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SECÇÃO V

INTERCÂMBIO COM O EXTERIOR
 E ACÇÕES DE FORMAÇÃO

Em 2015, o CCAC prosseguiu as suas actividades nas áreas do intercâmbio 
com o exterior, cooperação, encontros internacionais e regionais e da formação do 
pessoal.

I. Recepção de visitas 

Em finais de Julho de 2015, o Procurador da Procuradoria Popular da Província 
de Guangdong, Zheng Hong, visitou o CCAC e teve uma reunião de trabalho com 
o Comissário contra a Corrupção. Na apresentação sucinta das funções, estrutura 
e trabalhos do CCAC, o Comissário Cheong Weng Chon afirmou que a relação 
de cooperação estreita que o CCAC tem mantido com as entidades homólogas do 
Interior da China tem contribuído para promover a cooperação tanto na investigação 
como noutras áreas de acção entre as partes.

Em 2015, o CCAC recebeu as delegações do Gabinete para os Assuntos de 
Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, da Procuradoria Popular da Província 
de Guangdong, do Departamento de Supervisão da Província de Guangdong, 
do Tribunal Popular de Segunda Instância da Cidade de Foshan da Província de 
Guangdong, da Procuradoria Popular da Cidade de Pequim, da Associação de 
Direito da China, da Agência contra a Corrupção de Taiwan, do Organismo Europeu 
de Luta Antifraude, do Consulado Geral da Irlanda em Hong Kong, do Consulado 
Geral de Moçambique em Macau, do Gabinete de Combate Contra a Corrupção 
da Procuradoria Geral de Moçambique, da Comissão Anti-Corrupção de Timor- 
-Leste, da Autoridade Reguladora dos Casinos de Singapura, entre outros. Através 
destas visitas, o CCAC e as referidas delegações aprofundaram os conhecimentos 
sobre cada uma das entidades, trocaram experiências de trabalho e promoveram o 
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desenvolvimento de uma boa relação de cooperação mútua. A par disso, o CCAC 
recebeu dirigentes do MGM Macau, nomeadamente do Compliance Committee, 
apresentando a sua visão relativamente ao aperfeiçoamento de um sistema íntegro 
de gestão interna das empresas ligadas ao sector do jogo.

II. Visitas e reuniões regionais e internacionais

Em 2015, delegações do CCAC realizaram visitas ao exterior e participaram em 
reuniões regionais e internacionais, nomeadamente: 

-  Deslocou-se a Pequim, para visitar o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong 
e Macau do Conselho de Estado, a Procuradoria Popular Suprema e o Ministério 
da Supervisão, tendo efectuado uma apresentação da situação do CCAC, bem 
como trocado impressões sobre a intensificação do intercâmbio e a cooperação 
no âmbito do combate à corrupção. 

-  Participou no 6.º Simpósio da Comissão Independente contra a Corrupção de 
Hong Kong (ICAC) que se realizou na Região Administrativa Especial de Hong 
Kong, tendo visitado o ICAC e o Ombudsman de Hong Kong. 

-  Deslocou-se à Tailândia para participar no seminário internacional organizado 
pela Associação Asiática de Ombudsman (AOA) e pelo Instituto Internacional 
de Ombudsman (IOI).

-  Deslocou-se a Viena, Hong Kong e Pequim para participar nas reuniões relativas 
à avaliação da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção pela RAEM.

-  Deslocou-se à cidade russa de São Petersburgo para participar na 8.ª Conferência 
Anual e Sessão Plenária da Associação Internacional de Autoridades contra 
a Corrupção (IAACA), tendo ali sido efectuada uma troca e partilha de 
experiências com representantes de vários países e regiões sobre o tema da 
“Prevenção e Educação”.
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-  Deslocou-se à cidade de Islamabad, no Paquistão, para participar nas 14.ª 
Conferência e 17.ª Reunião do Conselho de Direcção da AOA.

-  Participou na 9.ª Conferência dos Procuradores-Gerais da China e dos países 
da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que se realizou em 
Nanning, na Província de Guangxi.

III. Grupo de trabalho de avaliação da implementação da Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção

Em Agosto de 2015, Bahamas e Vietname, países responsáveis pela avaliação 
da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção por parte 
da China, enviaram especialistas a Pequim e procederam aos trabalhos de avaliação 
da implementação da mesma convenção por parte da China. Sendo esta convenção 
também aplicável à RAEM, os trabalhadores do CCAC integraram a comitiva da 
RAEM que se deslocou a Pequim para participar no encontro e aceitar a referida 
avaliação.

IV.  Formação dos trabalhadores

Em finais de Março de 2015, o Ombudsman da Tailândia, o IOI e a AOA 
organizaram conjuntamente um seminário internacional e um workshop de formação 
na Tailândia, proporcionando um intercâmbio e formação sobre conhecimentos, 
experiências e técnicas na área da provedoria de justiça, nomeadamente sobre 
o tratamento e investigação de queixas e a gestão de queixas injustificadas. Os 
trabalhadores do CCAC foram convidados para participar nestas actividades e 
acções de formação.


