Senado, estatui sobre a Conduta de um Senador e preconiza que 
um senador deve gozar de elevada integridade e boa moral, ser um modelo no 
cumprimento da Constituição e de outras Leis, mantendo-se, entretanto, fiel ao 
juramento que fez antes de tomar posse.  
 
Qualquer senador que faltar ao cumprimento do disposto no parágrafo primeiro deste 
artigo poderá ser chamado à ordem, advertido, repreendido ou excluído do Senado, 
mediante aprovação por 3/5 (três quintos) dos senadores presentes. 
 
Os artigos 29.º-30.º da Lei Orgânica n.º 007/2018.OL, de 08/09/2018, instituem a 
Comissão de Avaliação das Actividades do Senado e da Conduta e Imunidade dos 
Senadores.  
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O artigo 16.º da Lei Orgânica n.º 006/2018.OL, de 08/09/2018, que determina o 
funcionamento da Câmara dos Deputados, institui a Comissão de Avaliação das 
Actividades da Câmara dos Deputados e da Conduta, Disciplina e Imunidade dos 
Deputados.  
 
O artigo 107.º da Lei Orgânica n.º 006/2018.OL, de 08/09/2018, prevê que, durante 
os trabalhos da Plenária da Assembleia, os deputados devem demonstrar boa 
conduta, boa disciplina e integridade, devendo abster-se de utilizar linguagem 
ofensiva ou provocativa, causar distúrbios, perturbar a ordem ou interromper os 
oradores.  
 
O artigo 3.º da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa ao combate à corrupção, impõe 
obrigações aos órgãos na prevenção da corrupção. A lei prevê que qualquer 
organismo público, instituição privada, membro da sociedade civil ou organização 
internacional que opere no Ruanda deve: 
 
1.º implementar mecanismos de prevenção à corrupção; 
2.º realizar as suas actividades com transparência; 
3.º apresentar relatórios às autoridades competentes; 
4 º garantir que não ocorram práticas de corrupção no seu seio; 
5.º apresentar as actividades que foram realizadas na prevenção e combate à 
corrupção quando para tal for solicitado por um órgão competente; 
6.º possuir um documento que descreve as modalidades e os prazos para a tomada 
de decisões; 
7.º colaborar com outras instituições, de acordo com o calendário fixado, 
apresentando as actividades desenvolvidas ou prestando qualquer informação 
solicitada por outra instituição; 
8.º assegurar a igualdade de tratamento dos clientes e a prestação atempada dos 
serviços. 
 
Compete ao Gabinete do Provedor de Justiça requerer a imposição de sanções 
administrativas contra um dirigente de um órgão que não cumpra as disposições 
supramencionadas.  
 
O artigo 17.º da Lei n.º 54/2018 determina as circunstâncias agravantes para o delito 
de corrupção cometido por uma pessoa que ocupa um lugar de chefia. 
 
Quando os actos constitutivos das infracções referidas nos artigos 4.º a 16.º da Lei 
n.º 54/2018 tiverem sido cometidos por uma pessoa que ocupa um lugar de chefia em 
órgãos públicos, sector privado, sociedade civil e organizações internacionais que 
operam no Ruanda, esse dirigente é sujeito à pena máxima aplicável a essa infracção. 
 
4. Enriquecimento Ilícito (Artigo 8.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Nos termos do disposto no 
artigo 9.º da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa à luta contra a corrupção, 
qualquer pessoa que não possa justificar a fonte do seu património comparativamente 
ao seu rendimento legal comete uma infracção. Depois de considerado culpado, o 
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infractor é passível de ser condenado a uma pena de prisão por um período não 
inferior a sete (7) anos, mas não superior a dez (10) anos, com multa de três (3) a 
cinco (5) vezes o valor do bem cuja fonte legal o acusado não é capaz de justificar.   
 
5. Acesso à Informação (Artigo 9.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se integralmente com as disposições deste artigo. O artigo 38.º da 
Constituição do Ruanda prevê o direito de acesso à informação. Posteriormente, 
Ruanda promulgou a Lei n.º 04/2013, de 08/02/2013, relativa ao acesso à informação. 
O artigo 10.º da Lei prevê que a prestação de informação é uma obrigação sem 
encargos, podendo, no entanto, em função dos meios utilizados na prestação da 
informação, ser cobradas ao requerente taxas para cobrir as despesas de cópia ou 
de envio de informação. 
 
Vários despachos ministeriais descrevem em detalhe o modo como o direito 
constitucional de acesso à informação é materializado, a saber: 
 

 Despacho Ministerial n.º 009/07.01/13, de 19/12/2013, que determina os 
órgãos privados aos quais se aplica a lei relativa ao acesso à informação; 

 Despacho Ministerial n.º 007/07.01/13, de 27/12/2013, que determina o prazo 
para a prestação de informação ou da justificação para não prestar a 
informação; 

 Despacho Ministerial n.º 006/07.01/13, de 19/12/2013, que determina 
detalhadamente a informação que deve ser tornada pública; 

 Despacho Ministerial n.º 005/07.01/13, de 19/12/2013, que determina a 
informação susceptível de desestabilizar a segurança nacional; e 

 Despacho Ministerial n.º 008/07.01/13, de 19/12/2013, que determina os 
procedimentos para a imposição de taxas relativas ao acesso à informação.  
 

Os despachos determinam que os pedidos de acesso à informação devem ser 
respondidos dentro de um período máximo de três dias. Além disso, enumeram outras 
entidades que não sejam públicas/estatais que também devem prestar informação. É 
obrigatório que os órgãos públicos e privados designem oficiais de informação (artigos 
8.º e 15.º da Lei relativa ao acesso à informação). 
 
6. Financiamento de Partidos Políticos (Artigo 10.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Possui a Lei Orgânica n° 
005/2018/OL, de 30/08/2018, que altera a Lei Orgânica n° 10/2013/OL, de 
11/07/2013, que rege as organizações políticas e as actividades dos políticos, 
prescreve as fontes de financiamento dos partidos políticos e determina a 
obrigatoriedade de fornecer informação pormenorizada sobre os fundos recebidos. O 
artigo 7.º da Lei exige que uma organização política ou um político informe, por 
escrito, a autoridade responsável pelo registo das organizações políticas, no prazo de 
trinta (30) dias a contar da data da recepção de valores, indicando o doador, o tipo e 
o valor das doações, com cópia enviada ao Gabinete do Provedor de Justiça. 
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Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 56/2016, de 16/12/2016, que institui o 
Conselho de Governação do Ruanda e determina a sua Missão, Organização e 
Funcionamento, o Conselho de Governação do Ruanda tem competências para agir 
contra qualquer partido político que viole a lei.   
 
O Gabinete do Provedor de Justiça tem mandato para receber anualmente as 
declarações de bens das organizações políticas e verificar a sua origem e aplicação 
(artigo 4.º da Lei n.º 76/2013). As organizações políticas têm a obrigação de 
apresentar, o mais tardar até 30 de Setembro do ano fiscal seguinte, à autoridade 
responsável pelo registo das organizações políticas, as suas demonstrações 
financeiras, com cópia enviada ao Gabinete do Provedor de Justiça (artigo 26.º da Lei 
Orgânica n.º 10/2013/OL). 
 
As sanções aplicáveis por incumprimento constam do artigo 12.º da Lei Orgânica n.º 
005/2018/OL, de 30/08/2018, que altera a Lei Orgânica n.º 10/2013/OL, de 
11/07/2013, que rege o funcionamento das organizações políticas e as actividades 
dos políticos, são advertência formal e convocação para a apresentação dos livros de 
contas num prazo determinado, suspensão das subvenções estatais atribuídas à 
organização política até à apresentação dos livros de contas e suspensão da 
organização política de todas as actividades por um período de um ano. As sanções 
referidas são impostas pelo Gabinete do Provedor de Justiça, com notificação 
remetida ao Conselho de Governação do Ruanda.  
 
7. Sector Privado (Artigo 11.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Promulgou a Lei n.º 17/2018, 
de 13/04/2018, que rege as sociedades e que institui o crime de exercício de negócios 
de forma fraudulenta. Além disso, o artigo 3.º da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, 

relativa ao combate à corrupção, impõe às sociedades a obrigação de criar 
mecanismos de prevenção da corrupção. 
 
O governo coopera especificamente com a Federação do Sector Privado, a 
organização de cúpula que congrega todas as entidades do sector privado no 
Ruanda.  
A missão de avaliação foi informada que a Federação do Sector Privado está 
empenhada no combate à corrupção, porquanto os seus membros estão 
sensibilizados para não praticar actos de corrupção e para denunciar casos de 
corrupção. Eles cooperam com os órgãos competentes para fornecer informação que 
carece de investigação em caso de suspeita de ocorrência de actos de corrupção. 
Ademais, o sector privado é membro do Conselho Consultivo Nacional de Combate 
à Corrupção e à Injustiça, onde contribui para o desenvolvimento de estratégias e 
abordagens para combater a corrupção.  
 
No âmbito da política de combate à corrupção, o sector privado tem a obrigação de 
pôr em prática as estratégias de luta contra a corrupção.  
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8. Sociedade Civil e Comunicação Social (Artigo 12.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. O artigo 38.º da Constituição 
do Ruanda consagra o direito à liberdade de imprensa, de expressão e de acesso à 
informação, enquanto o artigo 39.º prevê o direito à liberdade de associação.  
 
Tanto os órgãos de comunicação social como as organizações da sociedade civil 
estão expressamente enumerados na Estratégia Nacional de Luta Contra a 
Corrupção como principais partes interessadas na luta contra a corrupção. A 
sociedade civil também está representada no Conselho Consultivo Nacional de 
Combate à Corrupção e à Injustiça. 
 
A missão de avaliação testemunhou a existência de várias organizações da 
sociedade civil que trabalham em matérias de combate à corrupção e transparência. 
Estas organizações realizam estudos, investigações de campo e defendem as vítimas 
de actos de corrupção, mediante a remessa de casos de autores de crimes de 
corrupção às instituições competentes responsáveis pela acção penal. 
 
Ruanda promulgou a Lei n.º 04/2013, de 08/02/2013, relativa ao acesso à informação, 
e emitiu igualmente vários despachos ministeriais que estipulam as modalidades de 
acesso à informação.  
 
A missão de avaliação foi informada que os órgãos de comunicação social contribuem 
para a luta contra a corrupção, localizando os autores de actos de corrupção e 
publicando informação sobre eles. Esta informação permite que os órgãos 
autorizados conduzam as investigações necessárias. A missão de avaliação foi 
igualmente informada que o Gabinete do Provedor de Justiça mantém uma estreita 
relação de trabalho com os órgãos de comunicação social e os informa 
periodicamente sobre a situação dos casos sob investigação ou acusados em 
tribunal.  
 
9. Competência (Artigo 13.°) 
 
Observações  
Ruanda conforma-se parcialmente com as disposições deste artigo. Define a sua 
competência territorial nos termos da alínea (a), do n.º 1 do artigo 13.º da Convenção, 
conforme está estatuído nos artigos 9.º a 14.º da Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que 
determina as infracções e sanções em geral.   
 
A competência pessoal prevista na alínea (b), do n.º 1 do artigo 13.º da Convenção 
está estatuída nos artigos 9.º e 13.º da Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que determina 
as infracções e sanções em geral.  
 
Ruanda estabeleceu a competência jurisdicional universal sobre o crime de corrupção 
nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que determina as 
infracções e sanções em geral, conformando-se, assim, com o disposto na alínea (c) 
do n.º 1 do artigo 13.º da Convenção. Qualquer pessoa, quer seja cidadão ruandês 
ou estrangeiro, organização ou associação não governamental nacional ou 
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estrangeira, que cometa, dentro ou fora do território ruandês, um crime internacional 
ou crime transnacional pode se for detida ou acusada no território ruandês e ser 
punida em conformidade com a lei ruandesa (artigo 14.º da Lei n.º 68/2018). No 
entanto, Ruanda não enquadrou no seu ordenamento jurídico-regulador interno o 
princípio de protecção jurisdicional preconizado nos termos do disposto na alínea (d) 
do n.º 1 do artigo 13.º da Convenção.   
 
A proibição da dupla penalização consagrada no n.º 3 do artigo 13.º da Convenção 
está estatuída no artigo 7.º da Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que determina as 
infracções e sanções em geral.  
 
10. Garantias Mínimas para um Processo Justo (Artigo 14.º) 

 
Observações 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. O artigo 15.º da Constituição 
do Ruanda garante a igualdade perante a lei, enquanto o artigo 29.º consagra o direito 
a um processo equitativo. O artigo 38.º da Lei n.º 30/2013, de 24/5/20135, relativa ao 
Código de Processo Penal, prevê os direitos dos réus, enquanto o artigo 39.º prevê o 
direito de representação por um advogado, incluindo o direito a assistência judiciária.  
 
Ruanda é Estado Parte na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.  
 
11. Extradição (Artigo 15.°)  
 
Observações 
 
Ruanda cumpriu as disposições do presente artigo. Promulgou a Lei n.º 69/2013, de 
02/09/2013, relativa à extradição, que prevê a extradição nos termos de tratados de 
extradição e consagra as infracções que existem ao abrigo da lei ruandesa.  
 
Ruanda proíbe a extradição dos seus cidadãos nos termos do disposto no artigo 29.º 
da sua Constituição e do artigo 5.º da Lei de Extradição.  
 
De acordo com o disposto no artigo 18.º da Lei de Extradição, se Ruanda não 
extraditar a pessoa procurada para outro país, deve julgá-la com o consentimento do 
Estado requerente. 
 
12. Confisco e Apreensão dos Meios e Proventos de Actos de Corrupção 

(Artigo 16.º) 
 
Observações 
 
Ruanda cumpriu as disposições do presente artigo. Nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 10.º da Lei n.º 12/2017, de 07/04/2017, que cria o Gabinete de Investigação 
do Ruanda e determina a sua Missão, Competência, Organização e Funcionamento, 
o Gabinete de Investigação do Ruanda tem competência para fazer buscas, 
apreender e administrar os meios ou proventos de actos de corrupção.   

                                                             
5 Depois da visita da missão do AUABC, esta lei foi revogada pela Lei n.º 027/2019, de 19/09/2019, 
relativa ao Processo Penal (os direitos dos suspeitos estão previstos nos artigos 46.º, 68.º e 126.º). 
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Todos os investigadores têm competência para fazer buscas, apreender e administrar 
os meios ou proventos de actos de corrupção, conforme está previsto no artigo 30.º 
da Lei n.º 30/2013, de 24/5/2013, relativa ao código de processo penal6.  
 
O artigo 20.º da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa à luta contra a corrupção, 
prevê o confisco dos proventos de actos de corrupção e, caso o arguido seja 
considerado culpado de ter cometido um acto de corrupção, o tribunal ordena o 
confisco de bens ou proventos resultantes da infracção.  
  
Ruanda também promulgou a Lei n.º 42/2014, de 27/01/2015, que rege a recuperação 
de bens relacionados com as infracções cometidas e que estabelece e reforça os 
poderes e as competências dos órgãos responsáveis pela busca, recuperação e 
gestão de bens e benefícios. Esta Lei contempla igualmente o quadro de cooperação 
entre Ruanda e Estados estrangeiros para a recuperação de bens e benefícios 
relacionados com as infracções cometidas.  
 
O artigo 19.º da Lei n.º 42/2014, de 27/01/2015, que rege a recuperação de bens 
relacionados com as infracções cometidas, prevê a devolução de bens a um Estado 
requerente. 
 
13. Sigilo Bancário (Artigo 17.º) 
 
Observações 
 
Ruanda cumpriu as disposições do presente artigo da Convenção. O artigo 158.º da 
Lei n.º 68/2018, de 30/08/2018, que determina as infracções e as sanções em geral, 
prevê a infracção de violação do sigilo profissional quando qualquer pessoa revela 
um sigilo profissional que lhe tenha sido confiado para manter em virtude da sua 
função, ocupação ou mandato conferido por uma religião, seja quando ainda esteja 
em serviço ou depois da cessação de funções.   
 
Após a condenação, o infractor está sujeito a cumprir uma pena de prisão por um 
período não inferior a um (1) ano e não superior a dois (2) anos e a pagar uma multa 
não inferior a dois milhões de francos ruandeses (2.000.000 FRW) e não superior a 
três milhões de francos ruandeses (3.000.000 FRW).  
  
No entanto, não se considera ter havido violação do sigilo profissional:  
 
1.º quando a lei exigir ou permitir a revelação de determinado sigilo profissional;  
2.º quando uma pessoa presta a informação às autoridades judiciais.  
 
O artigo 22.º da Lei n.º 54/2018, de 13/08/2018, relativa ao combate à corrupção, 
dispõe que "durante a investigação, o investigador, o procurador ou o juiz está 
autorizado a exigir informação ou a apreender os registos do banco e da instituição 
financeira, os registos financeiros e patrimoniais ou comerciais e qualquer outra coisa 
susceptível de facilitar a investigação. 

                                                             
6 Depois da visita da missão do AUABC, esta lei foi revogada pela Lei n.º 027/2019, de 19/09/2019, 
relativa ao Processo Penal (a apreensão e ressalva sobre objectos estão previstas no artigo 57.º). 
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O sigilo profissional não pode constituir um obstáculo às medidas de investigação 
tomadas pelo investigador, pelo procurador ou pelo juiz nos seus esforços para 
conhecer a verdade”. 
 
De acordo com o disposto no artigo 12.º da Lei n.º 76/2013, de 11/09/2013, que 
determina a missão, as competências, a organização e o funcionamento do Gabinete 
do Provedor de Justiça, este tem competência para solicitar documentos, 
depoimentos e explicações considerados necessários à sua investigação, junto de 
entidades públicas, estatais, privadas e não governamentais. O Gabinete pode ouvir 
qualquer pessoa e pedir-lhe para prestar os depoimentos necessários para o bom 
andamento da investigação. 
 
A natureza confidencial de um documento não pode impedir o Gabinete de o obter. 
 
Ruanda também criou uma Unidade de Investigação Financeira, através do Decreto 
Presidencial n.º 27/01, de 30/05/2011, que determina a Organização, o 
Funcionamento e a Missão da Unidade de Investigação Financeira. Nos termos do 
disposto no artigo 6.º do Decreto, os bancos e outras unidades declarantes são 
obrigados a remeter extractos de transacções suspeitas relativas a fundos ou 
movimentos de fundos suspeitos de estarem ligados ou destinados a ser utilizados 
em actividades de branqueamento de capitais. O artigo 8.º exige ainda que os bancos 
e as unidades declarantes transmitam a informação, os documentos e os registos 
necessários ao exercício das suas funções.  
 
O artigo 15.º do Decreto Presidencial n.º 27/01, de 30/05/2011, que determina a 
Organização, o Funcionamento e a Missão da Unidade de Investigação Financeira, 
habilita igualmente a Unidade de Investigação Financeira a cooperar com outras 
unidades de investigação financeira de outros países ou outras contrapartes 
estrangeiras com funções semelhantes, relativamente a uma comunicação de 
transacção suspeita, desde que as contrapartes em causa estejam sujeitas às 
mesmas obrigações de sigilo profissional.  
 
14. Cooperação e Assistência Jurídica Mútua (Artigo 18.º) 
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Vários instrumentos jurídicos 
acima enumerados prevêem a cooperação em matéria de investigação, apreensão e 
recuperação de bens, e extradição. 
 
Ruanda tem a obrigação de cooperar com Estados estrangeiros na recuperação dos 
seus bens patrimoniais existentes em países estrangeiros e na devolução de bens de 
Estados estrangeiros existentes no seu território (artigos 18.º-25.º da Lei n.º 42/2014, 
de 27/01/2015, que regem a recuperação de bens relacionados com o cometimento 
de uma infracção). 
 
O Ministério Público deve cooperar com as instituições judiciais nacionais ou de 
outros países em actividades relacionadas com a instauração de processos judiciais 
contra os criminosos, o combate à criminalidade e a protecção das vítimas e 
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testemunhas, de acordo com as leis pertinentes (artigo 28.º da Lei n.º 014/2018, de 
04/04/2018, que determina a organização, o funcionamento e a competência do 
Ministério Público e da Procuradoria Militar). 
 
A Lei n.º 69/2013, de 02/09/2013, relativa à extradição, determina os procedimentos 
aplicáveis ao processo de extradição para efeitos de investigação, instauração de 
processos judiciais e execução de penas.  
 
Ruanda tem fortes laços de cooperação regional e continental. É membro da 
Associação das Autoridades de Luta Contra a Corrupção da África Oriental 
(EAAACA), do Grupo de Luta Contra o Branqueamento de Capitais da África Oriental 
e Austral (ESAAMLG), da Rede Interinstitucional de Recuperação de Bens da África 
Oriental (ARIN-EA), da Associação dos Gabinetes de Combate à Corrupção da 
Comunidade Africana, da Associação Internacional de Procuradores (IPA), da 
Associação Africana dos Magistrados do Ministério Público (APA), da Associação dos 
Magistrados do Ministério Público da África Oriental (EAAP) e da Associação Africana 
das Autoridades de Luta Contra a Corrupção da África. A missão de avaliação foi 
informada que os funcionários do Gabinete do Provedor de Justiça participam em 
vários fóruns internacionais, incluindo as reuniões da Assembleia dos Estados Partes 
na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.  
 
15. Cooperação Internacional (Artigo 10.º)  
 
Observações 
 
Ruanda conforma-se com as disposições deste artigo. Vários instrumentos jurídicos 
acima enumerados (número 14) prevêem a cooperação em matéria de investigação, 
apreensão e recuperação de bens, e extradição. 
 
16. Autoridades Nacionais (Artigo 20.º)  
 
Observações 
 
Ruanda cumpriu as disposições do presente artigo. Promulgou a Lei n.º 76/2013, de 
11/09/2013, que determina a missão, as competências, a organização e o 
funcionamento do Gabinete do Provedor de Justiça, um órgão independente dotado 
de autonomia administrativa e financeira. O dirigente mais alto do Gabinete do 
Provedor de Justiça também goza de garantias de inamovibilidade.  
 
Instituições como RIB, NPPA, OAG, RPPA, PSF, Plataforma da Sociedade Civil, 
MINIJUST, MINALOC, MININTER, RNP, Tribunal Supremo têm uma estreita relação 
de trabalho com o Gabinete do Provedor de Justiça e coordenam colectivamente os 
seus esforços no âmbito do Conselho Consultivo Nacional de Combate à Corrupção 
e à Injustiça (NACACI), por meio do qual se comunicam; o Conselho existe desde o 
nível nacional até à célula. 
 
A missão de avaliação tomou conhecimento de que o Gabinete dispõe de cerca de 
80 funcionários, que foram submetidos a uma formação especializada em matéria de 
luta contra a corrupção.  
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17. Boas Práticas e Lições Colhidas do Ruanda  
 
A análise dos relatórios e da documentação recebida, bem como as discussões 
havidas com as principais partes interessadas durante a missão de avaliação 
permitiram identificar algumas boas práticas resultantes da experiência do Ruanda 
no combate à corrupção que podem ser multiplicadas em outros Estados Partes, 
designadamente: 
 

i. Utilização da tecnologia na prestação dos serviços públicos: Ruanda 
introduziu sistemas online que reduziram significativamente os riscos de 
corrupção nos processos de compras (umucyo), serviço electrónico (Irembo), 
nos tribunais (Sistema Integrado de Gestão Electrónica de Processos do 
Ruanda - IECMS), nos pagamentos (Sistema Integrado de Informação e 
Gestão Financeira - IFMIS), Sistema Integrado de Folha de Salários e 
Processos Individuais (IPPIS) com os seus dois portais: Portal de Auto-Serviço 
dos Funcionários do Ruanda e Portal de Recrutamento de Pessoal da Função 
Pública do Ruanda. 
 

ii. Incorporação de valores culturais e práticas tradicionais: Ruanda 
incorporou a formulação conjunta de contratos-programa entre os cidadãos e 
os órgãos de governação do Estado, tendo como base a prática tradicional de 
Imihigo, como meio de promover a responsabilização e a participação dos 
cidadãos. 
  

iii. Alta taxa de condenação: a partir de 2015, Ruanda registou elevadas taxas 
de condenação superiores a 75% nos casos de crimes económicos e 
financeiros julgados, o que constitui prova de que se procede a uma 
investigação e julgamento eficazes dos casos de corrupção. As altas taxas de 
condenação também podem servir como um grande factor de dissuasão e 
constituem um desincentivo para qualquer pessoa que pretenda envolver-se 
em actos de corrupção.       
 

iv. Forte liderança e coragem política: a presença de uma forte liderança e 
coragem política faz-se sentir desde a presidência até às instituições estatais 
e, subsequentemente, à sociedade em geral. Existe uma verdadeira cultura de 
tolerância zero à corrupção.  
 

v. Colaboração e parcerias: Ruanda criou um Conselho Consultivo Nacional de 
Combate à Corrupção e à Injustiça, presidido pelo Provedor de Justiça, e que 
reúne todos os intervenientes no combate à corrupção, incluindo 
representantes do sector privado e da sociedade civil. Este fórum garante a 
colaboração e a criação de sinergias no combate à corrupção.  

 
18. Desafios na Implementação da Convenção 
 
Foram identificados os seguintes desafios na implementação da Convenção:  
 

 Insuficiência de capacidade para investigar cibercrimes: a missão de 
avaliação foi informada da falta de capacidade suficiente para investigar crimes 
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cibernéticos e crimes económicos cometidos com o recurso a tecnologias 
avançadas.   
 

 Insuficiência de dados estatísticos: a missão de avaliação constatou a 
insuficiência de dados estatísticos para validar o progresso feito pelos 
organismos nacionais competentes na luta contra a corrupção.  
 

 Proibição de denúncias anónimas: a lei do Ruanda relativa aos 
denunciantes exige que a comunicação de irregularidades identifique os seus 
autores, impedindo assim a apresentação de denúncias em regime de 
anonimato, além de poder colocar os denunciantes em risco.  
 

 Falta de aplicação do princípio de protecção jurisdicional: Ruanda não 
enquadrou no seu ordenamento jurídico-regulador interno o princípio de 
protecção jurisdicional preconizado nos termos do disposto na alínea (d) do n.º 
1 do artigo 13.º da Convenção.    
 

19. Recomendações  
 
Foram as seguintes as recomendações produzidas:  
 

 Executar um programa de formação para o pessoal dos organismos 
competentes, a fim de os capacitar para lidar com os cibercrimes e os crimes 
económicos cometidos com o recurso a tecnologias avançadas. Prazo de 
execução: dentro de 1 ano  

 Assegurar a manutenção de registos adequados e a compilação e revisão 
periódicas dos dados estatísticos, para servirem de ferramenta de 
monitorização e avaliação, bem como para identificar tendências e ameaças. 
Prazo de execução: dentro de 1 ano 

 Rever e harmonizar a Lei n.º 44bis/2017, de 09/06/2017, relativa à protecção 
dos denunciantes, para consagrar a denúncia de irregularidades em regime de 
anonimato. Prazo de execução: dentro de 1 ano 

 Rever e harmonizar a legislação nacional para assegurar o enquadramento do 
princípio de protecção jurisdicional consagrado na alínea (d) do n.º 1 do artigo 
13.º da Convenção. Prazo de execução: dentro de 1 ano  
 

20. Conclusão 
 
Ruanda promulgou várias leis e estabeleceu instituições-chave, o que demonstra a 
sua determinação na luta contra a corrupção. O uso da tecnologia, o envolvimento da 
sociedade e a forte coragem política, entre outros, são boas práticas notáveis que 
outros países podem aprender e adaptar.  
 
O Conselho incentiva Ruanda a considerar as recomendações, a harmonizar a 
legislação existente com a Convenção e a reforçar os seus mecanismos de 
fiscalização, para alargar os seus esforços na luta contra a corrupção.  



EX.CL/1260(XXXVIII) 
Pág. 40 

 

 

PROJECTO DE DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DA 
UNIÃO AFRICANA SOBRE CORRUPÇÃO 

 
 
I. PREÂMBULO/FUNDAMENTAÇÃO LEGISLATIVA  
 
1. TOMA NOTA do relatório do Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção e 

das respectivas recomendações.  
 
II. CORPO  
 
2. SAUDA a Tunísia pela sua adesão à Convenção da União Africana sobre a Prevenção 

e o Combate à Corrupção (AUCPCC).  
 
3. INSTA a República dos Camarões a tomar as medidas necessárias para concluir o 

processo de adesão, depositando o respectivo instrumento junto da Comissão da União 
Africana.   

 
4. TOMA NOTA da conclusão com êxito da avaliação do Ruanda e solicita às autoridades 

que apliquem as recomendações contidas no Relatório de Avaliação do Estado.   
 
5. INSTA os Estados-Membros a aplicar as recomendações com vista a aumentar a eficácia 

dos sistemas judiciais na luta contra a corrupção. Em particular, insta os Estados-
Membros a desenvolver processos claros e independentes de selecção, nomeação e 
aplicação de medidas disciplinares contra funcionários judiciais, e a introduzir medidas 
destinadas a assegurar a administração da justiça com celeridade em processos de 
crimes económicos, incluindo a criação de tribunais especializados, impondo prazos para 
a audição e julgamento dos processos, como medidas destinadas a cimentar a confiança 
do público nos sistemas judiciais.  

 
6. ENDOSSA o lema do Dia Africano de Combate à Corrupção em 2021, nomeadamente 

“Comunidades Económicas Regionais: Intervenientes Essenciais na Implementação da 
Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção”.  

 
7. SOLICITA à República Unida da Tanzânia que finalize os desenhos arquitectónicos das 

instalações permanentes que se propõe e os submeta ao Conselho Consultivo, para 
efeitos de remessa à apreciação e aprovação da Comissão da UA. 

 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2021-02-04

Activity Report of the African Union

Advisory Board on Corruption

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9196

Downloaded from African Union Common Repository


