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introdução

Este livro reúne as comunicações realizadas no intercâmbio sobre go-
vernação e luta contra a corrupção, que decorreu em São Tomé, em Abril 
de 2022. O intercâmbio internacional sobre governação e luta contra a 
corrupção surge no âmbito do projecto Sociedade Civil pela Transparência e 
Integridade, financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa. 
O projecto, implementado pela ACEP e pela FONG-STP no quadro de uma 
parceria iniciada em 2009, tem como objectivo central melhorar os mecanis-
mos e processos de luta contra a corrupção.  Pretende igualmente promover 
os valores de integridade e de práticas de transparência, em particular no 
domínio das finanças públicas, e contribuir para a responsabilidade democrá-
tica e para a democracia participativa, através do incremento da participação 
cívica na monitoria da governação. 

O Intercâmbio Internacional sobre Governação e Luta contra a Cor-
rupção procurou promover o debate entre OSC, jornalistas, investigadores, 
responsáveis das instituições do estado e da administração pública, especialis-
tas e organizações internacionais que trabalham nestes domínios, através da 
partilha de experiências e do reforço de pontes de diálogo e de colaboração 
futura. As dificuldades sentidas pela sociedade civil santomense no exercí-
cio de monitorização da acção governativa e de influência política são ainda 
muito significativas, devendo ser enquadradas na situação de isolamento ca-
racterística de um pequeno país insular. O encontro internacional pretendeu 
combater este isolamento, facilitar a participação da sociedade civil santo-
mense nos debates internacionais e promover o reconhecimento do papel das 
OSC santomenses face aos outros actores da governação, junto da cooperação 
internacional e das organizações internacionais especializadas.

A sociedade civil santomense tem desempenhado um papel de relevo na 
promoção da transparência e prestação contas no país. A Rede da Sociedade 



Civil para a Boa Governação tem elaborado diversos relatórios de monitoria 
dos orçamentos gerais do Estado e dos fluxos da cooperação internacional, 
formulado tomadas de posição acerca de temas políticos de relevo no país, 
como os resultados eleitorais de 2022. Com o objectivo de sensibilizar e 
informar os responsáveis políticos e os cidadãos, tem realizado campanhas de 
sensibilização por todo país, apresentando e disseminando estudos realizados 
sobre o processo orçamental ou as condições de monitoria da governação 
política e jurídica.  No último ano, este trabalho culminou com a elaboração 
e disseminação do Índice de Corrupção e de Governação em São Tomé e 
Príncipe, uma ferramenta que irá certamente contribuir para os esforços de 
combate à corrupção no país e que se espera ser continuado. 

O Índice de Corrupção e Governação em São Tomé e Príncipe de 2021 
pretende medir os avanços e os retrocessos nos esforços de promoção e de 
combate à corrupção no país. Os entrevistados, um grupo de 100 profissio-
nais com elevado grau de conhecimento sobre a temática, consideram os 
fenómenos de corrupção e de impunidade elevados no país. Em 2021, São 
Tomé e Príncipe obteve uma pontuação de 39,8 em 100 pontos percentuais.

O intercâmbio surge num período particularmente relevante, marcado 
por retrocessos democráticos em todo o mundo. A pandemia COVID-19 
veio agravar a falta de liberdades cívicas e políticas, as restrições a liberdades 
fundamentais e a divisão e a polarização política. De acordo com o The Eco-
nomist Intelligence Unit, o ano de 2021 representou o ano mais preocupante 
em termos do retrocesso da democracia no mundo. 

São Tomé e Príncipe tem registado vários avanços em termos de boa 
governação, sendo considerado um modelo em termos de transição democrá-
tica na África Central. Apesar disso, o país ainda apresenta diversos desafios 
neste domínio. Vários jornalistas e membros da sociedade civil têm denun-
ciado casos de auto-censura e de censura nos meios de comunicação estatais, 
a incidência da corrupção e da impunidade, a falta de independência do 
poder judicial e das assembleias na fiscalização do governo, a falta de acesso 
à informação por parte dos cidadãos, o elevado nível de controlo político e a 
partidarização das instituições; o baixo nível de profissionalização da admi-
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nistração pública e a prevalência de práticas como o nepotismo e tráfico de 
influências. 

Entre as várias recomendações formuladas por membros da sociedade 
civil, activistas, jornalistas, investigadores e personalidades internacionais du-
rante os dois de encontro, destaca-se a necessidade de garantir a independên-
cia dos poderes legislativo, executivo e judicial, de respeitar a Constituição e 
garantir a implementação da legislação vigente no país, de adoptar legislação 
de protecção dos denunciantes e de acesso à informação, de promover o jor-
nalismo investigativo no país e de reforçar redes e a colaboração internacional 
no combate à corrupção e no apoio a denunciantes e activistas.
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abertura
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abertura
maximino carloS / moderador
rui carmo / embaixador de portuGal em São tomé e príncipe
cândido rodriGueS / preSidente da fonG-Stp, São tomé e príncipe
fátima proença / preSidente da acep, portuGal
Guilherme octaviano / vice-preSidente da aSSembleia nacional, S.tp 

mAximino cArlos  
moderação 
Vamos dar início a esta conferência dedicada à boa governação e ao 

combate à corrupção. Senhor Vice-presidente da Assembleia Nacional, como 
entidade que preside esta conferência, Senhor Assessor Jurídico do Presidente 
da República, Senhor Embaixador de Portugal, distintos representantes do 
Tribunal de Contas e do Tribunal Constitucional, Senhor Procurador-Geral 
da República, caros representantes da Rede da Sociedade Civil para a Boa 
Governação, distintos convidados, senhoras e senhores. 

O intercâmbio entre os países, organizações e instituições especializadas é 
uma referência marcável no combate à corrupção. A União Europeia tem sido 
um dos exemplos no apoio aos países em desenvolvimento, como é o caso 
de São Tomé e Príncipe, neste domínio. São Tomé e Príncipe, nos últimos 
anos, tem vindo a registar alguns progressos na governação e na luta contra a 
corrupção. No entanto, continuam a denotar-se fragilidades, nomeadamente 
as poucas denúncias de casos de corrupção nos órgãos de comunicação social 
ou a necessidade de maior eficácia do aparelho judicia. Assim, urge congregar 
esforços aos mais diversos níveis para atingirmos a meta desejável. 



A título de exemplo, o nosso país ainda apresenta uma classificação baixa 
relativamente aos mecanismos existentes de combate à corrupção. A reflexão 
que vamos ter aqui durante dois dias será uma contribuição ao edifício que 
temos vindo a construir no combate a corrupção. A Assembleia Nacional é 
um palco por excelência de debates e também de aprovação das leis de com-
bate à corrupção. Daí que temos a presença do Vice-Presidente da Assembleia 
Nacional. Vamos ouvir agora as palavras do Embaixador de Portugal, Senhor 
Rui Carmo.

rui cArmo 
Senhor Vice-presidente da Assembleia Nacional, Doutor Guilherme 

Octaviano, Senhor Procurador-Geral da República, Kelve Nobre de Carvalho, 
Senhor Assessor Jurídico do Presidente da República, Senhora Embaixadora 
da União Europeia no Gabão para São Tomé e Príncipe, e a CEAA, Rosário 
Bento Pais, Senhor Presidente da Federação das Organizações Não Governa-
mentais, Cândido Rodrigues, Excelentíssima Senhora Presidente da  ACEP, 
Associação para a Cooperação entre Povos, Fátima Proença, ilustres colegas, 
amigos e participantes deste intercâmbio internacional, senhoras e senhores. 

Permita-me dar a todos os participantes presentes neste intercâmbio, 
e aqueles que se juntam a nós via zoom, boas-vindas ao Centro Cultural 
Português. Este espaço acolherá hoje e amanhã o Intercâmbio Internacional 
sobre Governação e Luta contra a Corrupção. O evento procura promover 
a reflexão e partilha de boas práticas na luta contra o fenómeno da corrup-
ção e decorrerá no âmbito do projecto Sociedade Civil pela Transparência e 
Integridade, financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa. 
Tem como objectivo contribuir para melhorar a governação e a prestação 
de contas em São Tomé e Príncipe. Este projecto tem como beneficiários as 
organizações da sociedade civil, deputados das Comissões Parlamentares, 
jornalistas, técnicos e animadores de rádios comunitárias, procurando pro-
mover sinergias entre actores de diferentes naturezas, públicos e privados, e 
sensibilizar a opinião pública e os responsáveis políticos são-tomenses sobre a 
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importância da transparência, do combate à corrupção e do acesso à informa-
ção no país. 

O projecto Sociedade Civil pela Transparência e Integridade é apenas uma 
das mais recentes etapas do trabalho conjunto, que desde 2009 tem vindo a 
ser desempenhado em conjunto pela ACEP e pela FONG-STP, com o apoio 
da União Europeia e da Cooperação Portuguesa, para melhorar a capacidade 
de intervenção das organizações da sociedade civil e dos cidadãos santomen-
ses no diálogo político e social, enquanto actores incontornáveis do processo 
de desenvolvimento do país. 

Creio que o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo desses anos, em 
muito tem contribuído para a criação de um ambiente mais propício à pro-
moção da transparência e da boa governação em São Tomé e Príncipe, para a 
melhoria da prestação de contas pelas instituições públicas, para uma popu-
lação bem informada sobre políticas públicas, a governação do país e para 
reforçar o seu direito e dever de participar. Tem contribuído igualmente para 
jornalistas mais bem preparados, para informações mais credíveis e para uma 
FONG mais forte, mais dinâmica, com acções reconhecidas e respeitadas. Es-
tou certo de que estes dois dias de trabalho deixarão também um importante 
contributo nesse sentido. 

Muito obrigado.

mAximino cArlos
moderação
Muito obrigado senhor embaixador de Portugal. A FONG-STP, que agru-

pa um conjunto de organizações não governamentais, tem vindo a advogar 
por uma boa governação e pelo combate à corrupção. Por isso, acaba de 
publicar o Índice de Corrupção e Governação em São Tomé e Príncipe, onde, 
entre outras recomendações, apela ao Ministério Público que se disponha de 
melhores condições para que possa fazer uma melhor investigação sobre a 
corrupção. Tenho o prazer de convidar o presidente da FONG-STP, Cândido 
Rodrigues.



16

cândido rodrigues
Senhor Vice-presidente da Assembleia Nacional, Senhor Procurador-

Geral da República, Senhor Assessor Jurídico do Presidente da República, 
Senhora Embaixadora da União Europeia no Gabão para São Tomé e Prínci-
pe, excelentíssima representante da ACEP, minhas senhoras e meus senhores, 
obrigado por terem respondido ao convite formulado pela FONG-STP e os 
parceiros de implementação do projecto Sociedade Civil pela Transparência 
e Integridade. Caras e caros, o Intercâmbio Internacional sobre a Governação 
e Luta contra a Corrupção surge no âmbito do projecto Sociedade Civil pela 
Transparência e Integridade, financiado pela União Europeia e pela Coopera-
ção Portuguesa. 

O projecto tem como objectivo central melhorar os mecanismos e os pro-
cessos de luta contra a corrupção, de promoção de valores de integridade e de 
práticas de transparência, em particular nos domínios de finanças públicas. 
Pretende igualmente contribuir para a responsabilidade democrática e para 
a democracia participativa, através do implemento da participação cívica na 
monitoria da governação. Apesar de vários avanços no domínio da boa go-
vernação, São Tomé e Príncipe apresenta algumas fragilidades que dificultam 
o desenvolvimento do país, nomeadamente a existência de censura nos meios 
de comunicação estatais, a ausência de independência do poder judicial ou a 
falta de acesso à informação por parte da população. 

O Índice de Percepção da Corrupção de 2021 da Transparência Inter-
nacional de São Tomé e Príncipe obteve 45 pontos em 100, situando-se na 
posição 66 sobre 180 do ranking global. A escala do IPC vai dos 0 aos 100 
pontos, sendo que quanto mais elevada a pontuação, menor a percepção da 
corrupção. Depois de uma ligeira melhoria na percepção da corrupção em 
2020, em 2021, o país obteve menos dois pontos e caiu três posições face ao 
ano anterior. 

No que diz respeito ao Índice Mo Ibrahim de Governação Africana de 
2020 em São Tomé e Príncipe teve uma classificação de 60.4 em 100 pontos 
situando-se em 12º lugar entre os 54 países. São Tomé e Príncipe registou 
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uma classificação particularmente baixa no domínio do acesso à informação 
(13,9/100) e dos mecanismos anticorrupção (12/100), situando-se na posi-
ção 40/54 e 47/54, respectivamente. Falando dos objectivos do Intercâmbio 
Internacional de Governação e Luta Contra a Corrupção, que decorrerá 
nos dias 12 e 13 de abril de 2022, pretende-se promover o conhecimento e 
o intercâmbio de boas práticas dos processos e instrumentos na luta contra 
a corrupção e a impunidade. Procura promover igualmente sinergias entre 
actores de diferentes naturezas, públicos e privados. Pretende-se sensibilizar 
a opinião pública e os responsáveis políticos santomenses sobre a questão 
da transparência, da corrupção e do acesso à informação no país. Ao longo 
dos dois dias, o intercâmbio aberto ao público irá promover o debate entre 
organizações da sociedade civil, jornalistas, investigadores e outros actores 
de diferentes geografias, partilhando experiências e procurando estabelecer 
pontes de diálogos e colaboração. 

A participação das pessoas, das organizações da sociedade civil no de-
senvolvimento do nosso país concorre para o fortalecimento da democracia 
e consequentemente para o melhor controlo da gestão dos recursos públicos. 
Em tempos de crise, a arte de gerir torna-se determinante para o sucesso ou 
o fracasso de uma nação. Porque estamos a falar de um país que depende dos 
outros para o seu desenvolvimento, a gestão transparente de recursos públi-
cos e o fortalecimento da democracia são essenciais para caminharmos rumo 
ao futuro desejado. Se olharmos para o panorama do país, podemos perceber 
o quanto a corrupção tem adiado a nossa pretensão de viver com dignidade 
em São Tomé e Príncipe. Devemos todos trabalhar para um país mais justo, 
para um país onde as pessoas vivem com dignidade. A nossa contribuição 
para isso é gerar dados e evidências sobre as formas de gestão e as opções 
dos nossos dirigentes. É esse o espírito que nos move enquanto organizações 
para elevar o nível de participação em questões importantes da vida do país. 
Sabemos que o caminho ainda é longo, mas não nos vamos distrair porque o 
nosso propósito com isso pode ser fundamental. Os cidadãos têm direito de 
viver num país onde o Estado, os dirigentes e as instituições sejam transpa-
rentes. 
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Os sucessivos relatórios do Tribunal de Contas têm detectado vários actos 
de má gestão dos recursos públicos. A luta contra a corrupção e impunidade 
deve constituir um compromisso inadiável para todas as forças do quadrante 
político e social para que tenhamos um país próspero que não deixe ninguém 
para trás. 

Porque estamos juntos, para terminar, aproveito a oportunidade também 
para mencionar algumas dificuldades que a FONG tem vivido sobretudo 
para realizar e participar em eventos desta natureza. Quero referir a ausência 
de reconhecimento da organização como uma ONG de integridade pública. 
Daí que imploro às instituições aqui presentes e ao governo da República que 
atribua à FONG este estatuto e conceda recursos financeiros à federação das 
ONGs de São Tomé e Príncipe, visto que somos parceiros do Governo. Para 
terminar, os meus sinceros agradecimentos a todos os presentes assim como 
à União Europeia, à Cooperação Portuguesa e à ACEP, a nossa parceira. Aos 
convidados estrangeiros, votos de uma óptima estadia. 

mAximino cArlos
moderação
A ACEP é parceira da FONG-STP na edificação desta cadeia de projectos 

centrados na advocacia aos sectores públicos e privados sobre a questão de 
transparência, do combate a corrupção e do acesso a informação, questão in-
contornável sobretudo para os órgãos de comunicação social. Fátima Proença 
é presidente da ACEP.

fÁtimA proençA
Excelentíssimo Senhor Vice-presidente da Assembleia Nacional, Exce-

lentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, senhores representantes 
do Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Senhor Assessor Jurídico da 
Presidência da República, Senhor Embaixador da União Europeia, Senhor 
Embaixador de Portugal, caros companheiros da FONG-STP, da Rede da 
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Sociedade Civil da Boa Governação, ONGs santomenses, representantes de 
instituições do Estado de São Tomé e Príncipe.

Quero começar por agradecer o acolhimento nesta casa que está sempre 
aberta neste trabalho conjunto com a FONG e com as ONGs santomenses e 
que nós gostaríamos de realçar. Agradecer também o apoio financeiro que 
tem permitido este trabalho. De facto, nestes cerca de doze anos que levamos 
juntos os recursos financeiros têm sido indispensáveis, porque têm permitido, 
nomeadamente, a FONG ter uma estrutura própria com durabilidade, com 
sustentabilidade, que lhe permite desenvolver o seu trabalho, o que tem sido 
possível com a existência destes projectos. De facto, como dizia o presidente 
da FONG, até agora não existe nenhum instrumento de apoio do estado san-
tomense no domínio financeiro. 

Gostava de agradecer muito especialmente aos convidados que aceitaram 
o convite da FONG e da ACEP, vindos de outros países e que vêm participar 
connosco nesta reflexão, trazendo as vossas experiências, vossas dúvidas, 
vossas interrogações, mas também as vossas conquistas nestes domínios em 
que estamos todos empenhados em trabalhar em conjunto.

E não é coisa pouca dar a volta a metade de África para vir do Malawi a 
aqui, por exemplo. Moçambique também deu uma volta grande para aqui 
chegar. De Londres mais longe, de Portugal e de Angola mais perto, também 
aqui temos convidados.  Obrigada também àqueles que não podendo estar 
aqui presencialmente, estão disponíveis por Zoom para estar aqui connosco 
estes dois dias.

Portanto é um conjunto muito diversificado de convidados e de experiên-
cias que penso que todos vamos partilhar, todos vamos beneficiar. Gostava de 
só referir aqui três tópicos daquela que nos parece ser uma agenda conjunta 
da FONG e da ACEP nestes anos. O primeiro tópico tem a ver com o papel 
da Sociedade Civil no combate a corrupção e na promoção da transparência 
e da prestação de contas. A sociedade civil é como todos sabemos um ator 
incontornável neste combate e na promoção da transparência. Em São Tomé 
e Príncipe, a Rede da Sociedade Civil da Boa Governação tem trabalhado 
estes domínios, quer através de elaboração de relatórios de monitorias dos 
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orçamentos do Estado e dos fluxos da cooperação para o desenvolvimento no 
país, quer através de tomada de posição sobre questões políticas de relevo. O 
Índice de Corrupção e de Governação de 2021é um trabalho pioneiro pro-
duzido pelos membros da Rede da Sociedade Civil de Boa Governação de 
São Tomé e Príncipe em parceria com um consultor moçambicano (obrigada 
Ernesto!), e é também um exercício que envolveu diversas organizações da 
Sociedade Civil na promoção da transparência e combate a corrupção. 

O segundo tópico tem a ver com uma questão central da nossa coopera-
ção neste momento, que é a importância do acesso à informação e do jorna-
lismo no reforço da democracia. O direito de acesso à informação permite 
o reforço da participação pública, a promoção da transparência e incentiva 
a prestação de contas. Permite igualmente apoiar investigação científica, 
estimular a actividade económica e proteger os direitos dos cidadãos. No 
âmbito do projecto Mais Participação, Mais Cidadania, também financia-
do pela União Europeia e Cooperação Portuguesa várias organizações da 
Sociedade Civil santomense têm promovido acções de advocacia e procurado 
influenciar o parlamento de São Tomé e Príncipe, a Assembleia Nacional, 
para adoptar o anteprojeto de Lei de acesso aos documentos e informações da 
administração, com o objectivo de vincular os órgãos e entidades da adminis-
tração pública santomenses ou que com ela colaboram, no respeito por esse 
direito de acesso à informação e documentação de interesse público. Este é, 
portanto, o segundo tópico importante da nossa cooperação. 

O terceiro tópico tem a ver com os processos de democracia em São 
Tomé e Príncipe, no continente e no mundo. A pandemia da Covid-19 con-
tribuiu para o agravamento da restrição dos direitos fundamentais com con-
sequências negativas para o pluralismo, a participação política e as liberdades 
cívicas em várias partes do mundo. De acordo com o índice de democracia 
de 2021 da Economic Intelligence Unit, de que temos cá um representante, a 
democracia experienciou o seu maior retrocesso desde 2010, altura em que 
a crise financeira causou um enorme impacto no progresso da democracia 
no mundo. Em São Tomé e Príncipe apesar dos enormes avanços realizados 
nas últimas décadas, verificam-se ainda muitas fragilidades e desafios na ação 
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democrática pelo que importa continuar a apostar no trabalho de reforço da 
Sociedade Civil e na participação cívica no país. Para o caminho feito e para 
prosseguir é muito importante a colaboração entre parceiros, os presentes e 
muitos ausentes. É também importante o apoio dos financiadores, que têm 
contribuído para viabilizar este trabalho, com a previsibilidade possível. De 
facto, os interregnos nestes processos têm consequências muito negativas, 
ainda mais num contexto como o de São Tomé e Príncipe, em que temos 
vindo a assistir uma gradual redução do leque de financiadores internacionais 
disponíveis para apoiar o país. 

Muito obrigada a todos e bom trabalho. 

mAximino cArlos
moderação
Como fiz referência na abertura deste acto, a Assembleia Nacional é palco 

por excelência para debates de diversos temas, alguns dos quais terminam 
na aprovação de alguns diplomas designadamente no combate a corrupção. 
A Assembleia Nacional como órgão legislativo da nação é de capital impor-
tância. Temos aqui a feliz ocasião de ter a presença do vice-presidente deste 
órgão, Doutor Guilherme Octaviano, uma figura que muito tem estado envol-
vida neste processo. Guilherme Octaviano tem a palavra.

guilHerme octAviAno
Digníssimo Procurador-Geral da República, Senhor Embaixador de 

Portugal, digníssimo representante da Presidência da República, digníssimos 
senhores representantes do Tribunal Constitucional e de Contas, Senhor 
representante da FONG, Senhora representante da ACEP, digníssimos senho-
res convidados e convidadas, gostaria de saudar veementemente pela vossa 
presença. Também gostaria de agradecer a vossa presença nesta conferência, 
e eu quero garantir que dada a localização do nosso país na linha do equador, 
onde separa os dois hemisférios, acho os convidados e as representatividades 
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que cá estão, embora poucos, mas bons, para discutirmos a boa governação, 
o combate à corrupção, as estratégias, o papel da comunicação, entre outros, 
são os temas de grande importância. 

Eu as vezes pergunto-me a mim próprio, para discutirmos esse tema da 
corrupção, quem são os corruptores? Nós sabemos que é bastante prejudicial 
para uma população, para um país a questão da corrupção. Pergunto qual 
é a participação dos diferentes agentes neste cenário? Por outro lado, achei 
de extrema importância a questão da formação e da pedagogia sobre esses 
assuntos, pelo qual gostaria de felicitar pela análise deste tema. Também agra-
decer as iniciativas, o financiamento para nós discutirmos em conjunto essas 
questões. A nível da Assembleia Nacional estamos disponíveis, quero garan-
tir-vos desde já, para todo o tipo de acção em torno da discussão e aprovação 
de instrumentos legais para pôr em curso essas questões, caso verifiquemos 
que são questões que perturbam o verdadeiro funcionamento das estruturas 
da sociedade. Muitas vezes, o Senhor Procurador-Geral da República que está 
cá corrija-me, as pessoas não estão disponíveis para participar neste processo, 
denunciando e apontando elementos perturbadores. Uma sociedade só se 
desenvolve quando debelarmos esses elementos perturbadores. Eu acho que 
nós teremos tempo para analisar esses assuntos. 

Espero que saiam deste intercâmbio soluções objectivas que possamos 
divulgar. Mas, para isso é necessário apostar na educação. Esta questão é 
transversal e envolve todos nós. Se assim não for, não teremos a capacidade 
assertiva e de absorção desta própria análise. Para finalizar, gostaria de agra-
decer mais uma vez a presença de todos. Muitos se deslocaram de lugares dis-
tantes, deixaram os seus afazeres. Na minha opinião, este é um tema central 
hoje em dia nos nossos países e nas nossas sociedades. Nós entendemos que 
tem que haver uma participação global das sociedades, das entidades públicas 
e privadas. Só assim poderemos levar a bom porto este nosso país. 

A todos, mais uma vez, eu quero agradecer e manifestar desde já a dis-
ponibilidade da Assembleia Nacional para o tema em apreço. O meu muito 
obrigado. 
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mAximino cArlos
moderação
Vamos retomar os nossos trabalhos com a apresentação do Índice de 

Corrupção e Governação em São Tomé e Príncipe 2021. O relatório produz 
algumas recomendações, nomeadamente no que diz respeito à criação de 
reformas que garantam uma maior separação de poderes, mais independên-
cia e melhor funcionamento das instituições do Estado e no desempenho das 
funções constitucionais. O índice faz também referência a uma maior inde-
pendência e profissionalização dos órgãos responsável pela monitorização e ao 
papel da comunicação social na denúncia de casos. Chamo aqui os seus autores, 
Ernesto Nhanale, consultor e director executivo do MISA Moçambique, e Adal-
berto Dias, da Rede da Sociedade Civil para a Boa Governação em São Tomé e 
Príncipe. 

ernesto nHAnAle
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer pela oportunidade que a 

FONG-STP, na pessoa do Presidente, me deu de estar aqui hoje para apresentar 
o trabalho que nós desenvolvemos em torno do índice. Também queria apro-
veitar este momento para endereçar os meus agradecimentos a ACEP, na pessoa 

apreSentação do índice de percepção 
de corrupção em São tomé e príncipe 
maximino carloS / moderador 
erneSto nhanale / conSultor e director executivo do miSa, moçambique
adalberto diaS / rede da Sociedade civil para a boa Governação, Stp
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da Presidente, pelo apoio e também pela oportunidade de poder acompanhar 
este processo de índice que vamos apresentar esta manhã. 

Estou aqui com o Adalberto. Nós trabalhamos com mais membros da rede, 
cujos nomes podem visualizar na ficha técnica. Eu tive a oportunidade de co-
ordenar este trabalho. Foi um processo que considero positivo. Foi um trabalho 
pioneiro no país e posso dizer que foi um desafio. Tendo em conta que temos 
o documento nas nossas mãos, vou apenas destacar alguns aspectos, nomea-
damente a metodologia utilizada. Quero destacar a importância deste instru-
mento: o que ele é, como é que nós o produzimos, alguns destaques em termos 
de resultados, quais são os principais pontos fortes da avaliação que fizemos, e 
também alguns destaques sob o ponto de vista dos aspectos críticos. Acho que 
seria muito mais interessante se olharmos mais para as recomendações. 

O Índice de Corrupção e Governação em São Tomé e Príncipe define-se 
como um instrumento de avaliação baseado em diversos indicadores que visam 
medir os avanços e retrocessos nos esforços de combate à corrupção. Aqui 
estamos a dizer que apesar de ser difícil espelharmos a realidade através de uma 
pesquisa, queríamos dar uma contribuição sob forma de ilustração que se possa 
fazer anualmente ou de dois em dois anos, e que nos permita avaliarmos se es-
tamos a caminhar para frente, se estamos a manter-nos na mesma, ou estamos 
a ir para trás. 

É por isso que trabalhamos com vários indicadores, divididos em três 
secções. O que inspira esses indicadores são as boas práticas. Os indicadores 
baseiam-se em pressuposições que tentam trazer aquilo que seria ideal. Temos 
por exemplo um primeiro sector que se refere ao quadro institucional e às leis, 
às instituições existentes. Tentámos avaliar até que ponto elas respondem àquilo 
que seria desejável nos domínios do combate à corrupção, de uma governação 
transparente e por aí em diante. Isto inspira-se num conjunto de instrumentos 
internacionais de combate à corrupção e de promoção da transparência bem 
como no próprio quadro legal e nas políticas existentes no país. 

Os resultados que vamos apresentar da primeira avaliação em 2021 têm 
dois objectivos principais, que eu penso que a mesa de abertura sintetizou mui-
to bem. Queremos que este instrumento influencie as políticas de prevenção 
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e combate à corrupção e a luta contra a impunidade dos crimes de corrupção. 
Também, sendo um documento desta natureza, achamos que foi elaborado 
utilizando metodologias aceitáveis e queremos que sirva como uma fonte de 
informação sobre o que é a corrupção em São Tomé e Príncipe. 

Inicialmente, havia esta preocupação da FONG em torno do problema da 
corrupção. Foi proposto na altura que precisávamos fazer um estudo sobre os 
impactos económicos da corrupção na exploração dos recursos minerais e, 
sobretudo, dos inertes. Discutimos e chegámos à conclusão que seria um estudo 
um pouco limitado, porque ia circunscrever a corrupção numa única área. 
Faríamos um estudo e não permitia que continuássemos, dado que sendo um 
estudo de impactos económicos, seria feito por especialistas, como economistas 
ou juristas. A ideia, muito bem acolhida pela FONG, foi então ter um instru-
mento desenvolvido com o meu apoio, que pudesse ser continuado no futuro 
pela Rede da Sociedade Civil para a Boa Governação. 

Faço esta introdução para explicar a metodologia. Procurámos utilizar me-
todologias cientificamente válidas, mas que fossem operacionalizadas por todos 
aqueles envolvidos ao longo do processo. Gostaria que o meu envolvimento 
permitisse um processo de aprendizagem, e que fosse a própria FONG, a partir 
do próximo ano, a continuar com as avaliações.  As pessoas envolvidas parti-
ciparam não só na recolha de dados, mas também no processo de elaboração 
do relatório. Nós desenvolvemos vinte e um indicadores. Um indicador é uma 
declaração que nos permite fazer a avaliação de um elemento específico sobre a 
questão da corrupção. 

Os indicadores estão divididos em três partes fundamentais: uma primeira 
parte, ligada às questões de governação e do quadro legal. Para definirmos a 
própria corrupção, a lei tem de a definir como crime, porque só é crime aquilo 
que a lei define. Tivemos de ver se as leis de São Tomé definam a corrupção 
como matéria criminal desde a Constituição, e o nível de valorização que se dá 
a esta questão, para descobrir se só cabe no código penal ou se existe uma lei 
específica. Quando damos espaço para leis específicas, como leis sobre a protec-
ção dos denunciantes ou leis de acesso a informação, significa que lhes estamos 
a dar importância. Se não há transparência, como é que se trabalha do ponto 
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de vista institucional e nas próprias instituições responsáveis pelo combate à 
corrupção? Deve existir uma unidade específica responsável por estas questões 
dentro da Procuradoria. O papel do Tribunal de Contas é de verificar anual-
mente a conta geral do Estado. O papel do Parlamento é uma simples apro-
vação cerimonial ou monitora de facto o Governo? Podemos fazer a mesma 
pergunta com as próprias assembleias locais ao nível dos municípios. 

A segunda parte do índice lida com as percepções: o que é que as pessoas 
entendem e o que é que sentem sobre a corrupção? A última parte dos indi-
cadores relaciona-se com o combate aos casos de corrupção, e verifica até que 
ponto os casos de corrupção são investigados e julgados pelas instituições que 
devem fazê-lo. No final, temos uma última pergunta que inclui recomendações. 

Como é que trabalhámos? O índice consiste em vinte e um indicadores 
que, geralmente, são baseados em estatísticas quantitativas. Outros índices, 
baseados em amostras representativas, utilizam painéis qualitativos. Analisá-
mos vários índices de corrupção e de governação para definir a metodologia. 
Encontrámos até índices relevantes, como o afrobarómetro, um índice baseado 
num painel de doze pessoas que se reúne durante um a dois dias para ava-
liar os indicadores. Temos outros que trabalham mais com a documentação, 
analisando outros índices e estabelecendo certos parâmetros. Geralmente, são 
esses que fazem comparações entre países. O nosso objectivo com este índice 
consistia em encontrar uma fórmula que nos permitisse analisar o estado actual 
da governação e da corrupção no país, com uma linha de base que, de dois em 
dois anos, ou de um em um ano, pudesse estabelecer comparações utilizando as 
mesmas metodologias. 

Estabelecemos produzir um índice qualitativo, baseado em cem entrevistas. 
A selecção dos entrevistados tinha de obedecer a critérios de qualidade, como 
o domínio das matérias sobre as questões de corrupção e o facto de integrar as 
instituições que lidam com estas matérias. Nós, enquanto equipa de investiga-
ção, vamos adaptando os indicadores à realidade. Significa, por exemplo, que se 
daqui a cinco anos, com base nas nossas recomendações, o Estado santomense 
adoptar certas medidas, os indicadores terão de ser editados para permitir que 
se discutam os elementos de acordo com o contexto. Cem entrevistados foram 
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distribuídos de forma representativa, olhando para os estratos socioprofissio-
nais considerados relevantes, como procuradores, advogados ou juízes. O crité-
rio de selecção destes profissionais relacionou-se com a sua relação com casos 
de corrupção. Foram seleccionados procuradores que lidam com estas matérias, 
sociedade civil, lideranças religiosas, a comunidade académica, cidadãos co-
muns, agentes económicos, estudantes universitários, e por aí em diante. 

A equipa incluiu dez entrevistadores. Cada um dos entrevistadores foi 
responsável por realizar dez entrevistas. Conforme a distribuição que fizemos, 
procurámos garantir um equilíbrio entre as dez classes seleccionadas. Seria 
difícil encontrar procuradores e juízes fora da capital. Por isso, permitimos aos 
entrevistadores da capital terem um maior número de determinadas subclasses 
profissionais. As classes sub-representadas na capital seriam compensadas pelas 
entrevistas nos distritos, onde é mais fácil encontrar cidadãos comuns, líderes 
religiosos, do que determinadas classes, como juízes. Isso foi feito na ponde-
ração da distribuição de responsabilidades dos próprios entrevistadores no 
processo preparatório da recolha de dados. 

Cada indicador deve ser comentado pelo entrevistado. O indicador ex-
pressa uma possibilidade ideal, o que deveria ser. Por exemplo, se existe, em 
São Tomé, um quadro legal satisfatório que permite o combate a corrupção. 
O entrevistado tem de justificar a sua resposta. Para além da parte qualitativa, 
pedimos que o indicador seja avaliado de 0 a 5, sendo que 0 ponto corresponde 
a uma avaliação insatisfatória e 5 pontos corresponde a uma avaliação muito 
satisfatória.  Esta metodologia permitiu que o nosso índice tivesse uma com-
ponente qualitativa e uma componente quantitativa. Os 21 indicadores foram 
somados, perfazendo um total de 1500 pontos. Os pontos são contabilizados 
num ideal de 5 pontos por indicador, num total de cem entrevistados. Significa 
que, no total de cem entrevistados, o indicador tem 500 pontos. Posteriormen-
te, fazemos uma redução de 0 a 5 que nos permite leituras mais rápidas. Nas 
tabelas do índice consta a pontuação total (até 1500 pontos) e a conversão para 
a escala de 0 a 5.

Temos uma ficha estatística que faz a tradução de todos os cálculos. Basi-
camente, este é o sistema que pode permitir que nos próximos anos a própria 
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FONG possa fazer a inserção, trazer os dados e produzir os resultados automa-
ticamente.  Elaborámos o primeiro relatório, o relatório 2021, com base nesta 
metodologia. O relatório de 2023 vai trazer mais um dado, que é a comparação 
com o índice de 2021. Naturalmente, vai permitir-nos fazer a comparação dos 
avanços sob o ponto de vista quantitativo daquilo que era o anterior. O sumário 
vai também permitir mostrar o que mudou a partir das recomendações. As 
recomendações ilustram aquilo que as instituições devem alterar para melhorar 
o ambiente de combate à corrupção. 

A primeira parte dos resultados debruça-se sobre as questões de governa-
ção e o quadro institucional. A nossa pontuação é de 2,5 em 5 pontos, o que 
quer dizer que há uma ideia mediada de que o quadro está bom, mas vejam o 
que são as críticas.  Não existe uma unidade especializada no combate à corrup-
ção. Posso explicar rapidamente porque foi atribuído ao indicador um mínimo 
de 2 pontos em 5. Há pessoas designadas na procuradoria e há uma organiza-
ção que permite que certas pessoas sejam alocadas para lidar com esta questão, 
mesmo que institucionalmente não encontremos uma unidade especializada 
para o efeito. 

Por outro lado, verificam-se muitas fragilidades ao nível da disponibilização 
proactiva da informação. Não existe uma lei de acesso à informação, mas verifi-
cam-se algumas práticas que permitem avaliar esta questão na ordem dos 40%.  
Há uma segunda barra que faz o contraponto sob o ponto de vista percentual.  

O segundo indicador, ligado às percepções, permite avaliar a opinião dos 
entrevistados sobre a corrupção. Estes consideram que a corrupção é grave em 
São Tomé e Príncipe, nomeadamente ao nível da qualidade da governação, da 
incidência da corrupção e da influência das lideranças nas práticas da corrup-
ção. 

O número 2 do artigo 95 da Constituição da República diz o seguinte: 
“Salvo em casos de flagrante delito e por crime punível com prisão maior ou 
por consentimento da Assembleia Nacional ou da sua Comissão Parlamentar, 
os deputados não podem ser perseguidos ou presos por crimes praticados fora 
do exercício das suas funções”. 

Eu fiquei interessado na utilização da palavra “perseguidos” na Constituição 
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da República. No espírito da lei, é chamado “perseguição” o facto de um depu-
tado ser investigado por suspeita de ter lesado o seu próprio povo. A maneira 
como pensamos muitas vezes influencia a maneira como fazemos as leis. Existe 
um sistema de autoprotecção dos políticos que chegou ao nível da própria lei. 
No final, são as elites que produzem as leis para elas mesmas. É o que acontece 
em todo o mundo. 

A última parte do índice é sobre o nível de confiança na sociedade civil no 
combate a corrupção. Noutros contextos, acho que aqui teríamos 4 ou 5 pontos. 
Ao lermos os comentários deste indicador, vemos que as pessoas consideram 
que a própria sociedade civil está cooptada e que está ao serviço dos políticos. 
As pessoas não confiam na sociedade civil. Se esta tendência se mantiver nos 
próximos índices a sociedade civil em São Tomé e Príncipe precisa de fazer 
uma introspecção. 

A mesma questão acontece com os media. Durante o período que estive em 
São Tomé e Príncipe, apercebi-me que o sistema dos media é totalmente con-
trolado. Existe pouco espaço para a imprensa independente privada e não há 
uma economia que permita que tal aconteça. Os órgãos de comunicação social 
pertencem ao Estado e são controlados pelo Governo, o que gera limitações na 
investigação dos casos de corrupção. 

De uma forma geral, o quadro legal no país é considerado razoável e cons-
titui um dos pontos fortes que encontrámos. Tem, naturalmente, certas limita-
ções que referimos no relatório e que resultam de algumas imposições. 

Existem instituições, como o Tribunais de Contas ou o Parlamento, com 
papéis claros para garantir uma governação transparente. No entanto, é preciso 
aprovar alguns instrumentos específicos que elencamos no relatório, no sen-
tido de aprimorar este trabalho. Por exemplo, achamos que muitos países do 
mundo, até dos PALOP, avançaram muito nesta questão de leis específicas sobre 
os crimes de corrupção, fora do próprio Código Penal, como as leis de protec-
ção dos denunciantes, das testemunhas, a lei do acesso à informação, e por aí a 
diante. 

Sob o ponto de vista geral, o país adoptou instrumentos internacionais 
relevantes. O que se coloca como pontos críticos fundamentais tem a ver com 
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a aplicação destes instrumentos. Uma coisa é separação formal do poder e 
outra coisa é aquilo que acontece no dia-a-dia. Avalia-se se a Procuradoria e os 
tribunais têm um nível suficiente de independência para julgar estes casos, as 
relações político-partidárias, o tráfico de influências, o nepotismo, a questão de 
controlo político e a partidarização das instituições. O nível de dependência do 
judiciário é relativamente baixo. Há uma forte dependência do executivo e do 
próprio legislativo. O legislativo vai muito ao reboque do executivo, o que confi-
gura uma clara interferência. 

A censura aqui não deve ser entendida só para os media. Tem de ser 
entendida como todas as formas que restringem a liberdade de expressão dos 
cidadãos e das organizações. Mencionou-se muito o facto de as organizações 
da sociedade civil não quererem envolver-se por temerem o isolamento, numa 
sociedade muito fechada, em que todos se conhecem. As pessoas têm medo de 
ser perseguidas política e economicamente. 

Na última página do relatório, apresentamos três níveis de recomendações. 
As recomendações que dizem respeito ao quadro legal, indicam o que é pre-
ciso mudar e as novas leis que propomos. Temos de continuar a trabalhar no 
aperfeiçoamento do quadro legal de combate à corrupção e de promoção da 
transparência na governação. Neste caso, referenciamos muito a existência de 
uma lei anticorrupção e de uma lei de acesso à informação, de protecção dos 
denunciantes, bem como reformas institucionais. Achamos que a Procuradoria 
tem de ter uma unidade especializada que lide com estes casos.

O segundo nível de recomendações relaciona-se com mudanças de com-
portamento dos cidadãos. O bilhete de identidade trata-se em quinze dias, mas 
por iniciativa dos próprios utentes, que querem que o processo seja mais célere, 
subornam os funcionários públicos. Há todo um processo de moralização que 
tem de acontecer. A sociedade civil tem de ser mais forte nisto. É preciso profis-
sionalizar mais para esta questão dos rastreios. 

A questão das dívidas ocultas foi resultado de uma ação muito profissional 
das organizações da sociedade civil e dos medias, no rastreio das contas públi-
cas. Temos de desenvolver uma rede de solidariedade internacional que obrigue 
o Estado a aceitar que esses casos devem ser investigados pela sua gravidade.



aPreSenTação do índIce de PercePção de corruPção  / painel 133

Um outro nível de recomendações formuladas tem a ver com a própria 
Administração Pública. É preciso fazer um conjunto de reformas para a sua 
profissionalização, e acima de tudo, para que seja uma Administração Pública 
ao serviço do povo. Afinal de contas quando cobramos os impostos e oferece-
mos serviços de baixa qualidade, estamos a prejudicar o próprio Estado. 

O relatório está disponível e quero mais uma vez agradecer a todos e a 
todas que estiveram disponíveis e nos apoiaram neste exercício. É um processo 
de aprendizagem, nós próprios vamos continuar a aprimorar a metodologia 
no que for possível. A equipa da FONG tem o desafio de elaborar o próximo 
índice. Podem contar com o meu apoio, mas o desafio é que sejam os membros 
a produzir este documento. Mais uma vez, obrigado.

AdAlBerto diAs
Enquanto membro da rede da Sociedade Civil de Boa Governação, aqui 

com Ernesto, gostaria de comentar que no terreno não é fácil ter contacto com 
as pessoas. Eu e os meus colegas tivemos essa dificuldade, com os entrevistados 
a referirem que não estavam autorizados a falar sobre determinadas matérias. 
No entanto, fomos preparados para esse constrangimento. Quero agradecer ao 
Ernesto, com quem tivemos várias formações. Não temos experiência na reco-
lha de dados desta natureza e não estamos a tratar com qualquer pessoa. São 
pessoas que entendem sobre estes temas. Não foi nada fácil. Quero agradecer 
também ao Borges que, mesmo online, encorajou a equipa. Quero igualmente 
agradecer a toda a rede e à ACEP. O Borges utilizou uma expressão muito im-
portante, a apropriação. Quando se fala de corrupção dói, porque alguém está a 
tirar-nos algo que nos pertence. É preciso mudarmos de comportamento. 
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cAmillA roccA 
Irei apresentar os resultados da investigação mais recente em matéria dos 

principais desafios de governação exacerbados ou provocados pela CO-
VID-19 em África. Dentro deste quadro iremos olhar especificamente para 
o caso de São Tomé e Príncipe. O índice Mo Ibrahim de Governação é um 
índice através do qual avaliamos vários aspectos da governação em diversos 
países. De dois em dois anos, publicamos este índice, que representa uma fer-
ramenta importante na medição do desempenho em matéria de governação. 
Começámos a estudar a relação entre a governação e os desafios provocados 
pela COVID-19. Há uma diferença muito grande entre a capacidade de vaci-
nação e distribuição de vacinas em África, comparado com o resto do mundo. 
Esses dados, de 13 de janeiro de 2022, permitem-nos constatar a distância en-
tre África e os países do G7 e o resto do mundo é muito grande. Esta continua 
a ser a grande prioridade. 

A grande prioridade será vacinar 70% da população até ao final de 2022. 
A nossa pesquisa também nos mostrou que São Tomé, apesar de ter sido um 
dos países mais afectados em número de casos, é o sétimo país africano com 
mais doses administradas. Isto é uma evidência positiva para São Tomé e 
Príncipe, apesar de representar um grande desafio para o resto do continente.
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Outra das conclusões do estudo relaciona-se com a necessidade de garan-
tir a autonomia do continente africano ao nível da vacinação, não só para a 
COVID-19, mas também para outras doenças mais mortais que ainda estão 
muito presentes no continente.

Em relação aos principais desafios nós destacamos dez. Comecemos por 
olhar para os três desafios na área da saúde, seguidos dos três desafios ao nível 
da economia e de outros desafios em matéria de participação e de democra-
cia. 

Comecemos com a saúde: 
Primeiro desafio - O principal desafio de governação ligado à COVID-19 

é a importância dos dados. Não é possível avaliarmos os desafios para de-
senvolver políticas ou respostas sem informação sólida e dados sólidos. O 
que podemos constatar é que 10% das mortes em África foram registadas em 
comparação com 98% da Europa. Quando olhamos para São Tomé, de acordo 
com o nosso índice, tem um desempenho bastante bom. Encontra-se na pri-
meira metade, mas ao mesmo tempo é apenas um dos oito países que tem um 
sistema de registo universal. 

Segundo desafio – Em África, os cuidados de saúde não são acessíveis e 
não tem preços acessíveis. As despesas suportadas pelos utentes são bastante 
elevadas em termos de média africana. Olhando para o índice, mais uma vez, 
verificamos que, neste continente, a saúde é menos acessível em 2019 do que 
era em 2010. São Tomé encontra-se entre os cinco melhores países ao nível 
dos cuidados de saúde, o que é bastante bom. Na verdade, a sua pontuação 
até melhorou desde 2010 em comparação com dados de 2019. No entanto, a 
taxa de melhoria desde 2015 tem 

Terceiro desafio - A maioria dos países africanos, embora tenham conse-
guido responder com bastante rapidez à pandemia da COVID-19, continuam 
a não ter a capacidade estrutural para responder a pandemias no futuro. A 
preparação é muito mais importante do que a resposta e produz resultados 
mais positivos. Em São Tomé e Príncipe, verificamos que o país enfrenta um 
desafio, como a protecção muito baixa de preparação para pandemias no 
futuro. Na verdade, o seu desempenho até piorou desde 2010. Ao nível da 
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saúde, verificamos que existem casos muito positivos em termos de acesso a 
saúde e de distribuição das vacinas. A taxa de vacinação é bastante elevada. 
No entanto, o principal desafio continua a ser o cumprimento das regulações 
sanitárias internacionais. 

Ao nível da sociedade e das liberdades cívicas ameaçadas pelo impacto 
da COVID-19, verificamos que um dos principais desafios é a educação. Em 
todo o mundo, as escolas encerraram devido à COVID-19. No entanto, em 
África, muito poucos alunos têm o acesso a educação à distância, a ligações 
por rádio e outras ferramentas que possibilitam prosseguir com os estudos 
apesar de estarem em casa. Assim, o encerramento das escolas significou a 
interrupção do acesso à educação em África. Esta foi uma área em que São 
Tomé teve maior desempenho, quando comparado com a média africana.  
Quanto à qualidade da educação em São Tomé e Príncipe, o país encontra-se 
na primeira metade da classificação, o que significa que, desde 2010, a situa-
ção melhorou. 

Outro desafio nesta área prende-se com o facto das mulheres e meninas 
terem sido as mais afectadas pela COVID-19. A maioria das respostas à CO-
VID-19 não foram sensíveis ao género.  Quando olhamos para o continente 
em matéria do género, verificamos que houve progressos em 2010. Olhando 
para São Tomé e Príncipe, vimos que se posiciona em 9º lugar em matéria de 
género. A sua classificação em 2019 não só melhorou em comparação com 
2010, mas também tem vindo a melhorar a um ritmo bastante acelerado.  

O terceiro desafio nesta matéria diz respeito ao facto da COVID-19 
ter criado constrangimentos em matéria de espaço cívico e de liberdade de 
imprensa. É algo que aconteceu em todo o mundo, mas em África a per-
da de liberdade dos medias fez-se sentir com maior intensidade durante a 
COVID-19. São Tomé e Príncipe está em 9º lugar ao nível da liberdade de 
imprensa, comparando com a média africana. 

No pilar da economia, aqui enfrentamos 4 desafios: primeiro o desafio 
da segurança social. Sabemos que, em muitos países, a principal resposta à 
crise da COVID-19 foi através das redes de segurança social para proteger os 
mais vulneráveis. No entanto, África foi o continente com a pior resposta em 
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matéria de apoios sociais. São Tomé e Príncipe é o país que se encontra na a 
meio da classificação e que registou o quinto melhor progresso do continente. 
Mais uma vez uma história muito positiva. 

O acesso à energia é uma grande preocupação, relativamente à recupe-
ração pós-COVID-19 em que muitos países já começaram a trabalhar. No 
continente africano mais de seiscentos milhões de africanos ainda não têm 
acesso à rede elétrica, o que representa praticamente o dobro da população 
dos Estados Unidos de América. Portanto, constitui um sério desafio a ser 
ultrapassado. São Tomé e Príncipe encontra-se no 14º lugar.

O 9º desafio está também ligado ao desafio energético e corresponde ao 
grande desafio da transição digital. A COVID-19 obrigou-nos a trabalhar à 
distância, por isso muitos serviços foram prestados online. Em África, a eco-
nomia digital está a crescer. Não obstante, existe uma percentagem significa-
tiva da população que continua a não ter acesso digital. São Tomé e Príncipe 
não tem um mau desempenho, encontra-se em 23º lugar em comparação 
com um total de 50 país de África, e tal como verificamos no continente, ali 
também foram registados progressos.  

O último desafio corresponde à área dos transportes. Sabemos que desde 
a COVID-19, a matéria de recuperação económica está estreitamente ligada 
ao processo de integração continental e ao reforço das ligações. As metas dos 
transportes são um dos pilares do desenvolvimento comercial do continente 
que está em declínio desde 2010. São Tomé e Príncipe teve uma classificação 
melhor em 2019 em comparação com 2010, e a taxa de recuperação continua 
a melhorar desde 2015. No entanto, o país encontra-se entre os cinco países 
com pior desempenho nesta matéria. 

Para cada um dos desafios que eu acabo de apresentar temos uma tabela 
de classificações que permite ver a pontuação de São Tomé e Príncipe, mas 
também comparar o país com os demais 50 países africanos. 
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susAnA coroAdo
Antes de mais, gostava de agradecer o convite da FONG-STP e da ACEP, 

pela oportunidade mais de aprender do que de falar. Estes intercâmbios são 
fundamentais para aprender. Aprendi imenso hoje de manhã com o índice. 
Aprendi por exemplo que a sociedade civil de São Tomé e Príncipe já fez 
uma monitorização de obras públicas em 2014. Nós, na minha associação, 
Transparência Internacional de Portugal, também fizemos o ano passado. Por 
isso tinha gostado de conhecer o projecto daqui, ter-nos-ia ajudado muito e 
espero que venha ajudar no futuro. 

Venho falar dos desafios que a pandemia trouxe à boa governação. A 
pandemia foi o fenómeno mais destrutivo que houve nas últimas décadas, 
com um impacto muito diferenciado entre os países, e dentro dos países em 
grupos sociais diferentes. Países com uma maior digitalização da economia 
adaptaram-se melhor do que aqueles que não têm. Países como Portugal e 
São Tomé e Príncipe, que têm uma grande dependência do turismo, adapta-
ram-se pior e sofreram mais. 

A pandemia testou igualmente outras duas grandes dimensões da socie-
dade: a boa governação e a confiança nas instituições. Até para os governantes 
mais corruptos, a pandemia foi uma lição do quão importante é a boa gover-
nação. É preciso ter instituições fortes e serviços públicos capazes para conse-
guir lidar com os desafios da pandemia. A boa governação não é simplesmen-
te a ausência da corrupção. O Ernesto dizia hoje de manhã que corrupção, 
estrito senso, é aquilo que está na lei. Mas a lei pode não enquadrar tudo o 
que é corrupção. A corrupção é um abuso de poder. Pode ser um suborno 
que alguém paga para ter acesso a um serviço público, para se livrar de uma 
multa de trânsito, mas também pode ocorrer quando um ministro favorece os 
seus familiares e os contrata para o seu ministério ou quando um primeiro-
ministro assina um contrato de concessão para uma obra pública e depois 
recebe uma oferta em dinheiro que lhe é depositada numa conta bancária no 
estrangeiro. Pode ser igualmente quando o presidente de uma empresa públi-
ca desvia fundos para seu próprio benefício ou quando um primeiro-ministro 
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começa a distribuir benesses para se manter no poder. 
Quando falamos de corrupção falamos de muita coisa e quando falamos 

de boa governação falamos de ainda mais coisas. A boa governação significa 
também a imparcialidade, é tratar todos os cidadãos de forma igual, é não ser 
necessário o cidadão conhecer a pessoa x ou y, para aceder a um serviço de 
saúde ou garantir que o seu filho vá á escola. A boa governação é a previsi-
bilidade e a estabilidade das regras, não estando dependentes da vontade de 
quem tem o poder naquele momento, seja o ministro ou o funcionário pú-
blico que nos está a atender nas finanças ou na saúde. Boa governação é mais 
cooperação e menos competição entre instituições públicas. Isto é uma ques-
tão fundamental. Em Portugal, quando falamos com as diferentes autoridades 
judiciais (o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Autoridade Tributária), 
às vezes temos a sensação que eles conseguem cooperar melhor com auto-
ridades estrangeiras do que entre si. É fundamental que exista cooperação, 
troca de experiências e entreajuda entre serviços. 

É preciso transparência, mas a transparência não chega. É preciso mais 
integridade. Nada nos vale a transparência se não existir integridade. Trans-
parência só por si, quando não tem consequências, pode ser pior, porque 
pode transmitir uma sensação de impunidade. Vou dar-vos um exemplo. Há 
pouco tempo reuni com a assessora de um político português. Disse-lhe que 
não podia haver transparência sem integridade. A conversa continuou e ela 
contou-me muito indignada a história do bastonário da Ordem dos Advoga-
dos em Portugal que também é presidente da Associação de Proprietários. Na 
qualidade de presidente da Associação de Proprietários ligou ao Presidente da 
República para o ajudar a desbloquear uma situação. A senhora estava muito 
chocada pelo senhor em questão usar dos contactos que tinha enquanto 
Bastonário para beneficiar o seu outro cargo, o de representante dos proprie-
tários. Este é um dos casos em que existe transparência, porque toda a gente 
sabe que ele tem esses dois papéis, mas não há integridade. 

É preciso haver instituições mais sólidas, resistentes à alternância de 
poder. As instituições não podem estar dependentes de quem as dirige, têm 
que oferecer a tal estabilidade de que falei anteriormente. Isto é importante 
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porque a boa governação gera menos desperdício de recursos, permite um 
maior planeamento e eficácia da despesa pública. Quando temos serviços 
mais capacitados, funcionários públicos mais capacitados, que sabem melhor 
o que estão a fazer, então é mais difícil haver corrupção.

A boa governação gera melhores serviços públicos, mais e melhor in-
vestimento privado, precisamente porque não há investimento privado sem 
uma ligação ao público, seja pelas burocracias, pelas finanças, pela justiça ou 
pelos tribunais. Portanto, quando há boas instituições públicas, mais eficazes, 
mais oleadas, isso atrai mais investimento privado, seja nacional, seja inter-
nacional. Gera igualmente mais confiança dos cidadãos nas instituições, nas 
autoridades e nos políticos. E mais confiança gera mais aderência às leis, mais 
aderência aos procedimentos e às recomendações das autoridades públicas, 
que foi uma questão fundamental agora durante a pandemia. 

Há aqui um problema. A boa governação parece uma coisa muito óbvia. 
Se a boa governação só traz vantagens, porque é que é não é fácil de imple-
mentar? Não é fácil de implementar porque a ausência de boa governação 
traz benefícios para alguns. Para aqueles que estão no poder e beneficiam 
dessa má governação, porque ditam as regras e alteram-nas a seu favor, por-
que são donos da informação e, portanto, libertam essa informação, ou não, 
quando lhes interessa. Têm um poder discricionário que usam ou não quando 
lhes apetece. Esta discricionariedade do poder pode acontecer ao alto ou ao 
baixo nível. 

O problema é que enquanto a má governação trouxer vantagens para 
quem está no poder é difícil substitui-la pela boa governação. É sempre ne-
cessário encontrar incentivos ou pressões sobre quem detém esse poder, em 
geral o poder político, para conseguir fazer com que se melhore a governação. 
Aqui, o papel da sociedade civil, dos eleitores e também das organizações 
externas, seja dos doadores, seja de outros governos, é fundamental. Aqui é 
que a pandemia entrou com um impacto positivo.  

A pandemia foi uma pressão externa enorme nas autoridades públicas e 
nos governos. A meu ver, a pandemia poderá ter trazido uma menor tole-
rância a abusos de poder, sobretudo em países onde a má governação criou 
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um distanciamento muito grande entre os cidadãos e o Estado. A pandemia 
veio mostrar que, independentemente do tipo de serviço, do tipo de presença 
que o Estado tem na economia ou no país, se o sistema de saúde é público ou 
privado, em todos os países o Estado passou a ter um papel fundamental. Isto, 
juntamente com o facto de as pessoas estarem dependentes das autoridades 
públicas para gerir a pandemia e sentirem os efeitos desta gestão, pode ter 
trazido menos tolerância e mais exigência às autoridades públicas. 

Por exemplo, quando o processo de vacinação começou em Portugal, 
assistimos a casos de abuso de poder, por parte de presidentes de câmara, 
de deputados, que passaram à frente na vacinação. Isto começou a gerar 
indignação na população e na comunicação social e o facto é que o sistema 
de vacinação foi alterado e passado uns meses contrataram uma pessoa que 
conseguiu pôr tudo na ordem. Penso que isto deve ter acontecido em ou-
tras situações e em outros países. Acho que há menos margem para haver 
desperdício, ou por falta de planeamento ou por corrupção. Os recursos são 
limitados e as respostas têm que ser imediatas. Nesse sentido, os políticos e os 
decisores públicos foram pressionados para agir sem erro.

Por outro lado, também houve muitos recuos e aqui os recuos são pre-
ocupantes. Houve uma limitação das liberdades cívicas, dos direitos funda-
mentais e uma redução do espaço cívico. A partir do momento em que há 
confinamentos, as pessoas não se podem encontrar e organizar, têm mais difi-
culdade em trocar ideias, em ir para a rua exigir mais, protestar e pedir contas 
aos governos. A pandemia também roubou tempo de antena às questões da 
boa governação. Também passou a haver menos recursos financeiros dos 
doadores para projectos de boa governação e da sociedade civil mais ligada a 
estas questões da transparência e integridade. Houve mais atropelos às leis e 
ao Estado de Direito. Em Portugal, o Primeiro-Ministro disse que não queria 
saber o estava escrito na Constituição, que era preciso combater a pandemia 
e o Presidente da República disse que é o direito que serve a política e não a 
política que serve o direito. Ora, o direito serve para quando há crises, para 
nos dar estabilidade e segurança. Claro que as constituições devem adaptar-
se aos tempos modernos e podem ser revistas. Aliás, isso é um problema em 
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Portugal. Há mais de vinte anos que a Constituição não é revista. A minha 
geração não teve a oportunidade de contribuir e rever a Constituição e outras 
gerações que vieram depois de mim também não tiveram essa oportunidade. 
Mas a verdade é que o Estado de Direito é aquele que garante a estabilidade e 
a protecção das pessoas. Podem suspender-se alguns direitos e isso está pre-
visto na Constituição, mas não se pode suspender a Constituição. 

Penso que também houve problemas com o acesso à informação e à 
liberdade de imprensa. A informação que não era recolhida pelas autoridades 
porque “tinham mais que fazer”, ou porque “já estavam a tratá-la, por isso 
mais ninguém precisava de o fazer”. Muitos governos impuseram restrições à 
liberdade de imprensa. Em muitos países, como Portugal e Espanha, as confe-
rências de imprensa foram limitadas em número de jornalistas e de questões. 
Isto traz problemas, porque mesmo não havendo restrição de temas, a restri-
ção do número de perguntas vai reflectir-se numa menor prestação de contas. 

Houve também problemas na contratação pública de emergência. Se disse 
anteriormente que a pandemia criou os incentivos para diminuir o desperdí-
cio, por outro lado gerou uma grande pressão para ter que se contratar com 
muita rapidez, como máscaras ou computadores, o que faz com se saltem 
etapas, não se publique informação, com que haja menos controlo e, portan-
to, seja mais fácil beneficiar empresas amigas. Isso aconteceu muito no Reino 
Unido. Estudos demonstram que muita da contratação pública de emergência 
foi para doadores do partido conservador, o partido que está no poder. Outra 
questão importante é durante quanto tempo é que se vão manter estas leis de 
excepção à contratação pública. A fase mais crítica da pandemia já passou, os 
serviços públicos já estão mais capacitados e preparados e, no entanto, as leis 
de emergência continuam. 

A apresentação anterior falava da questão da digitalização. A digitalização 
da sociedade, não só dos serviços públicos, é uma faca de dois gumes. O lado 
positivo é que permitiu substituir os contactos físicos que não eram possíveis 
dentro dos confinamentos. Tentou, de certa forma, substituir a acção física 
presencial e pode ter diminuídos os contactos pessoais nos serviços públicos 
e, portanto, ter diminuído os subornos. Pode igualmente ter contribuído para 
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um aumento da informação disponível online. 
No entanto, teve efeitos negativos, como a exclusão de grandes fatias 

da sociedade, por não terem os meios ou o conhecimento. Pode haver uma 
maior controlo da sociedade civil por parte do Estado. Vivemos num capita-
lismo de vigilância, que pode ter um impacto muito negativo para jornalis-
tas e activistas. E, claro, a desinformação. Já não sabemos se o que é dito na 
televisão ou nas redes sociais é verdade ou não. 

Actulamente, a guerra da Ucrânia terá também múltiplos impactos. A 
globalização chegou ao fim, assistimos a um ressurgimento dos regionalismos 
e a uma tensão entre as autocracias e as democracias. Acho que as demo-
cracias vão ganhar às autocracias, mas não vão sair tão democráticas como 
entraram. A separação de poderes e os direitos vão sofrer. 

Acho que perante todo este cenário, é aqui que a sociedade civil en-
tra, aproveitando as oportunidades que foram surgindo nos últimos anos e 
preparando-se para os desafios, sabendo que a incerteza é provavelmente a 
única certeza que nós temos nos próximos anos. 

Obrigada. 

verA crAvid
Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a FONG-STP pelo convite 

e pelo desafio. É um desafio enorme vir falar de boa governação, de desa-
fios, recuos e avanços em tempos de pandemia. Sendo certo que pela minha 
função como procuradora do Ministério Público, a nossa função é descobrir 
onde está o problema, correr atrás dos infractores e levámos a julgamento e se 
houver cumprimentos da pena, que seja efectivada. 

Para falar de boa governação é preciso afunilar ao contexto santomense. 
Somos duas ilhas de mil km2, com cerca de 215 mil habitantes, onde 15 mil 
vive na diáspora e onde metade da população vive com um dólar por pessoa. 
Onde tudo é prioridade e que é necessário fazer tudo: ao nível energético, 
sanitário, político, educativo, saúde materno-infantil. Tudo é prioritário e 
tudo é para ontem. A nossa instabilidade política já nos levou ao 17º governo. 
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Temos cerca de 27 anos de democracia e só tivemos duas legislaturas estáveis 
desde 1990, o governo anterior, liderado por Patrice Trovoada e o governo 
actual, liderado por Jorge Bom Jesus. Pergunto: como é que gerida a coisa 
pública, como é que se consegue governar num país cuja economia é tão 
frágil e com uma população sedenta de melhorias e de necessidades básicas 
prementes? Como se resolve isto com uma boa governação? Os princípios são 
bons: a imparcialidade, a igualdade, o acesso rápido aos serviços? Mas como 
conseguir isto onde falta tudo e onde o descrédito político é bastante elevado. 
Toda a gente é considerada corrupta, sendo funcionários público ou um cargo 
de confiança política. É difícil compreender a boa governação num país como 
São Tomé e Príncipe e especialmente durante a pandemia. 

São Tomé e Príncipe ficou isolado durante a pandemia. Tivemos que 
contar com os nossos recursos internos. O acesso ao mercado e as movimen-
tações económicas e financeiras estavam quase todas paradas. 

 Como é que vamos falar de governação em tempo de pandemia? Mas 
temos de falar, porque é importante, pois independentemente daquilo que 
pudesse haver no meio desta pandemia, era necessário que houvesse uma boa 
gestão da coisa pública, uma boa política para o financiamento e distribuição 
de recursos que se foi recebendo. Como todos nós sabemos, São Tomé e Prín-
cipe beneficiou de apoios dos parceiros internacionais como o Banco Mun-
dial, o FMI e ainda continuam a apoiar. Ultimamente houve um reforço do 
programa de fundo de apoio à Covid, que se está a tentar distribuir as famílias 
carenciadas, que também foram bastante afectadas pela pandemia. Ao nível 
de agricultura os programas de financiamentos e apoio aos pequenos agricul-
tores continuaram. Houve uma suspensão, mas houve a retoma. É a todo esse 
conjunto de coisas que é preciso falar na boa governação ao nível nacional. 
Porque é necessário e porque todos nós também necessitamos e precisamos 
de ter confiança no governo e nas instituições públicas. 

Por exemplo, neste tempo de pandemia houve fenómenos muito estra-
nhos. Durante a pandemia decretou-se a restrição à circulação. Os agentes 
policiais e militares tinham a obrigação de fazer o patrulhamento nas ruas. 
Então, a população estava na rua e cada vez que aproximava os agentes da 
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autoridade entravam para casa. A rua ficava completamente vazia, mas eles 
passavam e todos vinham novamente para a ruas. Havia um desafio à própria 
autoridade por causa do descrédito institucional que é alarmante no país 
tanto ao nível de agentes de autoridade, como ao nível judiciário. Quando 
se começou a julgar e condenar as pessoas por violação da lei que decretava 
o confinamento, as pessoas começaram a ver que era sério. Aliás, o país não 
acreditou na pandemia: era coisa inventada só para comer dinheiro da ajuda 
internacional. Portanto, é difícil falar da boa governação por causa da nossa 
situação económica que continua a ser inflacionada. Apesar de algumas re-
tomas, mas muito ténues. Posso precisar que houve um crescimento até 2020 
com uma média de 4,4%, para uma estimada de, em 2019, de 1,35%. Mas essa 
retoma com a pandemia voltou-se outra vez ao estado em que estávamos. 
Mas acreditamos que a questão está sendo levada a sério pelo executivo que 
tomou uma série de medidas para poder tentar recuperar o andamento da 
situação económica. 

Eu não vou entrar muito na questão da corrupção porque o Doutor Kelve 
virá amanhã falar sobre a corrupção e as medidas em São Tomé e Príncipe. 
No entanto, gostava de referir aqui algumas situações sobre os decretos de lei 
implementados, de medidas de contenção e que foram implementadas pelo 
governo. As situações que mais nos obrigam a falar nos recuos são os direitos 
dos trabalhadores, que foram bastante afetados. Nós já sabemos que a nossa 
situação económica é muito frágil. Ao nível dos investimentos nas infraestru-
turas e ao nível turístimo, está tudo fechado. Houve despedimentos colectivos 
e o direito à greve foi suspenso. Foram despedidos cerca de 26 trabalhadores 
de uma empresa, conseguiram-se manifestar, mas por pouco tempo porque 
havia essa proibição. 

Nós temos essa situação de suspensão dos direitos, liberdades e garan-
tias, que é o direito de circulação. As pessoas não podiam manifestar o seu 
descontentamento pelas medidas que estavam a ser tomadas, porque são 
medidas governativas, para poder debelar uma determinada situação que na 
altura se fazia sentir. Por exemplo, quase ninguém usa a máscara porque não 
acreditam que a COVID-19 existe, apesar da nossa situação pandémica ter 
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sido bastante grave, com 73 mortos. 
Relativamente a melhorias, nós tivemos algumas melhorias, com bastante 

evolução no sector da saúde. Quase todos os recursos foram canalizados para 
o sector da saúde, apesar de haver algumas situações que aqui nos preocu-
pam ainda. Porque é um país que precisa de tudo, houve alguma melhoria no 
fornecimento energético e no alojamento. Se estivessem aqui em 2019, ou nos 
primeiros meses de 2020, era impossível circular na cidade porque metade da 
cidade transformou-se em mercado ao ar livre. Por questões sanitárias, teve 
de ser realocado, encerrou-se o mercado no centro da cidade e foram trans-
feridos para a periferia, no sítio chamado Bobo Forro. A questão sanitária na 
cidade melhorou bastante. 

Ao nível da justiça, aproveitou-se a pandemia para começar de facto a 
reforma do sector judiciário. Havia a situação, e continua a haver, que todos 
dizem, que os juízes são corruptos, e os magistrados também. A questão de 
boa governação passa por aí também. Como se pode ver agora ao nível do 
Ministério Público, está-se a fazer bastante mudança para darmos vazão às 
investigações que foram e vão chegando, que teremos e temos em cima da 
mesa. 

Ao nível do sector turístico, a retoma é pouca. Só começou agora com o 
abrandamento da pandemia. No período pré-pandémico, o país estava como 
se diz na gíria moderna a pipocar de turistas. Mas agora já não está. Temos 
poucos turistas, esperemos que a retoma esteja para breve. O país abriu-se, e 
esperemos que ao nível do crescimento, com as medidas tomadas pelo Gover-
no, possa superar as dificuldades no sector turístico, hoteleiro e cultural. 

No sector das pescas, os pescadores não puderam ir ao mar. Houve tam-
bém esta retoma com a aquisição de alguns meios e materiais para que eles 
possam conservar o peixe e garantir o abastecimento do mercado nacional. 

A maior parte da economia santomense é informal. Conseguiu-se que a 
maior parte das pessoas pudesse beneficiar de algum apoio. Mas estas perdas 
têm que ser demonstradas. Aqueles que não o conseguiram demonstrar, o go-
verno atribuiu um pequeno apoio, para poderem desenvolver o seu negócio e 
retomar as suas actividades económicas.
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Foram tomadas uma série de medidas ao nível da recuperação económi-
ca, como a criação de um fundo de investimento para o apoio à recuperação, 
a melhoria do ambiente de negócio e a disponibilidade de uma linha de 
crédito à importação de bens. São apenas algumas das medidas. Nós temos 
aqui um elencar de bastantes medidas tomadas pelo Governo e que visavam 
a recuperação económica pós-pandemia. As avaliações do FMI disseram que 
o desempenho de São Tomé e Príncipe foi bastante satisfatório durante este 
período, e que iam continuar com os financiamentos ao nível dos projectos 
que o Governo tem para desenvolver o país. A questão da boa governação 
deve sempre ser colocada para que haja reforço institucional, para que haja 
confiança ao nível das pessoas que exercem o poder executivo e para que o 
país possa avançar. Aqui, em São Tomé, o descrédito governativo é bastante 
grande, e ao nível político também. Tudo isto é motivado por um pais que 
não tem recursos para se financiar. Fala-se tanto de petróleo, mas ainda não 
vimos. Mesmo que haja petróleo, não sabemos se vamos beneficiar de facto 
do petróleo. Como sabemos, os blocos foram vendidos. 

O país tem muitas necessidades. Até que essas necessidades sejam satisfei-
tas, acredito eu que já passou o meu tempo de vida, estarei mais além a ver as 
coisas por aqui. 

Muito obrigada.

KArim mAnuel WAgiH
É um prazer estar aqui presencialmente, depois de dois anos sem eventos 

presenciais. Obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre o Índice de Democra-
cia do The Economist Intelligence Unit, publicado há dois meses. Vou falar pri-
meiramente numa perspectiva global e olhar, num segundo momento, para o 
continente africano, e mais especificamente para região subsariana. O Índice 
da Democracia, publicado todos os anos, tem como objectivo avaliar o estado 
da democracia no mundo. Trabalhamos com cerca de 167 países e territórios. 
Nem os países são analisados no nosso índice, mas são uma maioria.

O Índice é constituído por cinco indicadores principais: o processo elei-
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toral, o funcionamento do governo, as liberdades cívicas, a cultura política e a 
participação política. Anualmente, analisamos estes indicadores publicamos 
uma nota média para cada país. A análise e respectiva pontuação também se 
reflecte a nível regional e internacional. 

O índice classifica os países em quatro regimes políticos: democracias 
plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. Uti-
lizamos uma escala de 0 a 10. As democracias plenas são aquelas com um re-
sultado acima de 8 e até 10 pontos. As democracias imperfeitas variam entre 
os 6 e os 8 pontos, os regimes híbridos entre os 4 e os 6 pontos e os regimes 
autoritários entre os 0 e os 4.

Infelizmente, o ano de 2021 foi mais um ano recorde no retrocesso da 
democracia no mundo. A pontuação média global caiu para um valor sem 
precedentes, de 5,28 pontos, comparativamente com 5,37 em 2020. Este retro-
cesso foi ainda maior do que em 2020, o que é chocante tendo em conta que 
as primeiras medidas de contenção da pandemia foram impostas em 2020. O 
retrocesso verificado em 2021 só é comparável a 2010, após a crise financeira 
global. O número de democracias plenas passou de 23 a 21, o número de de-
mocracias imperfeitas aumentou para 53 e, dos restantes 93 países avaliados, 
59 são classificados como regimes autoritários (um aumento de dois países 
em 2021) e 34 como regimes híbridos. 

Aproximadamente 55% da população mundial vive em sistemas políticos 
autoritários, ou pelo menos em democracias não consolidadas e não desen-
volvidas. Os restantes 45% vivem em sistemas políticos mais democráticos. 
São 74 democracias e 93 sistemas não democráticos, de acordo com os nossos 
resultados. Do ponto de vista global, assinalamos duas razões centrais que 
afectam a nossa classificação. 

A pandemia continuou a ter um impacto muito significativo em todas as 
regiões do mundo. No final de 2020, tínhamos já constatado que os aspectos 
negativos da pandemia, resultado da adopção pelos governos de poderes de 
emergência sem precedentes no tempo e no espaço, iam manter-se em 2021.  
A retirada de liberdades manteve-se em 2021. Tendo em conta a normaliza-
ção desta situação, gostava de questionar o futuro das nossas democracias e 
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dos sistemas democráticos. Até que ponto os governos e os cidadãos estão 
prontos para aceitar uma enorme expressão do poder de Estado, sobre as 
grandes áreas de vida pública e social e poderes de emergência que implicam 
grandes restrições das liberdades civis e individuais em nome de uma crise 
sanitária ou de qualquer outra ameaça? Eu penso que esta vai ser a grande 
questão a que os governos e os cidadãos vão ter de responder no futuro. 

A segunda razão para esta queda na nossa avaliação global tem a ver 
com o desafio da divisão e da polarização política e social, já visível antes da 
pandemia. Esta polarização política e social intensificou-se durante a pande-
mia. Na nossa análise, observamos uma divisão clara entre os cidadãos que 
escolheram o caminho mais prudente, priorizando a segurança e as decisões 
dos peritos e os cidadãos que optaram por um caminho menos prescritivo, 
preferindo preservar as liberdades e garantias individuais sem interferên-
cias do Estado. Esta polarização verificou-se por todo o mundo e amplificou 
tendências pré-existentes de colisão nos países. O fenómeno acima descrito é 
visível nos resultados do Afrobarómetro e em outros estudos, que reflectem 
essa sensação dos cidadãos face a instituições que estão a falhar. 

Muitos dos países da África Subsariana estão concentrados no fim da 
nossa classificação. O continente tem uma democracia plena, seis democra-
cias imperfeitas, quatorze regimes híbridos e vinte e três regimes autoritários. 
Verifica-se uma predominância de regimes autoritários na região da África 
Subsariana. A pontuação média global teve uma pequena queda, de 4,16 
pontos para 4,12 em 2021. Este resultado reflecte uma recessão democrática 
de longo prazo na região. 

Este declínio ligeiro resultou de uma deterioração da pontuação em três 
dos cinco indicadores principais, nomeadamente nos que dizem respeito ao 
processo eleitoral e pluralismo, às liberdades civis e à cultura política, tendo 
sofrido uma queda de 0,26, 0,11 e 0,03, respectivamente. Um total de 16 pa-
íses dos 44 da região subsariana viram recuos na sua pontuação. As maiores 
quedas foram registadas pela Guiné Conacri (-0,80) e pelo Mali (-0,45), que 
sofreram golpes de Estado em 2021. 

Quatorze países mantiveram a mesma pontuação. As pontuações mais 
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baixas estão associadas ao funcionamento do governo e à qualidade da go-
vernação. Apesar de se ter registado uma pequena melhoria, o nível é muito 
baixo (3,08). Isto tem a ver com deficiências persistentes na governação, 
juntamente com as dificuldades económicas induzidas pela pandemia, que 
agravam as altas taxas de pobreza e reflectem a insatisfação pública com as 
elites dominantes. 

Vários países têm uma nota de 0 no funcionamento do governo. O Chade, 
a República Democrática do Congo, a Guiné-Bissau e o Mali têm zero neste 
indicador.

Os golpes de Estado foram destacados no nosso relatório em 2021, 
especialmente na África Ocidental. A região sofreu várias transições políti-
cas através de golpes de Estado, nomeadamente no Mali, na Guiné Conacri 
e tentativas de golpe de Estado no Níger e no Sudão, nos dois últimos anos. 
Não está incluído no nosso relatório o golpe de Estado na Burkina Faso 
porque aconteceu há dois meses. Assistimos a um retorno do golpe de Estado 
como maneira de fazer política na região, fenómeno que estava em queda nos 
últimos vinte anos. Entre 1960 e 2000, tivemos uma média de 20 golpes de 
Estado em África. Nós últimos dois anos, devido a problemas de segurança, 
principalmente na região do Sahel, assistimos a um reforço de grupos jihadis-
tas e outros, que substituem o Estado, em áreas onde este está ausente. 

Apesar disto, temos um indicador que nos dá esperança, e que se relacio-
na com a participação política. No meio desta paisagem sombria, registamos 
de forma positiva o aumento de participação política na África Subsariana 
e por todo o continente. Este reforço é visível através de um aumento da 
participação eleitoral, mas também do fortalecimento da sociedade civil. Esta 
é uma melhoria que observamos não só em África, mas por todo o mundo. 
Temos novas formas de fazer política.

O crescimento de partidos populistas, que nos círculos académicos é 
considerado como um símbolo de declínio democrático, revelam, a nosso ver, 
um reforço da vontade de representação na governação. As organizações da 
sociedade civil e associações trabalhistas estão a liderar essas melhorias nas 
condições democráticas de muitos países. No Sudão, foi uma associação da 



54

sociedade civil que liderou as manifestações no campo político, bem como no 
Mali e no Níger. Devido às falhas de governação, infelizmente, o método de 
transição foi um golpe de Estado. Mas estes golpes foram impulsionados pelas 
organizações da sociedade civil. Foram elas que durante meses de protestos e 
de pressão, deslegitimaram o sistema político existente. As eleições não reflec-
tem a cultura política. Isto dá espaço a novas ideias, novas opiniões e impõe 
uma nova dinâmica democrática fora do sistema tradicional. 
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Kelve noBre de cArvAlHo 
Antes de conhecer o relatório, escrevi um discurso que, depois de ter visto 

o relatório, deixou de fazer sentido. Vi-me obrigado, por respeito à classe 
empenhada dos seis magistrados do Ministério Público voltados para a alta 
criminalidade, no sentido de em discurso directo dar a impressão concreta 
e clara do que se tem feito no Ministério Público de São Tomé e Príncipe no 
âmbito da corrupção. 

São Tomé e Príncipe tem e detém todos os instrumentos básicos e funda-
mentais para um combate claro à corrupção, mormente no que diz respeito 
às convenções internacionais. Desde cedo fazemos parte da Convenção de 
Mérida, da Convenção Africana de Combate à Corrupção, da Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e da Convenção 
da CPLP contra o Crime Organizado Transnacional. Temos também a nossa 
Constituição que, ao nível do exercício público da função de administrar, 
emprega alguns princípios claros de transparência e boa governação, que 
depois é concretizado nas normas existentes. As normas são o Código de 
Processo Penal, a Lei de Financiamento e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Terrorismo, a Lei da Cooperação Internacional 
em Matéria Penal, o estatuto dos Tribunais de Contas, do Tribunal Judiciário, 

tranSparência na política: que 
mecaniSmoS de combate e prevenção da 
corrupção exiStem em Stp e em áfrica? 
Kelve nobre de carvalho / procurador-Geral da república de Stp
alex Jiya / inveStiGador do african inStitute for development policy, malaWi
rafael marqueS / fundador da ufolo, anGola
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a lei que cria a Unidade de Informação Financeira e a Inspecção Geral das Fi-
nanças. Todas as ferramentas legislativas necessárias para um combate digno 
à corrupção existem. São suficientes? Qualquer legislação tem que evoluir à 
medida que os fenómenos criminais evoluem com o tempo. 

O Ministério Público enaltece e louva iniciativas como a que agora toma-
mos parte no âmbito da luta contra a corrupção. Mas queremos aqui demons-
trar os esforços que esta instituição vem fazendo na prossecução desta luta, 
investigando de forma cuidada e serena, mas convicta e empenhada, todos os 
factores criminosos de que nós obtemos notícias ou que abrimos investigação. 

Excelências, encontra-se obviamente sedimentado na consciência dos 
procuradores, a certeza de que a corrupção corrói os alicerces e subverte as 
regras do jogo do funcionamento do Estado de direito democrático, enviesan-
do os procedimentos de contrações públicas e a competência desleal, promo-
vendo o despesismo e o desrespeito pelos serviços públicos.

Este Ministério Público, que eu tenho orgulho em pertencer, continuará 
a perseguir sempre a descoberta da verdade material no estrito cumprimento 
dos princípios e regras constitucionais legais vigentes em São Tomé e Prínci-
pe, independente da cara, da cor política, do estrato social e da proveniência 
familiar. 

Um dos maiores problemas que se coloca à investigação do fenómeno 
da corrupção prende-se com a inexistências de vítimas concretas e testemu-
nhas que denunciem os factos. Na corrupção, aqueles que têm conhecimento 
directo dos factos são geralmente aqueles que dela beneficiam, não tendo 
qualquer interesse em reportá-la às autoridades competentes. 

Outro plano em que se evidencia as idiossincrasias deste fenómeno 
prende-se com as dificuldades inerentes à sua investigação. Estes dois planos, 
o da detenção e o da investigação, entrecruzam-se constantemente e não 
podem nem poderão ser vistos nem tratados de forma isolada, pois na sua 
articulação geram-se sinergias e reflexos mútuos. 

O Ministério Público está presente nestas duas fases, na detenção junto 
do Tribunal de Contas, e na investigação. O Ministério Público tem um papel 
ativo nos tribunais. Sem o Ministério Público, os tribunais não funcionam, 
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os actos não são praticados dentro dos tribunais. Somos sujeitos processuais 
activos dentro do Tribunal de Contas. Este ano, 2022, temos cerca de 1850 
processos findos por acusação de infracção financeira que, infelizmente, por 
não ter havido até então salas de julgamento, irão prescrever pelo facto de 
terem estado parados à espera da realização dos julgamentos. 

Temos uma actividade processual intensa dentro do Tribunal de Contas. 
Há um relatório disponível para que possam perceber qual o papel do Mi-
nistério Público dentro do Tribunal de Contas. As inspecções, quer as Ins-
pecções Gerais das Finanças, quer a comunicação por actividade suspeita da 
Unidade de Informação Financeira, culminam sempre com o reenvio destes 
relatórios ao Ministério Público, que depois de o receber faz duas coisas: ha-
vendo matéria crime abre um processo-crime, não havendo tramita-o como 
mera infracção financeira. 

A nossa perspectiva também está nas várias colaborações que temos com 
organismos internacionais, mormente o Instituto da Basileia da Boa Gover-
nação Civil, a quem devemos muito. Devemos até a remessa de peritos que 
connosco permanecem um ano, dois anos, meses a colaborar diariamente, 
numa perspectiva de in-job training dos magistrados e dos oficiais de justiça 
do Ministério Público. 

Devemos também o auxílio do Centro de Estudos Sociais do Dr. Boa 
Ventura Santos, que nos auxilia no olhar das legislações existentes no sentido 
de as actualizar, enquanto órgão que o Estado chama sempre para sugerir 
contribuições no sentido de melhoria de leis. Nesta perspectiva de detenção 
temos um papel muito activo que era preciso referir. 

E na investigação? No plano da investigação é importante delinear me-
didas, implementar estruturas, reorganizar serviços que permitam alcançar 
resultados profícuos e assegurar condenações. 

Meus senhores, a corrupção existe porque há o vil metal por detrás, se 
não houvesse dinheiro não haveria corrupção. Mas, infelizmente, não vive-
mos sem dinheiro. E quem tem dinheiro paga o que for necessário para se 
ver livre das barras da justiça. Corrompe se for necessário até os fazedores da 
justiça para se ver livre dela. 
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A primeira coisa que deve fazer uma instituição que se preze no verdadei-
ro combate a corrupção, é agigantar-se com pés duros. Tem que preparar as 
suas estruturas para combater um fenómeno que não é de agora. É um fenó-
meno antigo, que vai mudando cada vez que o mundo vai evoluindo. Não po-
demos combater a corrupção com uma justiça que foi pensada para a época 
colonial, quando só havia plantações de café e de cacau. Devemos combater a 
corrupção com uma justiça moderna e digital, com uma justiça que reconhe-
ce a corrupção como um fenómeno global e não um microfenómeno de uma 
ilha perdida no meio de Atlântico. É o que temos procurado fazer. Por isso, 
logo após a tomada de posse enquanto Procurador-Geral da República e com 
a cooperação do Ministério Público Português, do Departamento Central 
de Investigação e Ação Penal (DCIAP), da Polícia Judiciária Portuguesa, do 
Instituto Internacional de Recuperação de Activos, Centro Internacional para 
a Recuperação de Activos (ICAR), do Instituto Basileia, do Projeto de Apoio 
à Consolidação do Estado de Direito (PACED), da Universidade de Coimbra, 
do PNUD e com o financiamento da União Europeia, sem o qual não terí-
amos acesso à maior parte dos materiais e formações, implementou-se um 
conjunto de reformas com o objectivo imediato de limpar a casa ao nível das 
pequenas criminalidades e dotá-la de capacidades para combater as grandes 
criminalidades. 

É neste sentido que, com ajuda da cooperação internacional, contraria-
mente ao que vem no relatório, criámos uma unidade especial de combate a 
corrupção e criminalidade transnacional e organizada. Esta unidade é chefia-
da pelo director do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), Dr. 
Fábio Sardinha e Santos, procurador-geral adjunto, com a colaboração de três 
magistrados. 

Esta unidade tem a colaboração estreita e permanente de magistrados 
portugueses. A Dra. Joana Marques Vidal, a quem devemos muito, tem passa-
do um ano, dois anos, de forma permanente, com os magistrados santomen-
ses. Por uma questão da sua própria segurança, não podemos dizer os nomes 
dos dois magistrados portugueses, um que acompanha os trabalhos à distân-
cia e outro mais presente em São Tomé e Príncipe. Ter o acompanhamento 
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de magistrados internacionais não significa que os nossos magistrados sejam 
incompetentes. Todos os magistrados do Ministério Público são constante-
mente formados através de formações contínuas e programadas pelo Centro 
de Estudos Judiciários de Lisboa. O Gabinete das Nações Unidas de Combate 
à Criminalidade e à Droga tem feito formação aos magistrados santomenses 
anualmente.  Concretamente, o que é que obtivemos? 

O processo da EMBRAER só foi possível porque os magistrados san-
tomenses, de uma forma muito pró-activa e competente, fizeram uma boa 
recolha de prova em colaboração com os magistrados brasileiros. Se ouviram 
falar de uma sra. engenheira que não podemos referir o nome, grande parte 
da investigação que à partida tem ligação ao território santomense, só avança 
porque os três magistrados santomenses têm feito uma boa recolha de provas. 
Tanto é que percebem uma permanência quase constante da Procuradoria 
angolana em São Tomé e Príncipe nos últimos tempos. Se ouvirem falar da 
Operação Lava Jato, há magistrados santomenses envolvidos. 

Qual é a percepção real do povo santomense sobre o trabalho que temos 
feito? Infelizmente os magistrados, fechados no segredo de justiça que é lei e 
ordem em São Tomé e Príncipe, comunicam muito mal. Infelizmente, com o 
devido respeito, há apenas um e único jornalista que se dá ao trabalho de ir 
até ao Ministério Público solicitar os andamentos dos processos: o Sr. Ra-
musel Graça, que eu faço a devida vénia. Esse jornalista acompanha os casos 
pormenor a pormenor. Infelizmente não temos um verdadeiro jornalismo de 
investigação que acompanha os casos em todas as suas fases investigativas e 
que possa elucidar o povo de forma objectiva.

Qual é a maior dificuldade que o Ministério Público de São Tomé e Prín-
cipe enfrenta? Qual o resultado das denúncias que são feitas? Qual o resulta-
do concreto das decisões finais em cada caso apresentado junto das estruturas 
do Ministério Público? 

Em 2020/2021 nós tivemos uma realidade processual de 7 mil processos. 
Qual é a percentagem de criminalidade financeira nestes dois anos? Segundo 
as estatísticas que temos, produzidas mensalmente pelo Ministério Público, 
dos 7 mil processos temos apenas uma percentagem de 1,2% para criminali-
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dade económica e financeira. 
O que é que se passa? Não há denúncias? São processos que o Ministé-

rio Público recebe. A acção penal pertence ao Ministério Público. Qualquer 
órgão de polícia criminal só investiga se nos delegamos competência, e só 
há processo-crime, se houver denúncias. Se me perguntarem qual é a maior 
criminalidade, eu diria que são crimes contra a propriedade, furto, roubo, 
violência doméstica e abuso sexual de menores. Porquê? Estamos a falar na 
detenção. Os mecanismos preventivos que deveriam detectar e comunicar às 
autoridades próprias têm que ser reforçados. 

Num concurso público, o Gabinete de Coordenação e Seguimento do 
Sistema de Licitações e Contratações Públicas (COSSIL) fiscaliza qualquer 
tipo de contrato feito pelo Estado santomense e dá o seu parecer jurídico. A 
Inspecção Geral das Finanças deve fiscalizar o andamento da contratação 
feita. Ainda assim, só temos 1,2% numa realidade processual de 7 mil proces-
sos-crime. O método estatístico que utilizamos é o método da Procuradoria-
Geral da República Portuguesa. Aqui não há contabilidade criativa. Precisa-
mos de saber os números para adaptar o trabalho da Procuradoria.

 O Ministério Público tem desde padres, pastores, presidentes de câma-
ras, dirigentes, deputados de várias origens partidárias. Não há cor partidária 
no Ministério Público. Contrariamente ao que diz o relatório, o Ministério 
Público não está interlaçado numa rede de protecção política. Se fosse assim 
rasgaríamos a nossa beca, e pintaríamos não de preto, mas de uma outra cor. 
Eu tenho orgulho em dizer que os três magistrados da Unidade de Combate à 
Corrupção estariam muito bem colocados no Departamento de Investigação 
e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, na equipa tarefa no Brasil ou então na Direc-
ção Nacional de Investigação e Acção Penal (DINIAP) da Procuradoria-Geral 
da República Portuguesa, que muitas vezes nos solicita diligências.

Por causa da zona off-shore, que serve para tudo, até para o financiamen-
to de patrocinadores de futebol, de que é exemplo o Football Leaks português, 
temos a procuradora da Suíça a solicitar a colaboração activa de São Tomé 
e Príncipe e temo-lo feito. O Ministério Público, pela primeira vez, com o 
dinheiro vindo do branqueamento de capitais, construiu um edifício novo, 
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comprou software de investigação criminal, formou pessoas e está a pedir ao 
Estado capacidade para interceder comunicações telefónicas. Com o dinheiro 
do combate à corrupção e branqueamento de capitais comprámos um gera-
dor para colmatar a falta de electricidade, comprámos computadores para as 
secretarias do Ministério Público e dotámo-nos de melhor capacidade para o 
efeito. 

Temos outro problema grave e concreto: a inexistência de uma política 
capaz de investigar a corrupção. Temos uma polícia completamente destru-
turada, incapaz, fechada em si, que não está modernizada e capacitada para 
ajudar o órgão de acção penal na sua tarefa. A Polícia Judiciária tem neste 
momento 20 elementos e nenhum deles é capaz de investigar a corrupção 
nem fazer perícia financeira. O Ministério Público tem que ser obrigatoria-
mente magistrado e polícia, perito financeiro e magistrado do Ministério 
Público, contabilista, engenheiro químico, engenheiro civil e muitas vezes 
psicólogo. Combater a corrupção assim é fácil? Combater a corrupção numa 
população de 200 mil habitantes, com 3 procuradores adjuntos, um procura-
dor coordenador, de 5 anos para cá uma redução orçamental de cerca de 40%, 
em que o dinheiro só dá para pagar os salários. Se não fosse a cooperação in-
ternacional, nós não existiríamos como magistratura. Sem o PNUD, a União 
Europeia através do programa PACED, a Agência Norueguesa da Cooperação 
(NORAD), o Instituto Basileia, não fazíamos 0,1% do que fazemos. 

Se não capacitarmos os órgãos de polícia criminal com instrumentos mo-
dernos de combate à criminalidade, todo o trabalho do Ministério Público é 
insuficiente. O trabalho técnico de recolha de provas, da responsabilidade da 
polícia, tem de ser feito. Caso contrário, o trabalho de investigação da procu-
radoria é comprometido. Combater a corrupção não é pegar numa carrinha 
branca e numa kalashnikov. É preciso tirar a cabeça da areia e encarar as 
dificuldades concretas que temos em São Tomé e Príncipe. É preciso querer 
combater a corrupção. Combate-se a corrupção minando a única instituição 
que trabalha neste sentido? 

Temos organismos da sociedade civil que questionam a Procuradoria 
relativamente à violência doméstica e ao abuso sexuais de menores. Vão ao 
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nosso encontro, tentam preocupar-se com as crianças, saber o que se está a 
fazer, acompanham as crianças até ao hospital e acolhem-nas nas suas ca-
sas. Mas nós não temos sociedade civil devidamente dedicada ao combate à 
corrupção, que tenta auxiliar os investigadores na sua tarefa e que vai ter com 
o Ministério Público. 

Dra. Ana Gomes, eu admiro o trabalho que faz na Europa, e eu acompa-
nho o que faz em Portugal. A senhora dá a cara sem medo, quem me dera ter 
mais Anas Gomes em São Tomé e Príncipe. 

Alex jiyA
Os “Indicadores de Integridade de África” é um projecto de recolha de 

dados que abrange 54 países africanos. Ao longo desta apresentação, gostaria 
de partilhar o que temos descoberto no âmbito da décima edição dos indica-
dores. É importante precisar que os dados que partilho são preliminares. Es-
tamos a recolher contributos sobre a informação publicada e iremos divulgar 
os resultados finais em Julho. 

O projecto “Indicadores de Integridade de África” foi iniciado pela Global 
Integrity em 2012, em colaboração com a Fundação Mo Ibrahim. O African 
Institute for Development Policy (AFIDEP) tem vindo a assumir o projecto, 
em substituição da Global Integrity, com sede em Washington D.C. Esta alte-
ração, que permite que os dados sejam recolhidos por um instituto africano, 
visa aumentar o envolvimento dos países africanos nos indicadores.

Os dados recolhidos são utilizados pelo Índice Ibrahim de Governação 
Africana (IIAG), da Fundação Mo Ibrahim, pelo Banco Mundial, através dos 
Indicadores Globais de Governação do Banco Mundial e pelo Millennium 
Challenge Corporation.  A informação compilada é utilizada em avaliações e 
para determinar que países são elegíveis para assistência. 

Os indicadores focam-se na governação africana na prática, analisando de 
que forma as políticas implementadas apoiam as diferentes partes interessa-
das, como os governos, os cidadãos e as organizações da sociedade civil. 

Os Indicadores de Integridade de África avaliam questões-chave nos do-
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mínios social, económico, político bem como os mecanismos anticorrupção 
existentes a nível nacional em 54 países africanos. 

Vários dos indicadores centram-se nos mecanismos existentes de luta 
contra a corrupção. Os indicadores 12, 13 e 14 focam-se directamente na 
independência e na eficácia dos organismos anticorrupção nos 54 países 
africanos. Temos também os indicadores 25, 26 e 28, que analisam a política 
de contratação pública, e que se focam nos mecanismos existentes para lutar 
contra a corrupção neste domínio.

Desde o começo do projecto até à fase actual, podemos constatar uma 
flutuação em termos dos resultados cumulativos dos indicadores 12, 13 e 14. 
O indicador 14, que analisa as nominações para os organismos de luta contra 
a corrupção, situa-se atrás dos restantes.

Se olhamos para as pontuações acumuladas dos indicadores ligados à 
gestão dos contratos públicos (25, 26 e 28), podemos observar que os países 
africanos têm uma performance mais satisfatória no indicador 25, que diz 
respeito ao envolvimento das empresas interessadas em participar na licitação 
através de concursos públicos. 

Centrar-me-ei agora nos países com melhores resultados e de como os 
alcançaram. Irei debruçar-me igualmente no caso de São Tomé e Príncipe. 

Olhando para o indicador número 12, que analisa a investigação por 
entidades independentes das acusações de corrupção contra líderes políticos, 
descobrimos que Seychelles é o único país africano com a pontuação de 100. 
No mês de Março de 2021, verificaram-se alterações no Anti-Corruption Act, 
que permitiram às Seychelles passar de 75 pontos para 100, a pontuação má-
xima, na última edição dos Indicadores de Integridade de África.

Gostaria de destacar que o período de pesquisa decorreu entre Setem-
bro de 2020 a Setembro de 2021. Durante este período, realizaram-se in-
vestigações nas Seychelles sobre apropriações indevidas por parte de vários 
ex-funcionários do governo, ligadas a uma doação de 50 milhões de dólares 
efectuada pelos Emirados Árabes Unidos. No final do referido período, as 
investigações sobre este caso estavam terminadas. No entanto, recentemente, 
realizaram-se diversas detenções que só estarão reflectidas na próxima edição 
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dos indicadores. 
O Madagáscar, o Ruanda, a Burkina Faso, o Quénia e as Maurícias obtive-

ram uma pontuação de 75 no indicador 12, o que podemos considerar como 
um bom resultado. 

Tomando o exemplo dos países de língua portuguesa, vemos que a Guiné-
Bissau, Cabo Verde e Moçambique têm uma pontuação de 50, em contraste 
com Angola (25) e a Guiné Equatorial (0), com pontuações inferiores. 

No período actual, São Tomé e Príncipe obteve 25 pontos no indicador 
12, o que demostra que a situação no pais não é favorável. Esta pontuação re-
laciona-se com a constatação de que de que não existe no país um organismo 
de anticorrupção independente. A Procuradoria-Geral da República e a Polí-
cia Judiciária são mandatadas para investigar casos de corrupção. No entanto, 
a forma como os membros são nomeados compromete a sua independência. 
Adicionalmente, nem todas as acusações contra líderes políticos ou funcioná-
rios públicos são investigadas e julgadas. Durante o período de investigação, 
descobrimos vários relatos de actos de corrupção que implicavam membros 
do governo divulgados publicamente. No entanto, nenhuma das acusações 
conduziu a um inquérito e nenhum dos acusados foi considerado culpado. 

Para melhorar a sua pontuação no indicador 12, os países devem criar 
um organismo independente dedicado a investigar os casos de corrupção, no 
qual os seus membros possam trabalhar sem medo nem favores por parte do 
governo. 

O indicador 13 avalia a eficiência dos organismos independentes de luta 
contra a corrupção. Analisa quais as medidas implementadas para processar 
as acusações por parte de jornalistas, cidadãos e organizações da sociedade 
civil, quais as respostas dadas a essas acusações, e qual a capacidade destas 
instituições para iniciar investigações por iniciativa própria. 

No que diz respeito ao indicador 13, nenhum dos países africanos tem 
pontuação máxima. Serra Leoa, por exemplo, tem uma pontuação de 75. A 
sua comissão anticorrupção tem um sistema de denúncia de casos de corrup-
ção e realiza um trabalho de monitoria nas redes sociais, que permite identifi-
car publicações sobre casos de corrupção no país e investigá-los. No entanto, 
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depois do reporte dos casos, a comissão é frequentemente morosa a iniciar as 
investigações.

Outros países, como o Malawi, têm uma pontuação de 50. A comissão 
responsável por investigar os casos de corrupção, tem um formulário no web-
site, onde os cidadãos podem reportar casos de corrupção anonimamente.

Voltando ao caso de São Tomé e Príncipe, observamos que as entidades 
anticorrupção não possuem actualmente um sistema online onde os cida-
dãos possam reportar casos de corrupção. O único mecanismo de denúncia 
existente implica o preenchimento de um formulário da Unidade de Crimes 
Económicos e Financeiros, chamada de Secção 1. Os casos denunciados são 
raramente investigados, sobretudo quando implicam membros do governo. 

O Indicador 14 analisa o processo de recrutamento dentro dos organis-
mos responsáveis pela investigação sobre as acusações de corrupção no sector 
público. Esta análise tem como objectivo verificar se o processo de recruta-
mento garante a independência daquelas entidades. A selecção deverá basear-
se no mérito e o processo deve ser transparente e acessível ao público. 

No Quénia, que obteve 75 pontos neste indicador, a Ethics and Anti-
Corruption Commission (EACC) tem um sistema de nominação baseado no 
mérito e conhecido pelo público. Os funcionários de alto nível da EACC estão 
protegidos por um mandado de segurança e não estão envolvidos em con-
flitos de interesses. O processo de destituição é rigoroso e implica preencher 
uma petição antes de iniciar uma acção junto do Parlamento. 

No mesmo indicador, São Tomé e Príncipe tem uma nota de 0. O recru-
tamento nas instituições mencionadas anteriormente (a Procuradoria-Geral 
da República e a Polícia Judiciaria) é baseado em afiliações partidárias, e não 
conta com a presença de um outro organismo responsável pela supervisão 
destas nominações. Noutros países, a Assembleia Nacional ou o Parlamento 
tem um comité responsável por entrevistar os candidatos e aconselhar na 
tomada de decisão.

São Tomé e Príncipe tem uma pontuação de 50 no indicador número 25. 
Este indicador analisa se, na prática, os contratos públicos implicam licitação 
competitiva. As contratações em São Tomé são conduzidas através de um 
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processo competitivo, e os funcionários responsáveis pelo concurso publicam 
as diferentes propostas recebidas e os resultados da selecção.  

No entanto, certos detalhes da licitação, bem como dos critérios de se-
lecção, não podem ser examinados pelos cidadãos ou jornalistas. Durante o 
período de investigação, tivemos conhecimento de que uma agência de licita-
ções públicas, chamada COSSIL (Gabinete de Coordenação e Seguimento do 
Sistema de Licitações), se encontra a trabalhar na criação de um website onde 
estas informações serão publicadas. 

No indicador 26, que avalia a facilidade de acesso aos resultados e aos do-
cumentos relacionados com os contratos públicos (contratos completos, pro-
postas, relatórios de execução e auditorias financeiras), São Tomé tem uma 
pontuação de 25. No website do Ministério das Finanças, a secção dedicada 
à COSSIL disponibiliza alguns contratos e documentos relacionados com as 
licitações públicas que podem ser descarregados gratuitamente. No entanto, 
não foi publicado nenhum documento depois de 2019.

No indicador 28, que permite verificar se as empresas que foram con-
sideradas culpadas de ter violado o regulamento das licitações públicas são 
proibidas de participar em futuras licitações, São Tomé tem 0 pontos. Esta 
pontuação relaciona-se com a inexistência de uma base de dados acessível ao 
público que elenque as empresas consideradas culpadas de violar a lei.  Neste 
indicador, procuramos verificar a existência de um registo online ou offline 
onde membros da sociedade civil possam fazer denúncias.  

Antes de terminar, gostaria de sublinhar mais uma vez que os resultados 
do estudo são preliminares. Temos um website onde é possível aceder a toda 
a informação relacionada com os indicadores em São Tomé e Príncipe, onde 
podem deixar comentários e acrescentar informação. Uma vez verificada, 
estes contributos podem ter um impacto significativo na melhoria dos indica-
dores. 

Em termos de fontes, utilizamos normalmente fontes online, visitamos os 
sites das instituições que mencionei, realizamos pesquisas na internet sobre 
casos de corrupção e baseamos também a nossa investigação em entrevistas a 
especialistas santomenses nas áreas relacionadas com os indicadores. 
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rAfAel mArques
Em Novembro passado, durante uma viagem intermunicipal do Muconda 

para o Luau, na província do Moxico, após mais de 60 quilómetros de estrada 
sem ver vivalma, a comitiva na qual seguia deparou-se com um pastor que 
conduzia perto de 30 cabeças de gado para executar a sentença de um kim-
bandeiro. O proprietário do gado foi acusado de feitiçaria e o kimbandeiro-
juiz condenou-o a entregar parte da sua fortuna como pagamento ao próprio 
“juiz” e ao soba da sua jurisdição. Muito poderia falar sobre as crenças na 
feitiçaria e a corrupção como esteios da sociedade angolana. Mas cabe-nos 
apenas, neste encontro, discutir a corrupção. Ora, a corrupção é um proble-
ma transversal, que está presente em todas as áreas da vida. Na aldeia deste 
pastor, a corrupção entrou na acusação de feitiçaria de que foi alvo, com o 
quimbanda e o soba a agir como justiceiros para benefício pessoal e dos seus. 
Em Angola, é necessário que haja apenas um tipo de justiça, que seja inde-
pendente e imparcial, baseada no primado da lei, do bom senso e da boa-fé. 
Para que isso aconteça, o combate à corrupção no país tem de ser mais pro-
fundo e transformador.

Há cinco anos, a narrativa dominante (como lhe chamaria o filósofo pós-
moderno Jean-François Lyotard) não mencionava a corrupção em Angola. Os 
seus detractores eram tratados como criminosos, agentes estrangeiros, traido-
res da pátria. Como tem sido evidente, a corrupção, quer especificamente em 
Angola, quer em África em geral, tem beneficiado sobretudo os dirigentes e 
os parceiros ocidentais. Entre estes contam-se algumas economias pouco pro-
dutivas da Europa, principalmente Portugal – mas não só – que têm encarado 
os fundos desviados do Estado angolano como fonte de enriquecimento. No 
passado, todos ganhavam e todos se calavam. Houve entretanto uma mu-
dança em Angola. Hoje a narrativa mudou. Apesar de haver muitos motivos 
de crítica ao actual governo, deve ser aplaudida a retórica de João Lourenço 
contra a corrupção institucionalizada. Falta, porém, introduzir reformas 
profundas ao nível dos órgãos de soberania e da administração pública para 
se promover, acima de tudo, a valorização humana. Sem essa condição indis-
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pensável, será impossível incorporar, no funcionamento da administração 
do Estado, a competência e a meritocracia, assim como os princípios morais 
de responsabilidade individual, de honestidade e integridade na gestão do 
património público e da vida dos angolanos. A corrupção não pode continuar 
a ser um elemento de conforto para conseguir empregos e promoções, para a 
subsistência básica, para o bem-estar e o enriquecimento egoísta dos privile-
giados e seus beneficiários. A questão actual já não é se existe ou não corrup-
ção e se esta deve ser combatida, mas sim como combatê-la e qual o grau de 
eficiência do tipo de medidas adoptadas. É este o ponto da questão em Ango-
la. A evolução que nos trouxe até aqui coloca novos problemas e exige novas 
soluções. Refiro-me a dois obstáculos muito concretos com os quais o comba-
te à corrupção tem embatido em Angola. O primeiro é a disfunção do poder 
judicial e o segundo é o nacionalismo invertido. “O direito administrativo 
permanece, enquanto o direito constitucional passa”, afirmou Otto Mayer, um 
famoso professor de direito administrativo alemão de finais do século XIX. 
Com isto ele pretendia dizer que as mudanças políticas raramente afectam as 
rotinas legais da vida quotidiana. O mesmo princípio se pode aplicar às rela-
ções entre o poder político e o poder judicial. O poder político muda, mas o 
poder judicial permanece igual a si próprio. Isto pode ser algo de positivo em 
situações conturbadas, mas certamente não o é quando se pretende executar 
uma reforma profunda. Neste caso, o poder judicial funciona como um obs-
táculo, impedindo a reforma. Esta é a situação actual em Angola.

um tribunal supremo de tipo feudal
Há um poder judicial para o qual foi remetido o combate à corrupção, 

mas que mantém a mesma moldura humana e as mesmas estruturas que 
serviram de acessório à pilhagem do país e à captura do Estado. É um poder 
judicial sem qualquer capacidade de adaptação aos novos tempos. Actua se-
gundo práticas burocráticas antiquadas, corporativas e até mesmo corruptas. 
No centro deste combate está o Tribunal Supremo, que tem funcionado como 
tribunal de primeira instância para uma parte considerável dos casos de cor-
rupção. O Tribunal Supremo é – ou deveria ser – um tribunal tipicamente de 
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recurso, ancorado em deliberações técnicas de direito. Nesse sentido, não está 
habilitado a julgar, em primeira instância, casos criminais complexos. A pre-
sente lei processual penal, no artigo 289.º, confere uma série de imunidades e 
foro privilegiado a deputados, ministros de Estado, ministros, secretários de 
Estado e entidades equiparadas, bem como a generais das Forças Armadas 
Angolanas (mais de dois mil), comissários da Polícia Nacional no activo e 
juízes dos tribunais superiores.

Já temos aqui milhares de pessoas com foro privilegiado e imunidades, 
o que não faz nenhum sentido. Naturalmente, o legislador deveria dimi-
nuir substancialmente esta lista. Além disso, estas imunidades só deveriam 
aplicar-se a pessoas no exercício de funções. O Tribunal Supremo angolano, 
contudo, está a aplicá-las a ex-deputados, ex-ministros e generais e comissá-
rios na reforma. Defendemos que deve existir um esforço legislativo e juris-
prudencial para fazer os julgamentos de primeira instância em tribunais de 
primeira instância, e não sobrecarregar o Tribunal Supremo com o que este 
não sabe fazer. O grau de disfuncionalidade do Tribunal Supremo fica bem 
evidenciado num simples exemplo: dos cerca de 340 funcionários do Tribunal 
Supremo, perto de metade são lavadeiras, governantas, cozinheiros, jardi-
neiros e motoristas colocados nas residências dos juízes conselheiros. Logo, 
metade do pessoal não presta qualquer apoio na tramitação e celeridade 
processuais. Cada juiz, em funções e jubilado, tem direito a cinco emprega-
dos domésticos. Esses interesses de grupo foram agravados pelo regime de 
comparticipação aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 69/21, que atribui à 
Procuradoria Geral da República (PGR) e aos tribunais 10% do valor líquido 
dos activos financeiros e não financeiros por si recuperados. Essa medida 
anula a independência e a imparcialidade dos tribunais nos julgamentos dos 
casos de corrupção, uma vez que os magistrados obtêm benefícios pessoais 
ao decidirem a perda alargada de bens por parte dos arguidos, o que viola os 
princípios e os valores constitucional e legalmente estabelecidos. Estão assim 
criadas as condições legais para que a magistratura judicial se transforme na 
nova oligarquia do país. Trata-se, simplesmente, de corrupção legalizada. Se 
agora os denunciantes da corrupção já não são “brindados” com acusações 
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judiciais e julgamentos de opereta, a verdade é que os julgamentos de opereta 
se mantêm, desta vez destinados a uma mão-cheia de acusados de corrupção. 
Recentemente, a Procuradoria-Geral da República anunciou ter instaurado 
mais de 700 processos criminais por corrupção. Aceitamos o número, mas 
também sabemos que, possivelmente, nem 10% chegarão a tribunal, dos quais 
apenas uma ínfima parte será julgada.

As sanções dos estados unidos
A falta de sequência dos processos judiciais em Angola gera a maior con-

fusão no estrangeiro. Veja-se o caso do apoio dos Estados Unidos da Amé-
rica no Dia Mundial contra a Corrupção, 9 de Dezembro de 2021. Os EUA 
sancionaram três individualidades angolanas – Isabel dos Santos e os generais 
Manuel Hélder Vieira Dias Júnior “Kopelipa” e Leopoldino Fragoso do Nas-
cimento –, assim como os respectivos cônjuges e filhos menores. Uma outra 
figura a quem os Estados Unidos da América impuseram sanções, Amélia 
Maria Coelho da Cruz Nascimento, faleceu seis meses antes, a 20 de Junho 
de 2021, em Luanda, conforme assento de óbito n.º 194, da 7.ª Conservatória 
do Registo Civil de Luanda, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. 
Ora, o Estado angolano foi incapaz de transmitir essa informação aos EUA, 
para que retirassem a falecida da lista de sanções, onde permanece até à data. 
Do mesmo modo, os dois generais foram punidos também pela sua associa-
ção ao empresário chinês Sam Pa. É do conhecimento oficial que o principal 
associado de Sam Pa em Angola foi Manuel Vicente, ex-presidente do Conse-
lho de Administração da Sonangol, ex-vice-presidente da República e actual 
deputado do MPLA, que tem imunidade e está isento de sanções.

Por seu lado, o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, teve 
a honradez de escrever três vezes ao procurador-geral da República manifes-
tando a sua total disponibilidade para prestar declarações e dar os devidos es-
clarecimentos sobre o caso. Por nunca ter recebido nenhuma resposta oficial 
da Procuradoria, a 24 de Novembro de 2021, Dos Santos enviou uma carta 
juramentada à justiça angolana, na qual registou os seus esclarecimentos, mas 
também a carta continua a ser ignorada. Os Estados Unidos da América são 
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um país organizado e segue os devidos processos no afã de ajudar a combater 
a corrupção em Angola. Mas fica tão confuso que penaliza uma morta por 
corrupção. E mesmo os outros sancionados não foram alvo de acusações 
criminais em Angola. As sanções dos EUA, porém, estão a ser usadas como 
argumento oficioso para o congelamento, no país, até dos salários a que os 
generais têm direito. Um outro caso: há dois anos, o general Higino Carneiro, 
deputado do MPLA, foi pronunciado em despacho por actos de corrupção 
enquanto governador de Luanda. Em teoria, seria a justiça a dar os seus 
passos e a funcionar. Na prática, contudo, não lhe foi retirada a imunidade, 
nenhum bem seu foi apreendido, e o deputado continua sentado no Parla-
mento a legislar

o teatro do absurdo 
Há aqui algo de absurdo, como no teatro de Beckett. Alguém está à espera 

de Godot, mas Godot nunca chega e não se sabe quem é. No meio judicial, 
o combate à corrupção também é algo que nunca chega ao fim e não se 
sabe contra quem se dirige. Tornou-se uma tragicomédia do absurdo. Se os 
tribunais se transformam numa tragicomédia do absurdo, deixam de exercer 
a sua função e tornam-se meras vestes de vazios arbitrários. A essência do 
tribunal é a confiança e o respeito que devem inspirar na população, pois não 
têm qualquer outra força. Se essa confiança se perde, as decisões dos tribunais 
deixam de ter qualquer valor e o seu cumprimento passa a depender da força 
relativa de cada um e não de uma visão contratual e democrática da socieda-
de. Sem confiança não há poder judicial e, logo, não há democracia.

nacionalismo invertido 
Absurdo é também o adjectivo que caracteriza o segundo tema desta re-

flexão. Podemos chamá-lo de “nacionalismo invertido” no combate à corrup-
ção. As autoridades judiciais angolanas só se têm preocupado em perseguir 
angolanos, deixando de fora todos os estrangeiros, corruptores, corruptos, 
facilitadores, intermediários, etc., que foram e são autores ou cúmplices da 
corrupção. Temos de ser cristalinos. Sem a colaboração estrangeira – das 
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chamadas sociedades mais avançadas – não teria sido possível a pilhagem 
desenfreada em Angola. Cito o exemplo de dois empresários estrangeiros que 
funcionaram como verdadeiros polvos na captura da classe dirigente para 
o saque do país. Trata-se de Sam Pa, o então patrão do China International 
Fund (CIF), e do brasileiro Valdomiro Minoru Dondo, ambos detentores de 
dupla cidadania angolana. No primeiro caso, não se vê a justiça empenhada 
a rastrear as centenas de milhões de dólares e o vasto património adquiri-
do em vários países pelo conglomerado ChinaSonangol, uma joint venture 
entre o CIF e a Sonangol com recurso a fundos do Estado angolano. A PGR 
contentou-se com a entrega “voluntária” de alguns edifícios em Angola pelo 
procurador do CIF, sem recurso a qualquer procedimento judicial.

Já Minoru Dondo tinha negócios transversais com uma longa lista dos 
principais membros da anterior nomenclatura, desde membros da família 
presidencial até generais, ministros, deputados, etc., muitos dos quais estão a 
contas com a justiça. Só do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), as 
empresas de Minoru Dondo receberam mais de dois mil milhões de dólares 
em esquemas indiciadores de corrupção. Minoru Dondo estabeleceu veícu-
los de saque, com o INSS, em projectos imobiliários, alguns dos quais foram 
alvo de arrestos, mas sem qualquer belisco legal para os seus negócios e a sua 
imagem. Vejamos três casos, de entre vários, que têm em comum a partici-
pação significativa da Sonangol. O primeiro é o da Biocom. As participações 
sociais da Biocom pertencentes a entidades angolanas (40%) foram “volunta-
riamente” entregues ao Estado (Instituto de Gestão de Activos e Participações 
do Estado – IGAPE), assim como a dívida de mais de US$ 500 milhões a 
bancos angolanos. Contudo, a parte pertencente à Odebrecht, Engenharia e 
Construções (40%) continua nas suas mãos. A empresa brasileira entrou para 
a referida sociedade comercial sem aportação de capital relevante, mas com 
maquinaria e, até à data, essa mesma Odebrecht gere os destinos da Biocom, 
perante o olhar complacente do Estado. Ora, a multinacional brasileira en-
gendrou um esquema de negócios consigo mesma de vendas de equipamen-
tos e serviços à Biocom, por si gerida, que lhe garante reclamar uma dívida de 
228 milhões de dólares pela gestão ruinosa da empresa. A título de exemplo, a 
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Odebrecht usou uma linha de crédito do Banco Económico, no valor de US$ 
80 milhões de dólares, para importação de açúcar do Brasil, o qual foi co-
mercializado, mesmo tendo a Biocom sido criada para produzir açúcar. Essa 
dívida não é assumida como tal, mas endossada ao sindicato bancário como 
dívida geral com garantia do Estado sujeita à execução dos bancos comer-
ciais. Não vale a pena mencionar a centralidade da Odebrecht no processo 
Lava-Jato no Brasil e o seu envolvimento em assombrosos actos de corrupção. 
Em tribunal, nos Estados Unidos, a Odebrecht confessou ter corrompido 
dirigentes angolanos com mais de 50 milhões de dólares para obtenção de 
contratos que lhe renderam lucros no valor de 262 milhões de dólares. Os 
Estados Unidos ganharam muito dinheiro com as multas aplicadas à empresa 
brasileira. Em 2017, solicitámos à PGR a investigação da Odebrecht, sem su-
cesso. Em Angola, nada lhe acontece e até é premiada com a entrega da obra 
de construção da Refinaria de Cabinda, no valor de US $920 milhões, bem 
como a sua continuação na gestão nefária da Biocom. Em segundo lugar, te-
mos o caso do Banco Espírito Santo Angola (BESA). Em Portugal, é um caso 
“submarino”, permanece escondido debaixo do mar durante anos, e de vez em 
quando emerge. Não se entende bem por que motivo uma investigação inicia-
da em 2009, com sete acórdãos do Tribunal da Relação, envolvendo 14 juízes 
de tribunais superiores, ainda não tem uma solução em 2022. Há 12 anos, fui 
ouvido em Lisboa, inicialmente como suspeito, por ter denunciado os esque-
mas de corrupção do BES Portugal em Angola, quando este banco era intocá-
vel. Em Angola, nem sequer existe menção de um processo. A existir, estará 
sempre submerso. Publiquei, no Maka Angola, várias peças investigativas que 
apontavam para uma rede ampla envolvida neste caso, desde logo o Banco 
Nacional de Angola e a sua administração, mas também vários estrangeiros, 
particularmente portugueses. Trata-se de um caso internacional. Mas a rede 
da justiça não é lançada a todos. Não se pode entregar as investigações de 
casos fundamentais para Angola, ocorridos em território nacional, apenas a 
Portugal e para benefício exclusivo deste país. A soberania judicial tem de ser 
efectivada nos dois sentidos, e não apenas na via da ex-metrópole. Passemos 
ao terceiro caso, ligado às telecomunicações e à UNITEL. Trata-se da maior 
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empresa privada de Angola. O Serviço Nacional de Recuperação deActivos 
(SENRA) da PGR quer receber, por via de recados de coacção, os 25% detidos 
pela empresa do general Leopoldino Fragoso do Nascimento, a GENI, através 
de uma suposta entrega voluntária por carta, para que o mesmo evite “piorar 
a sua situação”. Essa preguiça ilegal é inadmissível.

Hoje, já é possível saber como a Sonangol entrou para o capital social da 
UNITEL e o total de fundos por si investidos. Em 1998, a Sonangol fez um 
contrato, no valor de US$ 30 milhões, com a empresa sueca de telecomu-
nicações Ericsson, para a provisão e instalação de um sistema de telefonia 
móvel GSM 900 para a UNITEL. Esse investimento garantiu 25% das acções 
da UNITEL à Sonangol e um retorno em dividendos, até à data, de US$ 1,2 
mil milhões. É preciso investigar as circunstâncias da obtenção de licença e 
entrada do general Leopoldino do Nascimento, de Isabel dos Santos e da Por-
tugal Telecom Ventures (adquirida pela brasileira Oi), que detêm equitativa-
mente os outros 75% das acções. Mais uma vez, temos aqui um caso em que a 
entidade estrangeira é simplesmente ignorada. Havendo provas de corrupção, 
a participação da PT/Oi também deveria ser objecto de congelamento e os 
seus representantes chamados à justiça por eventual associação criminosa. 
Contudo, as propostas e os termos de “entrega voluntária” não têm suporte 
legal, nem a procuradora tem poderes para as certificar. O “voluntário” pode 
sempre, mais tarde, vir dizer que entregou acções ou património sob coacção 
e processar o Estado. Este género de procedimentos é ilegal, não clarifica e só 
trará mais confusões. O combate efectivo à corrupção só terá sucesso quando 
abranger todos, nomeadamente os estrangeiros que funcionam como cata-
lisadores e absorventes das fortunas desviadas. Essa é uma 16/19 exigência 
fundamental. Os magistrados angolanos não devem sentir-se apenas confor-
táveis em investigar e punir uma cara-metade da corrupção. 

conclusão 
Para finalizar, três notas rápidas sobre o pós-combate à corrupção. O 

combate à corrupção não pode servir para criar uma nova classe de preda-
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dores, fazendo com que, em nome dessa luta, o Estado volte a ser capturado, 
agora por novos actores. A ideia não é substituir uns por outros. Angola não 
quer e não precisa de novos bandidos. A isto acresce que o combate à corrup-
ção não será efectivo e real enquanto presenças malsãs continuarem a pulular 
pelo governo. João Lourenço já teve tempo para avaliar os seus colaboradores 
e conhecer bem os mecanismos e as alavancas do poder. As denúncias que 
apontam membros do actual executivo como corruptos parecem cair num vá-
cuo. Assim, os casos vão amentando e a desmoralização da administração do 
Estado galopa de forma desabrida. De um modo geral, os angolanos devem 
entender que o problema maior do país não são as pessoas, mas sim a pou-
ca valorização humana, o sistema e as suas 18/19 instituições. É importante 
denunciar a corrupção, mas é também fundamental ter uma administração 
pública que previna a corrupção e um sistema judicial capaz de julgar com 
imparcialidade e competência. Este deve ser o foco principal da advocacia 
social contra a corrupção, para que as denúncias não continuem a cair em 
saco roto. Sem mudar o sistema e as instituições – alterando radicalmente o 
entendimento sobre o que é “ser angolano” – o país manter-se-á amarrado 
ao subdesenvolvimento e totalmente exposto à captura do Estado. Portanto, 
precisamos agora de iniciar uma nova etapa, em que se aprofunde e efective o 
combate à corrupção.
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o papel doS denuncianteS 
na luta contra a corrupção
marie terracol / reSponSável pela protecção de denuncianteS,    
          tranSparência interncional
Gorete pinheiro / aSSociação SantomenSe de mulhereS JuriStaS, Stp
ana GomeS / ex-eurodeputada, diplomata, portuGal

mArie terrAcol 
Como foi mencionado, trabalho na Transparência Internacional, que é a 

coligação internacional de luta contra a corrupção. Estamos presentes em 119 
países através de comités nacionais que funcionam como organizações inde-
pendentes e com peritos locais. Infelizmente, não temos um comité nacional 
em São Tomé, por isso mesmo agradeço muito o convite. 

A nossa missão é promover transparência e integridade a todos os níveis 
e em todos os sectores da sociedade. Pessoalmente, estou sediada na secre-
taria internacional em Berlim. A organização começou a trabalhar na área 
da proteção de delatores (whistleblowers) de casos de corrupção há 10 anos, 
porque reconhecemos que a denúncia (whistleblowing) é uma das maneiras 
mais eficaz de descobrir a corrupção. 

Vou começar com por introduzir alguns conceitos:
Definimos a “denúncia” (whistleblowing) como uma revelação de infor-

mações relacionadas com corrupção, ou com actividades ilegais ou fraudulen-
tas, que ameaçam o interesse público 

Definimos “delator” (whistleblower), como qualquer empregado ou traba-
lhador, do sector público ou privado, que denuncia esses casos. Conforme a 
nossa definição, os delatores são indivíduos que reportam casos de corrupção 
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descobertos no âmbito das suas actividades profissionais (e não qualquer 
pessoa que reporta corrupção). Essas fontes internas têm frequentemente 
informações cruciais e, ao mesmo tempo, são mais vulneráveis e susceptíveis 
de sofrer retaliações. Por isso, precisam de uma proteção especial. 

Existem muitas histórias de denunciantes que evitaram catástrofes, salva-
ram vidas e que protegeram recursos públicos. Seleccionei uma história breve 
para contar hoje. É a história de um denunciante que recorreu ao nosso comi-
té na República Democrática do Congo. Era o director do Ministério de ges-
tão florestal e escreveu ao Presidente e o Primeiro-Ministro do país em 2009, 
alegando que o secretário geral do Ministério tinha desviado 38 milhões de 
dólares do programa de protecção das florestas. Logo depois da denúncia, 
este delator foi preso. A sua família foi para um comité local da Transparência 
Internacional no país. A TI pediu ao inspector das finanças para lançar uma 
auditoria. Um mês depois, o relatório confirmou a denúncia que tinha sido 
feita pelo director. O denunciante foi libertado, o secretário geral foi demitido 
e vários membros do Ministério foram despedidos, e agora os pagamentos 
têm salvaguardas mais sólidas. Isso mostra que uma pessoa individual, graça 
aos seus conhecimentos sobre casos de corrupção, pode ter um impacto posi-
tivo na vida de muitas outras pessoas, se reportar essas informações a alguém 
que tem a capacidade de actuar. 

Isso é razão pela qual queremos que mais pessoas denunciem corrupção e 
delitos. Acreditamos que mais casos de corrupção podem ser evitados se mais 
pessoas relatarem situações que conhecem às organizações, as autoridades ou 
aos media. 

Infelizmente, denunciar pode trazer consequências nefastas nas vidas ou 
nas carreiras dos delatores, e, por vezes, pode até comprometer a sua segu-
rança. Os denunciantes podem ser despedidos, presos ou ameaçados, e em 
casos extremos, agredidos ou mortos. No ano passado, duas pessoas foram 
condenadas à morte por ter feito uma denúncia. Felizmente, o nosso progra-
ma de protecção em África conseguiu extraditá-los do país, mas é importante 
sublinhar que muitas vezes os denunciantes correm riscos muito elevados.

Para encorajar as pessoas a denunciar a corrupção, temos primeiro que 
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compreender porque, na maioria do tempo, não denunciam. Conforme o 
indicador global de corrupção, que analisa as experiências com os temas de 
corrupção de cidadãos no mundo inteiro, existem três razões principais pelas 
quais os casos não são relatados. Muitas vezes as pessoas nem sabem como 
e onde reportá-los. Este é o primeiro obstáculo. Segundo, acreditam que 
mesmo se o fizerem, a denúncia não terá impacto. A terceira e principal causa 
pela qual a pessoas não o fazem é por receio de sofrer retaliações. 

Em São Tomé e Príncipe, cerca de três quartos das pessoas entrevistadas 
acreditam que podem sofrer represálias caso relatem casos de corrupção. Ao 
mesmo tempo, 54% das pessoas em São Tomé acham que uma pessoa indivi-
dual pode ter um impacto positivo ao denunciar um caso de corrupção. Isto é 
uma boa notícia e podemos apoiar-nos neste dado para trabalhar.  

O que é que a sociedade civil pode fazer para lutar contra a corrupção? A 
estratégia da Transparência Internacional para encorajar os delatores é através 
da eliminação destes obstáculos. É isto que procuramos fazer através de um 
trabalho de advocacia para desenvolver programas de protecção para os de-
nunciadores, para permitir que as pessoas façam denúncias de forma segura. 
Fazemos advocacia para a criação de canais acessíveis para poder relatar casos 
de corrupção. 

O que é que isto significa na prática? Há 10 anos que estamos a fazer 
advocacia ao nível nacional em muitos países para a adopção de legislação no 
sentido de eliminar estes obstáculos de fornecer uma protecção adequada aos 
denunciantes. Desenvolvemos princípios internacionais relacionados com as 
denúncias de casos de corrupção e delitos, bem como recursos, guias de boas 
práticas e uma metodologia para avaliar as legislações vigentes. Muitos países 
e governos usam-nos para desenvolver a suas próprias leis. Serve também 
para qualquer organização da sociedade civil ou partido interessado por este 
tema. Os nossos comités têm estado muito envolvidos nos processos legislati-
vos, nos diferentes países onde estamos presentes. 

Fazemos igualmente pressão para uma implementação eficaz das leis de 
protecção e acompanhamos estes processos. A criação de legislação é só o 
primeiro passo. Mas para que a proteção dos denunciadores seja garantida, 
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tem que ser implementada correctamente. Nós monitoramos e seguimos o 
processo legal em curso em vários países. 

Temos de trabalhar com instituições publicas, empresas privadas, por-
que é ali que a maioria dos casos são observados, sendo mais provável que as 
pessoas façam as denúncias dentro da própria organização. Por isso, é muito 
importante que estas organizações forneçam mecanismos de protecção e 
garantam a segurança das pessoas que relatam delitos. 

Aconselhamos, em vários países, empresas e instituições públicas sobre 
como implementar estas medidas, disponibilizando-lhes ferramentas adicio-
nais. Em Itália, por exemplo, a Transparência Internacional apoia a Adminis-
tração Pública a desenvolver um sistema online para reportar corrupção. 

O nosso trabalho é também aconselhar delatores individuais. Vários dos 
nossos comités criaram guias para denunciantes sobre como comunicar de 
forma segura. Em 60 países, temos o que chamamos programas de advocacia 
e conselhos legais, nos quais aconselhamos os denunciadores sobre como fa-
zer as suas denúncias com segurança e trabalhamos para assegurar que estas 
denuncias são feitas junto das instituições adequadas. Apoiamos também os 
que sofrem de retaliações.  

Comunicamos também as acções de denúncias, tentando partilhar o im-
pacto positivo que podem ter. Infelizmente, os delatores frequentemente têm 
uma má reputação em vez de serem considerados indivíduos que actuam pelo 
bem comum.  Encorajar as pessoas a denunciar a corrupção é um caminho 
longo, mas os resultados valem a pena. 

gorete pinHeiro 
Eu vou falar-vos dos factores que, conhecendo a realidade do meu país, 

estão na base da prática de actos de corrupção:
- Os problemas socioeconómicos. A questão salarial é muito relevante.  

Verifica-se uma disparidade de remunerações na função pública. O custo de 
vida em São Tomé e Príncipe é elevado e tem aumentado circunstancialmen-
te. Imaginemos um funcionário público que aufere o salário mínimo (1.200 



o PaPel doS denuncIanTeS / painel 485

dobras) em São Tomé e Príncipe. Tivemos um aumento dos combustíveis 
recentemente em aproximadamente 5 dobras por litro. Imaginemos que este 
funcionário vive no distrito de Lobata e trabalha no distrito de Água Grande. 
Só em transportes, este funcionário vai ter uma despesa de 850 dobras. Isto 
não é aceitável e leva a que no desempenho nas suas funções seja facilmente 
aliciado a ser corrompido a subornos. 

- A perda ou ausência de valores sociais e os valores culturais. Como te-
mos vindo a perder valores sociais e morais, vemos que as pessoas facilmente 
em pequenos negócios querem corromper ou são corrompidas. Verifica-se 
igualmente uma falta de recursos humanos altamente qualificados. Na minha 
perspectiva, isto parece propositado, pois sabem que ter funcionários alta-
mente qualificados pode condicionar as práticas menos lícitas que possam ter, 
criando um ambiente propiciador da corrupção. Isto é coadjuvado pela fraca 
capacidade das instituições públicas em fiscalizar, responsabilizar e imple-
mentar mecanismos eficazes de combate. 

Há muitas pessoas que exercem cargos sem terem formação. Verifica-
se uma politização geral da administração pública. Além disso, considero 
necessário criar uma lei mais específica contra a corrupção. A falta também 
de uma lei de protecção para os denunciantes também dificulta o combate à 
corrupção.

Qual o papel dos denunciantes na luta contra a corrupção? Esta é a ques-
tão fundamental a espero conseguir responder. O projecto de lei foi remetido 
à Assembleia Nacional para a sua aprovação e posteriormente remetido ao 
Presidente da República para a sua promulgação, mas não foi aprovada até ao 
momento. Temos também um projecto de lei sobre a recuperação de activos e 
perda de bens, um projecto de lei sobre a proteção de testemunhas, a Cons-
tituição da República, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
(UNCAC), a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à 
Corrupção e os Códigos Penal e de Processo Penal. 

O projecto de lei sobre activos e perdas de bens foi elaborado por ser 
considerado que no nosso ordenamento jurídico não tínhamos ainda con-
templado alguns crimes, os chamados crimes novos. Crimes novos, que são 
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velhos, mas que agora ocorrem com maior abrangência. Houve necessidade 
de estes estarem regulados no nosso ordenamento jurídico. Nas definições, 
para não haver margem de dúvidas, houve a necessidade de se definir, no 
projecto de lei, o que é uma testemunha, uma vítima ou intimidação. Todos 
estes diplomas estão disponíveis e podem ser consultados, sendo que a alguns 
falta apenas a promulgação. 

Relativamente à nossa Constituição, o Senhor Procurador-Geral da Re-
pública já fez ênfase aos crimes de branqueamento de capitais e por aí fora, à 
Convenção das Nações Unidas para o Combate e Prevenção da Corrupção, 
etc. Apelamos para que os órgãos competentes, com alguma urgência, apro-
vem e promulguem a lei que protege as testemunhas e denunciantes. 

Em jeito de síntese, em relação às recomendações, foi o que já referi: 
defendemos a aprovação e promulgação do projecto de lei sobre a recupe-
ração de activos e perda de bens, sobre a protecção das testemunhas e a sua 
escrupulosa aplicabilidade; homenagear individualidades e ou organizações 
nacionais de combate e luta contra à corrupção; denúncia massiva e reverter 
o quadro de valores cívicos e morais nacionais. Aqui acrescenta-se também 
o que a Conceição Lima nos falou sobre a componente cultural, porque a 
corrupção está enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade. O Estado 
tem sido lesado de forma vergonhosa. Na minha opinião, a aprovação destes 
diplomas ajudar-nos-ão a combater efectivamente a corrupção, ou a diminuir 
o nível de corrupção no nosso país. 

AnA gomes
Obrigada pelo convite da FONG-STP e da ACEP e parabéns pela organi-

zação deste debate, que tem sido livre, embora tenhamos ouvido falar de mui-
tas dificuldades ao exercício da liberdade. Mas, na verdade, a liberdade só se 
aprende exercendo-a e é exactamente isso que estamos aqui a fazer e por isso 
temos falado com liberdade. Para mim é muito importante que a protecção 
de denunciantes esteja na agenda desta conferência e é também estimulante 
saber que aqui já estão a trabalhar em diplomas para regular este problema, 
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em particular.
Gostava de começar por evocar um relatório sobre “A corrupção 

nos setores público e privado: o impacto nos direitos humanos em 
países terceiros” por que eu fui responsável no Parlamento Europeu, 
adoptado em 2013.1

Verificámos através da elaboração desse relatório que há uma re-
lação frequente entre o combate contra a corrupção e o combate pelos 
direitos humanos. Porque quem denuncia e expõe a corrupção se vê 
muitas vezes ameaçado. E, também, porque muita gente não expõe a 
corrupção, e corruptos, e corruptores, por medo de sofrer represálias. 
Por isso mesmo é que chegámos à conclusão que proteger os denun-
ciantes é fundamental: porque os mais básicos direitos humanos de 
quem corajosamente denuncia a corrupção podem estar a ser amea-
çados e violados.

Eu tive o grande prazer de convidar o insigne activista dos direi-
tos humanos e da luta contra a corrupção Rafael Marques para ser 
um dos depoentes nas audições que fizemos no Parlamento Europeu 
no processo de elaboração desse relatório. As audições tinham como 
objectivo recolher elementos e redigir recomendações legislativas e 
políticas para os nossos governos e instituições europeias com vista a 
melhor combater a corrupção e proteger e incentivar quem a de-
nuncia. A participação do Rafael foi decisiva e deu fé daquilo que ele 
próprio experimentava como empenhado combatente que dava cara 
a expor, nacional e internacionalmente, corrupção e violações dos 
direitos humanos no seu país Angola, com repercussões muitas vezes 
em Portugal e noutros países implicados. Pois o problema da corrup-
ção não é um fenómeno endémico de uma determinada sociedade, 
ou só dos países em desenvolvimento, como alguns pretendem: é 
um problema global, em que frequentemente são agentes políticos e 
económicos de países desenvolvidos que promovem, organizam ou 
participam, em esquemas corruptos, nacionais e transnacionais. Por 
isso, ao combater a corrupção aqui nas ilhas de São Tomé, estamos 

1 https://www.
europarl.europa.
eu/doceo/docu-
ment/ A-7-2013-
0250_PT.html
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também a contribuir para combater a corrupção globalmente.
Nessas audições no Parlamento Europeu - onde, creio, o Rafael veio então 

pela primeira vez ao PE - foi marcante o importante testemunho pessoal que 
ele deixou: sabia que estava em risco de vida pelo que expunha no “Maka 
Angola” e nos livros que publicava, mas tinha podido criar e valer-se de uma 
rede internacional de amigos e admiradores, que o seguiam de perto e visivel-
mente, assim lhe conferindo alguma protecção, o que o estimulava a perseve-
rar no combate. Se ele fosse preso, ferido ou intimidado, o alarme internacio-
nal logo assestaria os holofotes nas autoridades angolanas, assim dissuadindo 
quem tencionasse vingar-se.

Sabendo dessas audições, veio também nessa altura procurar-me um 
ex-banqueiro suíço, de seu nome Rudolf Elmer. Tinha sido um alto quadro 
do Banco Julius Baer, que se apresenta como um dos bancos mais antigos do 
mundo. Rudolf Elmer tinha feito a sua carreira e a certa altura fora nomeado 
director de operações do banco nas Ilhas Maurícias. As Ilhas Maurícias, que 
vimos hoje aqui classificar com muito aspectos positivos, funcionam como 
um offshore e por elas passam muitas das relações financeiras que decorrem 
dos esquemas de corrupção, sendo instrumentais no desvio de recursos de 
países mais pobres, organizando fluxos ilícitos de capitais.

Rudolf Elmer acabou também a testemunhar no PE: veio contar que, 
sendo director das operações financeiras do banco nas ilhas Maurícias, se 
tinha dado conta de como eram avassaladores os esquemas de corrupção e de 
desvio de recursos de países em desenvolvimento que passavam pelas mãos 
dele e do seu banco, em esquemas que até podiam ser legais, mas também 
eram imorais e corruptos. De acordo com Elmer, os responsáveis por estes 
esquemas estavam habituados a beneficiar do olhar supostamente técnico, 
mas indiferente e complacente, dos responsáveis bancários. Por isso mesmo, 
ele tinha tido um sobressalto ético, e procurara levar o seu próprio banco a 
abandonar certas práticas. Quando viu que o banco não queria ouvir, denun-
ciou a situação externamente, tendo, em consequência, passado a ter a vida 
infernizada: fora arruinado, sofrera perseguições pessoais e até aos familiares, 
passara por internamento psiquiátrico, divórcio e estava ainda sujeito a jul-
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gamento e sujeito a ir passar anos na prisão. Ao fim de anos, o ex-banqueiro 
ainda estava numa situação terrível: lembro-me até que tive de lhe dinhei-
ro para ele poder voltar para a Suíça onde vivia, porque não tinha sequer 
suficiente para comprar o bilhete de comboio. A situação impressionou-me 
muito. Ele escreveu um livro a contar com detalhe tudo aquilo por que passou 
e hoje é um destacado activista suíço contra a corrupção.

Este foi mais um dos vários casos que nos convenceram, aos deputados no 
Parlamento Europeu, ser indispensável criar um quadro legal mínimo, aplicável 
a todos os membros da UE, de proteção dos denunciantes. Através do testemu-
nho de tantas pessoas corajosas, que ousavam denunciar os corruptos apesar de 
todos os riscos que corriam, ganhámos consciência de que proteger os denun-
ciantes era essencial, não apenas para proteger os seus direitos humanos mais 
básicos, mas para sermos eficazes no combate à corrupção.

E percebemos também que o fenómeno da corrupção, sendo muito difícil 
de provar por si só, está frequentemente associado a muitos tipos de crimes, 
para além das violações de direitos humanos que pode gerar: está associado à 
fraude e à evasão fiscais, ao branqueamento de capitais e outro tipo de crimi-
nalidade conexa, muitas vezes é mesmo indissociável da criminalidade orga-
nizada, como a que vive do tráfico de drogas, de armas ou de seres humanos.

Com o 11 de setembro de 2001, já tinha ficado claro que o branqueamen-
to de capitais é uma actividade instrumental do financiamento do terrorismo. 
Por isso, as leis e directivas europeias de combate ao branqueamento de capi-
tais são também de combate ao financiamento do terrorismo. Este aspecto é 
muito importante e não pode continuar a ser desvalorizado pelos governos, 
parlamentos, instituições da Justiça e pelos agentes económicos e financeiros 
dos diversos países.

Desenvolvimentos subsequentes encarregaram-se de o comfirmar ainda 
mais claramente. No ano de 2014, rebentou o grande escândalo Lux Leaks, 
que demonstrou que o Luxemburgo, um país da União Europeia, funcionava 
também como offshore e centro de práticas de concorrência fiscal desleal para 
com outros membros da UE, dando borlas fiscais a grandes multinacionais, 
que assim pagavam muito menos impostos que as PMEs luxemburguesas e 



90

europeias. Não é o único país da União Europeia que funciona como paraíso 
fiscal para esquemas de branqueamento de capitais, desvio de recursos em 
fluxos ilícitos de países africanos e de outras origens, e para esconder e par-
quear proventos da corrupção em todo o mundo. Nessa altura, o Luxemburgo 
levou ao banco dos réus o jornalista francês Antoine Deltour como principal 
denunciante - ou “lanceur d’alerte”, como mais apropriadamente se designa 
em francês - do escandalo Lux Leaks, por ter tido a coragem, com base em 
fontes internas dos bancos, de expor o que se passava. Antoine Deltour foi, tal 
como Rudolf Elmer, julgado por ter violado as regras do secretismo finan-
ceiro que protegia estes esquemas. E já havia muito outros casos conhecidos, 
desde o chamado caso Swiss Leaks envolvendo o banco HSBC na Suíça em 
2008/9. Mas é o caso Lux Leaks que acorda todos a nível da UE.

Percebemos então que não estávamos apenas a considerar questões técni-
co-financeiras do combate a operações de branqueamento de capitais e evasão 
fiscal, ligadas ao funcionamento dos nossos sistemas bancários e financeiros 
como offshores ou “paraísos fiscais”, organizados pela banca mundial e pelos 
nossos governos. Tínhamos de tratar de proteger pessoas que denunciavam 
fraudes e crimes com graves implicações para a governação de muitos países, 
que viam o erário público assaltado, a escola pública, a saúde pública e servi-
ços públicos básicos comprometidos, impedindo o desenvolvimento nessas 
sociedades e desprezando as vidas de milhões de seres humanos. Por exem-
plo, distinguimos no Parlamento Europeu uma denunciante que tinha sido 
contratada pela multinacional Nestlé para garantir o controlo da qualidade 
dos produtos alimentares, na sequência de um grande problema, entre 2009 
e em 2013, que resultou no envenenamento de crianças na China. Ela tinha 
sido contratada para garantir que isto não voltava a acontecer. E verificou que 
umas bolachas exportadas pela Nestlé, para países africanos e outros, provo-
cavam engasgamentos e a morte de muitas crianças. Ao denunciar a situação 
internamente, foi ignorada, pelo que decidiu expor a situação publicamente, 
acabando vítima de acções judiciais e de todo o tipo de intimidações acusada 
de ter comprometido a reputação da Nestlé.

O sentido da responsabilidade dos denunciantes tem de ser enaltecido e 
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estimulado, não desencorajado e suprimido: como evocou a primeira interve-
niente neste seminário ao falar de um agente do sector público, da Direcção-
Geral das Florestas do Congo, que denunciou crimes ambientais. A denúncia 
de crimes ambientais é cada vez mais importante e o papel dos denunciantes 
tem que ser valorizado e protegido.

Pouco depois do Lux Leaks, ficamos a saber muito mais através do escân-
dalo Panama Papers, exposto pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de 
Investigação. Até hoje não sabemos quem foi o denunciante e ninguém põe 
em causa o interesse público desta denúncia. Ou seja, o denunciante continua 
incógnito - dá-se-lhe o nome de John Doe, um pseudónimo. É possivelmente 
alguém da sociedade de advogados Mossack Fonseca que está no centro das 
monumentais revelações conhecidas como Panama Papers.

Tivemos mesmo, no contexto da investigação do Parlamento Europeu 
sobre os Panama Papers, uma jornalista de um país europeu assassinada, à 
bomba, no seu país, Malta. Estou a falar de Daphne Caruana Galizia, que 
estava impedida de exercer a sua profissão de jornalista e que, por isso, optou 
por continuar o seu trabalho investigativo e revelador da corrupção através 
de um blogue. Suponho que aí tem algum paralelismo com o Rafael Marques, 
porque se tornou uma activista, criando o seu próprio jornal recorrendo aos 
meios digitais. Daphne Caruana Galizia tratava de divulgar através do seu 
blogue toda a informação que conseguia obter e confirmar, numa cruzada 
pela integridade e pela transparência no seu próprio país. Eu conheci- a em 
Fevereiro de 2017, quando uma missão do Parlamento Europeu foi a Malta - 
outro notório offshore europeu, seguir casos concretos expostos pelos Panama 
Papers. Ela era a principal investigadora dos Panama Papers em Malta. Malta 
tem uma importância global porque muito dinheiro, de cleptocratas de todo 
o mundo, era - e é- “lavado” através dos bancos e sistema financeiro de Malta. 
Há várias triangulações nesta matéria, envolvendo e prejudicando vários paí-
ses da CPLP - os circuitos financeiros da “lavagem” dos proventos da corrup-
ção e do roubo aos erários públicos que passam por Malta, Chipre, Holanda, 
Irlanda ou Luxemburgo, geralmente passam antes por Portugal, via Madeira, 
e Cabo Verde…
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O assassinato da Daphne em Outubro de 2017 provocou uma comoção 
tremenda na União Europeia: e ainda hoje a justiça maltesa está a julgar os 
bandidos que puseram a bomba, procurando chegar aos políticos e empresá-
rios suspeitos de a ter encomendado. O Governo doentão Primeiro Ministro 
Joseph Muscat acabou por ser forçado a demitir-se, pela cumplicidade e 
encobrimento.

No ano seguinte, outro jovem jornalista e a sua companheira foram 
assassinados na Eslováquia. Jan Kuciak estava a investigar uma máfia que se 
apropriava de fundos europeus, valendo-se das vulnerabilidades dos mecanis-
mos e dos controlos do Estado eslovaco.

Estes dois assassinatos contribuíram para fazer o PE exigir que se criasse 
legislação europeia sobre protecção de denunciantes. Alguns países europeus 
tinham legislação contemplando alguma protecção e outros não tinham 
nenhuma. Num país como Portugal haveria já alguma legislação para protec-
ção de testemunhas, porventura extensível a denunciantes, mas os perigos a 
que estes estão expostos, exigem mais especifica protecção. Não é o mesmo 
tipo de casos. Entendeu-se ser absolutamente necessário haver um mínimo 
de legislação que nivelasse a protecção a nível de todos os países europeus. E 
por isso a Comissão Europeia - que é quem pode iniciar a legislação na UE - 
apresentou uma proposta de directiva sobre protecção de denunciantes, que o 
PE logo tratou de apoiar e melhorar.

Essa directiva acabou por ter uma grande influência porque levou todos 
os países europeus a ter de criar legislação específica para a protecção de 
denunciantes. Foi o caso de Portugal, que aprovou finalmente uma lei espe-
cifica em 20 de Dezembro de 2021, o que quer dizer que ainda estamos para 
ver como vai ser aplicada. Em Portugal houve imensa resistência. Desde logo, 
relacionada com a palavra “denunciantes”, tendo em conta o passado históri-
co que nós todos de língua portuguesa temos em comum: a palavra evoca o 
regime colonial-fascista e os métodos de actuação e de perseguição da PIDE, 
frequentemente valendo-se de denunciantes contra activistas anti-coloniais 
e anti-regime. Mas temos de ultrapassar o preconceito e, qualquer que seja a 
formulação a adoptar, temos de aceitar que quem faz este serviço público de 
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expor o que precisa de ser exposto em defesa do interesse público, contra a 
corrupção e crimes conexos, merece ser protegido e precisa de ser protegido.

A aprovação da directiva de protecção dos denunciantes envolveu um 
verdadeiro braço de ferro entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, 
onde se sentam os governos. Por isso a aplicação acabou por ficar restrita a 
pessoas de dentro de organizações, como a senhora da Nestlé e o director das 
florestas do Congo. Assim, pode entender-se que não cobre casos como o do 
tal John Doe dos Panama Papers, quem quer que ela ou ela seja. Ou o caso do 
Rui Pinto.

Eu não sabia quem era o responsável pelo Football Leaks e não imaginava 
que fosse um jovem português, quando tivemos uma audição sobre o Football 
Leaks no quadro da Comissão de Inquérito do PE sobre os Panama Papers. 
Porque o Rui Pinto não pertencia a nenhuma organização ligada ao futebol, 
há muita gente em Portugal a sustentar que ele não está protegido pela direc-
tiva europeia de protecção de denunciantes. No entanto, esta directiva não 
pode ser lida sozinha, nomeadamente desgarrada de outras leis relevantes 
para combater a corrupção e o branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo.

O artigo 38 da 4ª e 5ª directivas europeias contra o branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo diz que os Estados têm a obrigação de 
proteger todas e quaisquer pessoas - sem mencionar se são de dentro, ou de 
fora, das organizações - que forneçam informações que sejam relevantes para 
o combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e cri-
mes conexos, que obviamente incluem a corrupção. Se o Estado quiser prote-
ger denunciantes de fora de quaisquer organizações que exponham corrupção 
e crimes conexos, tem base legal para proteger. Eu penso que tardou, mas 
acabou por essa a escolha dos agentes do Estado português, designadamente 
da Polícia Judiciária e do  Ministério Público, no caso do Rui Pinto, que ainda 
está em julgamento por crimes de acesso ilegal, etc… de que foi acusado, mas 
tem estado a cooperar com a polícia em várias investigações e está sob a sua 
protecção.

 Os clubes de futebol, assinale-se, são das organizações mais procuradas 
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pelas organizações criminais internacionais para fazer o branqueamento dos 
capitais provenientes dos lucros do crime e da corrupção. Em Portugal e em 
todo o mundo. Pelos montantes colossais que precisam de fazer circular, pela 
falta de atenção cúmplice das autoridades e pela falta de consciência da opi-
nião pública do que está em causa.

Quando Rui Pinto foi preso, houve intensa polémica, por causa das 
paixões clubísticas desencadeadas. Alguns clubes achavam que tinham sido 
vítimas de Rui Pinto, outros acusavam Rui Pinto de estar a querer proteger 
outros clubes. A própria Justiça demorou anos a actuar, ao contrário do que 
fizeram as congéneres europeias, mal começaram a ser publicados os Foot-
ball Leaks. Rui Pinto, note-se, tentara antes fazer denúncias anónimas pelos 
canais disponibilizados pela PJ e o MP em Portugal, mas tinha visto que nada 
acontecera. Por isso, começou a colaborar com jornalistas alemães do Der 
Spiegel para expor internacionalmente o escândalo. Em contrapartida, as au-
toridades judiciais portuguesas moveram-se contra Rui Pinto, conseguindo a 
sua extradição da Hungria, por queixa de uma suspeita organização, a Doyen, 
que movimentava fortunas a gerir a transferência de jogadores de futebol 
entre clubes. Uma suspeita organização, que nem sequer tinha sede social em 
Portugal, estava baseada em Malta. As autoridades de outros países, como 
França, Espanha, Bélgica, Holanda, actuaram na base das denúncias do Foo-
tball Leaks, sem saber quem era a fonte. Em Portugal, a Justiça só se acordou 
anos depois, quando a queixa da Doyen sugeriu que era Rui Pinto a fonte dos 
Football Leaks e que a sua actuação poderia estar a implicar os interesses de 
alguns clubes de futebol, que eram e são queixosos no caso judicial contra Rui 
Pinto. O Estado aqui começou por perseguir o denunciante, em vez de tratar 
de o proteger. Só mais tarde, isto mudou. E a ver vamos o que vai apurar a 
Justiça sobre os crimes imputados a Rui Pinto.

O caso de Rui Pinto é muito importante, também, para sublinhar outro 
aspecto fulcral neste combate. Toda esta indústria dos esquemas de corrupção 
e de criminalidade conexa (branqueamento de capitais, financiamento do 
terrorismo, evasão fiscal, fraude fiscal, etc) não existiria, se não existisse uma 
indústria de facilitadores, orquestradores, organizadores, como lhes queiram 
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chamar. Frequentemente são advogados, solicitadores, notários, consultores 
fiscais e financeiros, agentes imobiliários e outros agentes económicos que 
fazem a engenharia do esquema, e nele participam, conscientemente ou não

O grande escândalo que ficou conhecido como Paradise Papers veio 
expor em 2017/18 as grandes firmas de advogados, incluindo a conceituada 
sociedade britânica Appleby, como alguns dos principais orquestradores de 
esquemas de branqueamento de capitais, utilizando as redes de offshores ou 
paraísos fiscais por esse mundo fora. Quando falo de offshores, é preciso aten-
tar que alguns são onshore em relação à Europa, isto é, funcionam em países 
e territórios europeus. No relatório do Parlamento Europeu sobre os Panama 
Papers, identificamos cinco países europeus que funcionam como offshores: 
esses países são Malta, a Holanda, Luxemburgo, Chipre e Irlanda. Outros 
países, como Portugal, têm os seus pequenos offshores, como a zona franca da 
Madeira e contribuem assim para perpetuar este esquema perverso.

A dimensão e a escala global do problema, e a sua ligação com o modus 
operandi da economia capitalista em que vivemos, é evidente. É o outro lado 
do sistema capitalista, na velocidade neo-liberal, que fez esmorecer os valores 
da integridade e da honestidade nas nossas sociedades, quer em países ricos 
ou pobres, em democracias desenvolvidas ou países em desenvolvimento. 
Aquilo que ouvimos descrever aqui em São Tomé como tendo a ver com a 
pobreza. Noutros países pode não existir o mesmo nível de pobreza. E, no 
entanto, se não houver integridade, há na mesma colaboração e participação 
nestes esquemas corruptos e ruinosos para as nossas sociedades, até porque 
são devastadores da confiança dos cidadãos nas instituições públicas, incluin-
do nas instituições da democracia.

É o que vemos em Portugal e na Grã-Bretanha. Porque é que chamam 
Londongrad a Londres? Porque a maior parte dos oligarcas da cleptocracia 
russa investiu no imobiliário e em negócios para branquear proventos e a 
sua imagem através da Grã-Bretanha, com o conhecimento, a conivência e o 
benefício de agentes britânicos, políticos e profissionais de todos os sectores.

A corrupção entranhou-se com a acumulação do lucro como o valor 
supremo do capitalismo neo-liberal. Daí que combater o fenómeno precise de 
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legislação, protecção, organização especial, e sobretudo muita coragem e lide-
rança política, nos diversos países, mas também ao nível global. Não interpela 
só, e sobretudo, as autoridades judiciais. Deveria ser uma prioridade política 
de qualquer bom governo.

Por outro lado, importa notar que um denunciante, com a importância de 
Rui Pinto, poderia estar morto se não tivesse ficado claro que era responsabi-
lidade das autoridades portuguesas protegê-lo, a partir do momento em que 
obtiveram a sua extradição. E a partir de certa altura, as próprias autoridades 
portuguesas reconheceram a importância fundamental de lograr a colabora-
ção de um investigador com o calibre, a motivação e as capacidades, designa-
damente. tecnológicas, do Rui Pinto. Recordo que o chamado Luanda Leaks 
nunca teria tido consequências se não fosse o trabalho do Rui Pinto, com-
provando e permitindo documentar muito do que já há antes fora exposto 
por Rafael Marques. Esta constatação teve um papel decisivo para convencer 
as autoridades portuguesas de que não podiam dispensar o apoio de alguém 
com as capacidades de Rui Pinto. Isto, independentemente da questão que 
está a ser julgada nos tribunais portugueses, sobre o facto de Rui Pinto ter 
cometido crimes, designadamente crimes de acesso ilegal a correspondência. 
Ele passou a ser protegido pela polícia e sabemos que continua a cooperar 
com as autoridades portuguesas. Muitas das investigações que estão hoje em 
curso em Portugal, designadamente relacionadas com corrupção em clubes 
de futebol, nunca teriam sido iniciadas se não houvesse esta colaboração.

A prestigiada Procuradora Maria José Morgado escreveu, pouco depois 
de Rui Pinto ser preso, no jornal Expresso um artigo intitulado “O amigo 
hacker”. Hoje não há só a rede global dos offshores, e os esquemas perversos 
do establishment financeiro. Há também a era digital, que em muitos aspectos 
é crucial para as denúncias destes sucessivos escândalos, mas também serve a 
criminalidade. A criminalidade tem muito dinheiro, meios e recursos e está 
normalmente à frente dos aparelhos judiciais e policiais.

Os aparelhos estaduais de aplicação da lei têm um problema grave, de 
falta de compreensão (ou talvez de muita compreensão) de que sem meios 
tecnológicos e peritos especializados não conseguem resultados na luta con-
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tra o crime financeiro e económico, chamado significativamente de 
“colarinho branco”. Não é por acaso que não há meios para as polícias 
e aparelhos judiciais fazerem o seu trabalho. No fundo, isso quer dizer 
que não no poder político vontade para os habilitar e apetrechar para 
combater a corrupção e toda a criminalidade económica e financeira 
associada. Por isso mesmo, os aparelhos judiciais e policiais não po-
dem desperdiçar o apoio que podem obter através da colaboração de 
denunciantes, que para tanto têm de ser especialmente protegidos.

Em determinados casos, a protecção dos denunciantes pode ter 
que envolver actuações muito drásticas. Eu imagino que, em São 
Tomé, se houver alguém com a coragem de ser denunciante, essa 
pessoa tenha que ser levada para fora do país. Esse terá que ser um 
aspecto a prever em São Tomé num programa de protecção de de-
nunciantes.

Outro aspecto essencial da protecção é a articulação internacio-
nal, das próprias autoridades judiciais na cooperação internacional. 
O Senhor Procurador Geral da República Democrática de São Tomé 
e Príncipe transmitiu-nos aqui muito elementos sobre como essa 
cooperação se processa. Não é uma cooperação num só sentido, é nos 
dois sentidos. Eu sei que, nas investigações das autoridades portu-
guesas relativamente à criminalidade que o Rui Pinto expôs, houve 
cooperação das autoridades angolanas e santomenses.

A articulação nacional e internacional entre as próprias ONG é 
fundamental. Rui Pinto está a ser defendido por um advogado francês 
e um português, ambos a ser pagos por uma fundação internacional, 
com base na Califórnia. É uma fundação de protecção de denuncian-
tes, a Signal Foundation.

Actualmente, está a ser criada uma nova directiva a nível euro-
peu, que se chama anti-SLAPP. O SLAPP (Strategic Litigation Against 
Public Participation2) é a prática de interpor acções judiciais para 
intimidar os indivíduos, os jornalistas ou os órgãos de comunicação 
social que expõem corrupção, criminalidade ou violações de direitos 

2 Litigação Es-
tratégica Contra 
a Participação 
Pública
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humanos. Eu, por exemplo, tenho enfrentado várias acções retaliatórias por 
parte da Isabel dos Santos e de outros criminosos. Relativamente à Isabel dos 
Santos, a justiça portuguesa - honra lhe seja feita - produziu uma decisão no 
sentido de me ilibar três dias antes de estarem cá fora os Luanda Leaks. Certa-
mente que a juíza não sabia do que estava por rebentar. E fez-se Justiça!

A articulação internacional hoje faz-se também através desta preparação 
de legislação europeia contra as SLAPP. Quando a jornalista maltesa que 
referi foi assassinada em 2017, tinha 47 SLAPP, implicando ter as suas con-
tas bancárias congeladas. E grande parte dos SLAPP contra ela tinham sido 
organizados por firmas de advogados ingleses, mas que accionavam processos 
nos Estados Unidos para ter máxima de consequências na vida pessoal da 
jornalista. Imaginem o que é viver sob a pressão de 47 acções judiciais que a 
constituíam como arguida!

Há bocadinho a jornalista Conceição Lima falava da questão cultural. Eu 
não posso estar mais de acordo. Mas não é uma questão cultural específica em 
São Tomé. É uma questão cultural que tem a ver com o mundo em que vive-
mos, com a falta de regulação, com as oportunidades que existem para a cor-
rupção, para o desvio de recursos do Estado, quando as teses que prevalecem 
são as do neo-liberalismo desregulador: as privatizações, as portas giratórias 
dos membros dos governos que depois vão para o privado, os deputados que 
acumulam com os escritórios de advocacia que organizam os esquemas, etc… 
Tem a ver com os contratos públicos e a falta de controlo. A corrupção é mais 
profunda do que imaginamos, é global, e há um único mecanismo que pode 
ser decisivo para fazer a diferença nesse combate: o não permitirmos que a 
impunidade continue. Aqui, o papel da Justiça é fundamental. Mas também 
o da imprensa livre e o dos cidadãos livres e corajosos, de dentro ou de fora 
das organizações, que não se resignam a aceitar os esquemas corruptos e o 
roubo organizado aos nossos povos. Nós precisamos de gente corajosa, não só 
os denunciantes, mas de agentes da polícia, da justiça e do Estado, em todos 
os azimutes e em todos os sectores, públicos e privados. Caso contrário, o 
fenómeno da corrupção vai continuar a corroer-nos as instituições do Estado 
e a minar-nos a democracia.
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o aceSSo À informação e a importância 
do JornaliSmo de inveStiGação
borGeS nhamirre / JornaliSta na bloomberG lp, moçambique
Juvenal rodriGueS / preSidente da aSSociação de JornaliStaS SantomenSeS, Stp

Borges nHAmirre 
Muitas coisas me surpreenderam em São Tomé e Príncipe. Uma delas é 

o aeroporto, ao aproximar à pista de aterragem, parece que vamos amarrar. 
A segunda coisa que mais me surpreendeu foi a enorme quantidade de cães 
de rua. Ontem fugi do jantar de grupo. Queria conhecer São Tomé sem estar 
com o grupo. Fomos ao Parque. Quando estávamos a voltar para o hotel 
conversávamos com alguns locais, que nos disseram ‘não se assustem, que os 
cães de rua não mordem’. Estou a contar-vos esta história interessante porque 
existe uma teoria que o jornalismo é uma actividade de watchdog. Watchdog é 
um cão que morde. 

A 1ª reflexão que temos de fazer enquanto jornalistas é que tipo de cão 
queremos ser. Queremos ser o cão de rua de São Tomé, que não morde, ou 
aquele que morde, de que todo mundo tem medo. Ainda existe uma terceira 
categoria de cão, os petdogs, que dormem na cama do dono, comem carne, 
brincam com as crianças e não fazem mal a ninguém. Nós enquanto jornalis-
tas temos de ser o cão que morde. Quando alguém espreita pelo muro da casa 
para ver o que está lá dentro, o cão manifesta-se e mostra que está a vigiar. 

A sociedade de São Tomé e Príncipe, de Moçambique e de Portugal, 
especialmente neste contexto de grande corrupção e desigualdade, precisa 
do cão que morde. Moçambique é muito corrupto, mas tem jornalistas muito 
bravos, talvez até ao nível da corrupção que temos no país. A antiga presiden-
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te da Assembleia da República, actual ministra dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, tinha uma casa que se degradou. O Estado lançou um concurso 
fantoche, ganho pela empresa de um deputado da Assembleia da República, 
para reabilitar a casa da antiga Presidente da Assembleia da República. A re-
abilitação vai custar 16 milhões de meticais. Uma semana depois, suspendeu-
se a adjudicação porque a notícia foi amplamente difundida nos meios de 
comunicação. Os jornalistas fizeram o seu trabalho. 

Em Moçambique existe um subsídio para tudo. Os ministros e directo-
res recebem um “subsídio de início de funções”. Quando terminam também 
recebem um “subsídio de reintegração”, como se durante o período em que 
exerceu funções estivesse desintegrado da sociedade. O Instituto Nacional de 
Segurança Social cobra obrigatoriamente dinheiro dos trabalhadores. Os tra-
balhadores nunca beneficiam desse dinheiro. No entanto, um novo conselho 
de administração toma posse, distribuem-se subsídios de início de funções. 6 
milhões de meticais por cada director, só porque vai iniciar funções. Iniciar 
funções é uma coisa muito difícil [que precisa de um subsídio). Os jornalistas 
viram esta informação, publicaram-na e o governo suspendeu a atribuição 
deste subsídio. São pequenos sinais. 

O maior escândalo é talvez o das dívidas ocultas. O Ministro das Finan-
ças, o filho do Presidente da República, o Director dos Serviços Secretos, 
a Directora Nacional do Tesouro recebeu subornos de mais de duzentos 
milhões de dólares, para contratar dívida de dois mil milhões de dólares. A 
forma como esta dívida afectou o país é inimaginável. A dívida foi contratada 
em 2013 e 2014. Nem o Fundo Monetário Internacional (FMI) sabia desta dí-
vida. Quando descobriu, suspendeu a ajuda para Moçambique. Criou-se uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que não concluiu absolutamente nada. 
Finalmente, o Wall Street Journal publicou um artigo sobre a questão. Depois 
disso, a sociedade civil e os jornalistas começaram a interessar-se sobre o 
assunto e os responsáveis foram julgados e condenados. O julgamento foi pú-
blico e transmitido em directo na televisão. Hoje, temos o filho do Presidente 
da República, o antigo Ministro das Finanças e o antigo Director do Serviço 
de Informações e Segurança do Estado na cadeia. Se não fosse o trabalho da 
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imprensa, aqueles senhores continuavam suas excelências. O antigo Minis-
tro das Finanças tinha passaporte diplomático do Estado, ia ao Dubai passar 
férias com o dinheiro roubado, que está na Espanha. 

Porque estou a contar tudo isto? Porque ser cão de guarda compensa. Mas 
a coisa não é fácil em Moçambique. Jornalistas foram mortos na via públi-
ca. Não só o Carlos Cardoso. Falamos mais dele porque era branco e casado 
com uma mulher norueguesa. Quando as coisas acontecessem com pessoas 
de primeira classe é mais fácil difundir esta informação. Temos o caso de um 
jovem chamado Ibraimo Mbaruco, que desapareceu nas mãos de militares, 
no distrito de Palma, Cabo Delgado. Não se falou muito dele. Temos o Paulo 
Machava, que foi morto a fazer jogging em Maputo. 

 A luta não é fácil, mas compensa sempre. Nós temos que ousar fazer coi-
sas difíceis. Como é que fazemos isto? A Constituição de São Tomé e Príncipe 
dá-nos direito de acesso à informação. A Constituição não precisa de mais 
nenhuma lei. Tudo o que está na Constituição é de aplicação directa. Então, 
a partir da Constituição, você vai aceder à informação. Eu não compreendo 
porque é que desde que cheguei, não vi nem li notícias sobre a ponte perto do 
aeroporto. Os meus companheiros não perguntaram sobre a ponte, que está 
prestes a desabar devido a erosão. Os jornalistas aqui não estão a ser perse-
guidos. Porque não fazem nada? Têm que reportar que a ponte, que serve de 
porta de entrada no país, está por concertar. A última vez que cá estivemos, 
dissemos que a rua à frente da televisão pública de São Tomé e Príncipe [do 
meu amigo Maximino] estava cheia de água. É preciso não normalizar essas 
coisas. Temos de ser cães de guarda. Os políticos estão a fazer o seu trabalho e 
nós temos de fazer o nosso. A Constituição já nos dá o direito de acesso a in-
formação, de exigir a informação. Quando não nos dão acesso à informação, 
temos de fazer “naming and shaming”, temos de expor a situação. Temos de 
perguntar, caso contrário escolheram ser cachorros que são amigos dos donos 
ou aqueles que não mordem.
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juvenAl rodrigues 
Aproveitando a deixa dos cães, é preciso ter em conta que, no que respeita 

ao jornalismo de investigação, houve três níveis. Primeiro o cão tranquilo e 
depois tornou-se mais agressivo. Hoje, é um género que ainda escasseia no 
nosso panorama mediático. As causas são diversas. Eu destacaria a fraca capa-
cidade organizativa dos órgãos, a insuficiência dos meios, os salários baixos, 
a auto-censura, a politização da administração pública e a maior ou menor 
liberdade de imprensa em função do governo. Nós insurgimo-nos contra o 
governo anterior pois a situação estava muito séria neste domínio, apesar do 
suporte jurídico existente. 

Alguns trabalhos produzidos e publicados nos últimos anos foram no 
quadro das bolsas de investigação jornalística do projecto “Sociedade Civil 
pela Transparência e Integridade”, implementado pela FONG-STP e pela 
ACEP e financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa. 
Vários parceiros têm colaborado na formação dos profissionais neste género 
jornalístico. 

O acesso às fontes de informação, para além do que o Borges fez referên-
cia, também está garantido no Estatuto de Jornalistas e em outros diplomas 
relacionados com a actividade dos media. O Estatuto de Jornalistas diz, no 
artigo décimo terceiro, que o direito de acesso às fontes de informação é 
assegurado aos jornalistas pelos órgãos de administração pública,  empresas 
privadas e instituições da sociedade que servem interesses públicos que, para 
efeitos deste diploma, são os órgãos de Estado da Região Autónoma do Prín-
cipe que exerçam funções administrativas, os órgãos de institutos públicos e 
das associações, os órgãos das autarquias locais e suas associações e federa-
ções, as empresas controladas pelo Estado, concessionadas e por aí a adiante. 
O importante é que isto está consagrado ou pormenorizado no decreto de lei 
nº3/2020. Por outro lado, está no Parlamento o ante-projecto de lei sobre o 
acesso aos documentos e informações administrativas, preparado no âmbito 
do projecto PRO-PALOP. As bancadas parlamentares estão sensibilizadas e 
esperamos que o diploma seja aprovado antes do fim desta legislatura. Esta-
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mos em contacto com os líderes das bancadas parlamentares para acompa-
nhar a evolução do processo.

No processo de advocacia que decorreu no ano passado junto a alguns 
órgãos de soberania, solicitámos ao governo para que os responsáveis inter-
médios facilitassem o acesso à informação e que os ministérios tivessem a 
figura do porta-voz para facilitar o fluxo de informação entre a instituição e a 
comunicação social.

Trazer ao público grandes histórias e os temas que estão escondidos exige 
muito trabalho e perseverança, desde a recolha de informação factual à sua 
configuração ou reconfiguração antes de se produzir a matéria publicada. Exi-
ge muita ética profissional e responsabilidade. O foco deve ser a descoberta 
da verdade oculta. Qualquer tema pode ser objecto de investigação jornalísti-
ca, como a falta de medicamentos, um problema de que já se fala muito. Não 
houve, até agora, qualquer iniciativa para tentar perceber o que se passa. Não 
se sabe se é corrupção, desvio ou má gestão. É um problema que condiciona 
a saúda pública e que teve consequências políticas. O ex-Ministro da Saúde, 
Edgar Neves, demitiu-se tendo em conta o conflito com os diversos sindicatos 
da saúde. 

Se a denúncia de lícitos e seus responsáveis perante a opinião pública é 
importante, já não se pode dizer com toda a certeza de que os infractores 
serão responsabilizados, o que seria um reconhecimento deste esforço e um 
contributo para a moralização da sociedade. O sistema judicial infelizmente 
também está politizado e viciado. Segundo informações que obtive junto da 
Inspecção Geral das Finanças, entre 2016 e 2021, 37 relatórios foram entre-
gues às autoridades judiciais, nomeadamente à Procuradoria-Geral. Entre 
eles, o inquérito ao Banco Central, a auditoria fiscal à Cervejeira Rosema, ao 
Cofre da Justiça, ao Instituto Nacional de Estradas e aos XI jogos da CPLP. 
Não houve qualquer consequência desses inquéritos. Só um dossier seguiu os 
seus trâmites e foi levado a julgamento. 

O actual governo entregou também vários dossiers ao Ministério Públi-
co, que configuram no mínimo negócios escuros contraídos pelo anterior 
executivo, como o caso dos 30 milhões, crédito contraído sem a aprovação da 
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Assembleia tendo em conta o seu montante, a compra dos catamarãs, gerado-
res da EMAE. Até agora nada aconteceu.

 Em 2017, o então presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Gomes 
Cravid, fez as seguintes declarações à imprensa: “Exonerei o meu colaborador, 
e em seguida, fiz uma queixa crime feita no meu computador, e encaminhei 
ao Ministério Público. Foi entregue, por mim, em envelope fechado nas mãos 
do Procurador-Geral da República, que deve espoletar a acção criminosa. O 
meu espanto é que duas horas depois todo o São Tomé e Príncipe já sabia da 
queixa crime que fiz”. Gomes Cravid denunciava a falta sigilo profissional do 
Procurador-Geral da República naquela altura. 

A população de Micolo travou uma operação de contrabando de merca-
dorias em Agosto de 2012. As autoridades policiais e do Ministério Público 
foram envolvidas. Num primeiro momento algumas pessoas foram inquiri-
das, depois parece que tudo caiu no esquecimento. O Ministério Público não 
informa sobre a evolução dos processos e a comunicação social não pressiona, 
não faz o seguimento. Esta actuação favorece a cristalização da impunidade. 
Por outro lado, alguns cidadãos ligados à administração pública demonstram 
sinais de riqueza para os padrões salariais praticados localmente e não são 
investigados. A última iniciativa do Ministério Público, suscitada por uma 
denúncia, foi em Dezembro último com a realização de buscas no gabinete 
do Secretário de Estado da Direcção Geral do Comércio, por suspeitas de 
participação económica em negócios, como na venda de arroz oferecido pelo 
Japão. O expediente pareceu-nos estranho e vários observadores questionam 
se não há motivação política nessa iniciativa.

A representante do Tribunal de Contas referiu-se aqui ao período em 
que a instituição esteve impedida de realizar julgamentos. Pode aparecer aqui 
uma luz ao fundo do túnel. O novo presidente do Tribunal de Contas afirma 
que os julgamentos vão ser retomados a partir da próxima segunda-feira, dia 
18, sendo que 196 demandados (não falam em réus) já foram notificados para 
responderem no quadro do processo de efectivação reintegratória ou sancio-
natória. No Tribunal de Contas dão a possibilidade dos infractores reporem 
os montantes mal utilizados. Caso isso não aconteça no prazo estipulado, 
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inicia-se o processo sancionatório.
Face a este panorama, qual pode ser a contribuição da comunicação 

social? Devem agendar o acompanhamento periódico dos dossiers que dão 
entrada nas instâncias judiciais, melhorar a organização das redações para 
publicar duas ou três matérias de investigação por ano. Na maior parte dos 
meios de comunicação não existem redações. No caso do jornalismo digi-
tal, os meios de comunicação costumam ser constituídos por uma ou duas 
pessoas, verificando-se uma sobrecarga de trabalho. Devem estabelecer-se 
parcerias garantes de condições na fase de recolha de dados. Devemos igual-
mente acompanhar a tendência que se assiste no resto do mundo, fazendo 
jornalismo investigativo de maneira colaborativa. Ouvimos falar no consórcio 
internacional de jornalistas investigativos que produziram milhões de pági-
nas, os chamados Pandora Papers, com uma série de denúncias de casos de 
corrupção em diversas partes do mundo. Poderíamos tentar criar uma rede 
de profissionais com nome na praça, conceituados e com credibilidade para 
fazer jornalismo investigativo. É importante realçar que jornalismo investiga-
tivo é uma profissão muito intensa. A auto-formação é necessária e de forma 
permanente, pois os desafios são muitos e novos e temos que tentar acompa-
nhar. 



uma iniciativa      apoio


