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SECÇÃO V
INTERCÂMBIO COM O EXTERIOR E ACÇÕES DE FORMAÇÃO

 Desde o início do ano de 2020, altura em que se registou, globalmente, surto epidémico de COVID-19, o 
intercâmbio com o exterior e a formação no exterior do CCAC alteraram o seu modelo, ou seja, a opção foi a 
de participar, maioritariamente, de forma virtual, em reuniões, seminários e acções de formação, continuando 
a manter contactos com o Interior da China, Hong Kong e com diversas organizações internacionais, para 
em conjunto contribuir para a construção de uma sociedade íntegra.

I.  Recepção de delegações

 Para articular com a política de prevenção da epidemia, o CCAC não recebeu, em 2021, delegações 
do exterior. A nível local, devido à estabilidade da situação epidémica em Macau, o CCAC recebeu, em 
Fevereiro e Março de 2021, respectivamente, as delegações da Associação de Especialistas contra a Lavagem 
de Capitais de Macau e do Gabinete de Informação Financeira, em reuniões de intercâmbio e de discussão 
do desenvolvimento de vários planos de cooperação.

II.  Deslocações ao exterior e reuniões regionais e internacionais

 Tendo em conta a relativamente estável situação epidémica no Interior da China e em Macau, o 
CCAC enviou uma delegação, em Janeiro e Fevereiro de 2021, respectivamente, às 9 cidades da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, duas vezes, para visitar as Comissões de Inspecção Disciplinar e as 
Comissões de Supervisão da província de Guangdong e das diversas cidades. Além disso, nas deslocações, 

O Comissário contra a Corrupção, Chan Tsz King (à esquerda), trocando 
impressões com o Vice-Secretário da Comissão de Inspecção Disciplinar 

da Província de Guangdong, Chen Bo
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a delegação do CCAC também visitou as bases de educação de combate à corrupção e de promoção da 
integridade, bem como outras empresas de referência no âmbito da integridade da província de Guangdong 
e das 9 cidades, em prol da criação de relações estreitas com as entidades similares do Interior da China.

 O CCAC e a Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC) de Hong Kong continuaram a manter 
boas relações de parceria. No dia 18 de Fevereiro de 2021, os dirigentes do CCAC, o Comissário da ICAC, 
Simon Peh Yun-lu, e os seus colegas realizaram uma teleconferência para trocar opiniões sobre os trabalhos 
de construção de uma sociedade íntegra em Macau e Hong Kong. A par disso, nessa reunião houve debates 
e intercâmbio sobre a cooperação na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e foi ainda abordado o 
aprofundamento das relações de cooperação entre Macau e Hong Kong.

Visita à base de educação de combate à corrupção e de promoção  
da integridade da província de Guangdong

Realização da teleconferência entre o CCAC e a ICAC de Hong Kong
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 Em relação aos assuntos internacionais, apesar de a situação epidémica continuar a ser grave a nível 
mundial, as organizações internacionais realizaram reuniões de forma virtual. Isso permitiu ao CCAC manter 
uma boa comunicação com outros países e regiões em 2021 e cumprir activamente os seus deveres como 
membro de organizações internacionais. Em 2021, o CCAC participou nas seguintes reuniões internacionais 
ou regionais por teleconferência:

- Conferência da Região Asiática do Instituto Internacional de Ombudsman (IOI) e a Assembleia Geral do 
IOI, realizadas em Maio de 2021.

- Reunião Plenária do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG), realizada em 
Julho de 2021.

- Eleição de directores do Conselho de Direcção da Região Asiática do IOI, realizada em Agosto de 2021.
- “1.ª Reunião da Rede Operacional Global das Autoridades contra a Corrupção (GlobE Network)”, a 

convite da Comissão Nacional de Supervisão, realizada em Novembro de 2021.

III. Trabalho relativo à implementação da Convenção das Nações Unidas    
   contra a Corrupção

 Entre 13 e 17 de Dezembro de 2021, a convite do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da República Popular da China na RAEM, os representantes do CCAC participaram, por teleconferência, na 
9.ª sessão da Conferência dos Estados Partes na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que 
se realizou em Sharm el-Sheikh, no Egipto, e contou com a participação de 2.133 participantes de forma 
presencial	e	virtual,	representando	152	países.

Participação em conferências internacionais e regionais  
por teleconferência
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 Na conferência foram apreciados 8 projectos de resolução e 2 projectos de decisão, envolvendo vários 
assuntos, incluindo a prevenção da corrupção, o papel das entidades de auditoria, a recuperação de capitais, 
a cooperação das autoridades competentes e a implementação da declaração política da sessão especial da 
Assembleia Geral das Nações Unidas.

IV.  Formação de pessoal 

 Apesar de a pandemia ainda se manifestar de forma galopante em todo o mundo, o pessoal do CCAC 
participou em acções de formação realizadas de forma virtual. Em 2021, o CCAC determinou a participação de 
pessoal em  vários seminários, workshops e cursos de formação realizados por organizações internacionais, a 
fim de reforçar os conhecimentos profissionais e elevar o seu nível de trabalho. As organizações internacionais 
acima referidas incluíram o Instituto Internacional de Ombudsman (IOI), a Associação Internacional de 
Autoridades contra a Corrupção (IAACA), o Banco Mundial, o Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento 
de Capitais (APG), o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OECD).

 Por outro lado, o CCAC realizou, activamente, cursos de formação internos destinados ao seu pessoal. 
Em 2021, organizou a palestra intitulada “Conhecimentos sobre o combate ao branqueamento de capitais”, 
em que foram convidados representantes de uma entidade profissional local para ministrar uma acção de 
formação sobre aquele tema ao pessoal do CCAC, para que dominasse as tendências e o desenvolvimento 
do branqueamento de capitais na área financeira internacional, com o objectivo de elevar, de forma contínua, 
a capacidade de actuação e de execução da lei.

Realização dos cursos de formação internos destinados ao pessoal
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 Considerando que o Governo da RAEM ajustou os valores mínimos dos procedimentos de contratação 
pública, o CCAC convidou um formador experiente para realizar, em Maio e Junho, um curso relativo 
ao “Regime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços (Contratação Pública)”. Através da 
apresentação detalhada e da análise de casos reais, o pessoal do CCAC passou a ter uma compreensão mais 
abrangente e aprofunda sobre o regime de contratação pública vigente de Macau. Assim, nos trabalhos 
quotidianos, o pessoal do CCAC pode aplicar o regime correctamente e interpretar o mesmo de forma 
precisa, alcançando as finalidades de actuar e fiscalizar de acordo com a lei. 
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