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SECÇÃO V

OUTROS ASSUNTOS

I. Acções de formação e intercâmbio 

(1) Formação co-organizada por três partes sobre a conjuntura social do
  País e os trabalhos de supervisão

Em finais de Junho de 2014, realizou-se, em Pequim, um curso de formação 
sobre a conjuntura social do País e os respectivos trabalhos de supervisão, a qual 
teve lugar no Instituto de Inspecção Disciplinar e Supervisão da China, numa 
acção conjunta do CCAC, do Ministério da Supervisão da República Popular da 
China e do Ombudsman de Hong Kong. O referido curso constituiu uma acção de 
formação profissional destinada ao pessoal de investigação da Direcção dos Serviços 
de Provedoria de Justiça do CCAC, e visava elevar a sua capacidade prática e o 
respectivo nível profissional.

A cerimónia de abertura do curso foi presidida pelo Subdirector da Direcção 
Nacional de Prevenção da Corrupção e Director de Colaboração Internacional da 
Comissão Central de Inspecção Disciplinar do Partido Comunista da China, Fu Kui, 
pelo Comissário contra a Corrupção da RAEM, Fong Man Chong, e pelo Adjunto do 
Ombudsman de Hong Kong, Tong Kin Sang.

Durante a estadia em Pequim, o Comissário Fong Man Chong teve um encontro 
com o Vice-Secretário da Comissão Central de Inspecção Disciplinar do Partido 
Comunista da China e Presidente do Instituto de Inspecção Disciplinar e Supervisão 
da China, Chen Wenqing, no qual o Comissário enalteceu a eficácia das medidas 
tomadas e os sucessos obtidos na promoção de um partido íntegro e no combate à 
corrupção no Interior da China, tendo manifestado a sua vontade de intensificação 
das acções de colaboração e de intercâmbio com aquele Instituto.
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(2) Formação profissional dos trabalhadores

Em finais de Outubro de 2014, 13 chefes e investigadores do CCAC 
deslocaram-se a Pequim para participarem no 14.º Curso de Formação co-
organizado pelo CCAC e pela Universidade de Segurança Pública do Povo da 
China. Sendo uma acção de formação co-organizada pelas duas entidades desde 
longa data, a maioria dos investigadores do CCAC já tiveram oportunidade de nela 
participar, pelo que esta última edição do curso era destinada aos investigadores 
mais experientes, e o seu programa consistia, para além de conhecimentos sobre 
as novas técnicas de investigação, no reforço de matérias sobre a gestão e o 
comando na investigação.

Na cerimónia de encerramento do curso, o Comissário Fong Man Chong apelou 
aos formados para que dominassem bem e pusessem na prática os conhecimentos 
adquiridos no curso de formação, a fim de reforçarem os seus conhecimentos e 
capacidades profissionais na execução dos trabalhos de investigação, contribuindo 
assim para a construção de uma sociedade íntegra.

II. Reunião do grupo de trabalho de avaliação de conformidade da 
implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção

Em 2014, o CCAC continuou empenhado na prestação de colaboração no 
que respeita aos trabalhos de avaliação dos especialistas das Nações Unidas em 
relação ao cumprimento das obrigações que decorrem da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção por parte da República Popular da China. A par disso, 
o CCAC participou activamente na avaliação, de que a China é responsável, em 
relação ao cumprimento da mesma Convenção pelo Afeganistão. 
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III. Contactos e intercâmbio 

(1) Recepção de visitas

Em meados de Abril de 2014, o CCAC recebeu uma delegação do Gabinete 
de Combate à Corrupção da nova zona da Ilha de Hengqin da Cidade de Zhuhai. 
O Comissário Fong Man Chong teve uma reunião de trabalho com a delegação, a 
qual se centrou na apresentação pelo Comissário do regime de declaração de bens 
patrimoniais e interesses dos funcionários públicos da RAEM e da situação geral das 
actividades do CCAC.

Por outro lado, o CCAC recebeu ainda as delegações da Procuradoria do 
Povo da Província de Guangdong, da Procuradoria do Povo da Cidade de Zhuhai, 
da Direcção de Prevenção da Corrupção da Cidade de Zhongshan, da Autoridade 
Reguladora dos Casinos de Singapura, da Faculdade de Direito da Universidade de 
Macau e do Instituto de Criminologia da Universidade de Taipei.

 (2) Visitas e reuniões realizadas no exterior

Em 2014, o CCAC participou nos seguintes eventos realizados no exterior:

-  A conferência “Counter Terror Exhibition & Conference”, realizada em 
Londres, Inglaterra, a qual proporcionou, através de palestras e visitas in loco, 
informações sobre software e equipamentos, nomeadamente, de protecção, de 
vigilância e de segurança na área da informática. 

-  A 16.ª Reunião da Direcção da Associação Asiática de Ombudsman e a 
Assembleia da Região da Ásia do Instituto Internacional de Ombudsman, 
realizadas no mesmo período em Seoul da Coreia. 
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-  A conferência “5th Annual Conference of the Global Focal Points Network”, 
realizada em Viena de Áustria, na qual os representantes dos estados participantes 
discutiram profundamente e partilharam as suas experiências sobre o tema da 
“Recuperação de activos - Capítulo V da Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção”.

-  A 19.ª Reunião do Grupo Orientador e o 13.º Seminário Regional da Iniciativa 
do ADB/OECD contra a Corrupção para a Ásia-Pacífico, realizados em Phnom 
Penh, Camboja, em que o representante do CCAC apresentou um discurso 
sobre o trabalho legislativo desenvolvido pela RAEM no âmbito da repressão 
dos actos de corrupção no comércio externo.

-  O evento “Intelligence Support Systems for Lawful Interception, Electronic 

Surveillance and Cyber Intelligence Gathering Exhibition & Conference”, 
realizado em Kuala Lumpur da Malásia.
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