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O Encontro é realizado pelo Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra de Portugal em parceria com 

Ministério da Justiça e Trabalho de Cabo Verde. Insere-se 

no âmbito do Projeto PACED, financiado ao abrigo do 

programa regional de cooperação entre a União Europeia, 

os PALOP e Timor-Leste, cofinanciado e executado pelo 

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, de Portugal. 

O PACED tem como objetivo geral "contribuir para a 

afirmação e consolidação do Estado de Direito nos PALOP e 

em Timor-Leste, através da prossecução do seguinte 

objetivo específico: "melhorar a capacidade dos PALOP e de 

Timor-Leste para prevenir e lutar eficazmente contra a 

corrupção, o branqueamento de capitais e o crime 

organizado, especialmente tráfico de estupefacientes".  

Além de outras ações, o Projeto inclui a realização de 

Encontros, com a participação de entidades ao mais alto 

nível, cujas competências, legislativas, executivas e judiciais, 

possam ter impacto, de alguma forma, na prevenção e no 

combate àqueles fenómenos criminais. O objetivo dos 

Encontros é o reforço da cooperação interinstitucional e da 

cultura de separação de poderes, procurando aumentar a 

qualidade e a eficácia de resposta da rede institucional 

àquela criminalidade. 

 Espera-se que do Encontro resultem sugestões concretas 

que permitam melhorar, não só a cooperação 

interinstitucional nas ações de prevenção e combate 

àqueles tipos de crime, como também o desempenho 

funcional de cada entidade.  

 

                                               

Programa 
 

08:30  Receção dos Participantes  

08: 50   Abertura do Encontro  

09: 00  Painel de Discussão 

Tema 1 – A rede e a cooperação 

interinstitucional na prevenção e no 

combate à criminalidade em debate  

Tema 2 – O quadro legal no âmbito da 

prevenção e combate à criminalidade 

11:00  Pausa 

11:15 Tema 3 – A capacitação dos atores 
 

12:45  Almoço no local 
 

14:00 Tema 4 – Estratégias para o 

aprofundamento da cooperação 

interinstitucional (nacional e 

internacional) na prevenção e no 

combate aos fenómenos criminais 

17:00  Encerramento  

 


