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II ENCONTRO DE CONHECIMENTO, PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E 
DE BOAS PRÁTICAS 

Prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento 
de capitais e crime organizado 

 

Angola ǀ 6 e 7 de outubro de 2021 

Evento online 

 

Encontros organizados pelo Observatório Permanente da Justiça do 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em parceria com o 
Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ), atividade contratualizada 
no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos 
PALOP e em Timor-Leste (PACED), financiado pela União Europeia e 
cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
I. P. 

Nestes Encontros participam representantes ao mais alto nível de 
entidades que detêm competências legislativas, executivas e judiciais na 
prevenção e combate à corrupção, branqueamento de capitais e crime 
organizado.  

Após o I Encontro, realizado em maio de 2019, este II Encontro visa 
continuar a reflexão sobre o reforço da cooperação interinstitucional, 
partilhar boas práticas e apresentar sugestões concretas que permitam 
definir estratégias e recomendações que aumentem a qualidade e a 
eficácia de resposta da rede institucional àquela criminalidade. 

 
Programa 

 

6 de outubro: 10h00-13h00 

Tópico: Reflexão sobre a identificação ou não de dinâmicas de 
mudança em face dos problemas diagnosticados no I Encontro 

No I Encontro foram identificadas fragilidades institucionais, 
designadamente relacionados com o quadro legal, estrutura e 
organização institucional, escassez de recursos humanos e no plano da 
formação e da capacitação dos atores, como fatores indutores, não só de 
ineficiência e ineficácia do desempenho de cada uma das instituições, no 
quadro das suas competências, como da criação de uma rede institucional 
colaborativa robusta e eficaz na prevenção e resposta àqueles fenómenos 
criminais. Nesta sessão, o que se pretende é que seja feita uma avaliação 
da situação atual e da ocorrência, ou não, de mudanças em face do 
diagnóstico realizado.  

 

https://www.paced-paloptl.com/


 

 

7 de outubro: 10h00-13h00  

Tópico: Estratégias e recomendações concretas para o exercício de boas 
práticas institucionais e para o aprofundamento da cooperação 
interinstitucional de prevenção e combate àqueles fenómenos 
criminais. 

Nesta sessão apela-se, por um lado, a que os participantes partilhem boas 
práticas que experienciem ou que conheçam no quadro da articulação 
interinstitucional ou iniciativas que considerem relevantes nesta matéria 
e, por outro, que tragam sugestões concretas que permitam construir 
uma agenda estratégica para o aprofundamento da cooperação 
interinstitucional. Esta sessão será, assim, dedicada à reflexão sobre as 
estratégicas e recomendações concretas a propor que permitam o reforço 
da cooperação nacional, regional e internacional, como condição de 
eficiência e eficácia na prevenção e combate àqueles fenómenos 
criminais. 

 

 
 


