AGENDA DE TRABALHOS
DIA 1, SEGUNDA-FEIRA, 13 de JUNHO, 2022
9.30 – 11.00

CEREMÓNIA DE ABERTURA

09: 30 – 10: 00

CHEGADA E CONVITE DOS PARTICIPANTES

10: 00 – 10: 10

DISCURSO DE BOAS-VINDAS
pela Senhora Ministra Peggy Serame, Ministra das Finanças do Botswana

10: 10 – 10: 20

FOTOGRAFIA DE GRUPO

10: 20 – 17:45

Plenária: A Boa Governação para Superar a Fragilidade e Conseguir a
Transformação Económica em África

10: 20 – 11: 00

SESSÃO I: Discursos de Abertura: Um Quadro para Vencer a Luta contra a
Corrupção nos Bons e Maus Momentos

10: 20 – 10: 40

1º Discurso de Abertura
S.E. Dra. Monique Nsanzabaganwa, Vice-presidente (DCP) da Comissão da União Africana
(AUC) (virtual)
Vencendo a luta contra a corrupção: Um caminho sustentável para a transformação de
África.
O discurso-chave discutirá o apoio da UA aos seus membros, de maneira a recuperarem
das perdas económicas significativas infligidas pela pandemia da COVID-19 e
aumentarem a sua resiliência através de uma melhor governação. Destacará as boas
práticas de governação durante a pandemia e a importância das instituições fortes para o
continente, uma vez que o mundo é fustigado por choques cada vez maiores e mais
frequentes (incluindo as consequências das crises de segurança na região do Sahel e na
Europa). Cobrirá a forma como a digitalização e os megadados podem promover a
transparência e o comportamento ético, reduzir a fragilidade, e traçar um caminho rumo a
uma transformação sustentável para África. Considerará as características comuns da
corrupção a alto nível - incluindo os motores da corrupção do lado da oferta - em África e
por que razão a abordagem da corrupção é importante para os ODS e para abordar o
trilEMA fiscal da ASS (elevada dívida, fraca mobilização de receitas e elevadas
necessidades de despesa).
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10: 40 – 11: 00

2º Discurso de Abertura
Sra. Antoinette Monsio Sayeh, Directora-Geral Adjunta, Fundo Monetário Internacional (FMI)
Um Quadro para um Engajamento Reforçado em Questões de Governação e Corrupção.
O discurso apresentará o quadro do Fundo sobre questões de governação e corrupção, para
ajudar os países-membros a reforçarem as disposições de governação em matéria de
crescimento mais elevado e inclusivo e economias mais resilientes. Analisará a forma como o
FMI ajudou os países-membros a resistirem à pandemia da COVID-19, fornecendo
financiamento rápido para salvar vidas e meios de subsistência - ao mesmo tempo que
procura obter compromissos dos países membros no sentido de "conservarem os recibos".
Irá, ainda, discutir o caminho a trilhar, e a abordagem do Fundo para combinar inovações de
governação a curto prazo com reformas sistémicas a longo prazo, contribuindo assim para a
próxima fase do avanço da governação em África.

11:00 – 11:15

INTERVALO PARA CAFÉ / CHÁ

11:15 – 12:45

SESSÃO II: Tomando Partido do Dividendo da Governação em África
Presidente da Mesa:
Senhora Ministra Peggy Serame, Ministra das Finanças do Botsuana
Palestrante:
S.E. Ellen Johnson Sirleaf, Ex-Presidente da Libéria (virtual)
Discussantes:
Professor Eddy Maloka, CEO, African Peer Review Mechanism
Dra. Frannie Leautier, CEO, Grupo SouthBridge (virtual)
[Dr. Mlambo Kupukile, Vice-Governador do Banco Central do Zimbabué]
Esta sessão irá explorar os benefícios que advêm de uma melhor governação, com base nas
experiências positivas vividas ao longo da implementação da mudança. Proporcionará
observações de profissionais sobre a liderança, concepção e gestão da implementação de
reformas de governação, que produzam resultados tangíveis para a população. Abrirá
perspectivas do sector público, do sector privado, e da sociedade civil sobre os incentivos ao
investimento e ao envolvimento em reformas, bem como sobre os mecanismos de criação e
sustentação de coligações a favor da mudança. A sessão examinará a importância de lidar
com a oposição e de incorporar a resiliência nos esforços de reforma que visam manter o
ímpeto sob condições hostis.

12:45 – 13:00

SESSÃO III: Apresentação da Publicação do FMI sobre Boa Governação
Palestrante:
Sra. Monique Newiak, representante residente do FMI na Serra Leoa
Esta sessão apresentará o recém-publicado livro do FMI sobre "A Boa Governação na África
Subsariana: Oportunidades e Lições". A palestrante centrar-se-á nas contribuições do livro
para a literatura sobre governação e corrupção.

13:00 – 14:00

ALMOÇO
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14:00 – 16:00

SESSION IV: A Boa Governação durante os Momentos Maus
Presidente da Mesa:
Sr. Mohammed Nyaoga, Presidente do Conselho de Administração do Banco Central do
Quénia
Palestrante:
Professor Kevin Urama, Vice-presidente Interino, Governação Económica, Banco Africano de
Desenvolvimento (virtual)
Discussantes:
Sr. Einar Gørrissen, Director-Geral da Iniciativa de Desenvolvimento INTOSAI (virtual)
S.E. Embaixador Bankole Adeoye, Comissário para Assuntos Políticos, Paz e Segurança
(AUC) (virtual)
Professor John Mukum Mbaku, Universidade Estadual de Weber
Esta secção focar-se-á nas lições aprendidas com a gestão da crise da COVID-19. Destacará
a forma como as melhorias nos sistemas de governação prepararam os países para criarem
resistência aos choques na saúde e noutros campos - e discutir como a administração pública
em linha e os megadados ajudaram a formular uma resposta política à crise. O painel
mostrará também como esta situação de emergência destacou e enfatizou muitas das
debilidades em termos de governação que subsistem, incluindo uma exposição ampla à
corrupção, que por sua vez impediu o bom funcionamento dos mecanismos de transparência
e responsabilidade, ou as reformas para os criar. Nesta secção discutir-se-ão as auditorias
em tempo real e os desafios e sucessos alcançados pelas instituições supremas de controlo,
no apoio ao governo na implementação de grandes programas de despesa para salvar vidas
e capital social. A sessão irá dissecar as inter-relações entre fragilidade económica e
governação, incluindo no contexto da crise de segurança na região do Sahel. A sessão irá
discutir que mecanismos de governação poderiam apoiar a resposta dos países africanos aos
impactos do aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, na sequência do
aumento da inflação global e da crise de segurança na Europa.

16:00 – 16:15

INTERVALO PARA CAFÉ / CHÁ
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16:15 – 17:45

SESSÃO V: Perspectivas de Fora do Sector Público
Presidente da Mesa:
Sr. Rueben Lifuka, Vice-presidente do Conselho de Administração, Transparência
Internacional
Palestrante:
Sr. Abdourahmane Sano, Presidente da PCUD, Guiné
Discussantes:
Sra. Matlhogonolo Mponang, De Beers Global Sightholder Sales
Sr. Neil Cole, Secretário Executivo, Iniciativa Colaborativa para a Reforma Orçamental em
África (CABRI) (virtual)
Sr. Emeka Jude Phillipe Obegolu, Presidente do Comité Executivo da União Pan-Africana dos
Advogados
Esta secção fornecerá uma perspectiva não estatal sobre os desafios de governação que a
região enfrenta e reflectirá sobre as abordagens do sector público para enfrentar a corrupção
que foram apresentadas ao longo do primeiro dia de conferência. Os painelistas discutirão as
oportunidades de se desenvolverem reformas de governação promissoras em África e
aproveitar o envolvimento e a inovação de toda a sociedade. Os painelistas analisarão que
reformas funcionaram bem para melhorar a governação do financiamento de emergência da
COVID-19 e como estas reformas podem criar as bases para enfrentar o aumento global dos
preços dos alimentos e dos combustíveis a curto prazo, bem como as questões relacionadas
com as alterações climáticas a médio e longo prazos. Os elementos do painel falarão sobre o
desafio de se estabelecerem normas e expectativas para as instituições públicas e sobre o
papel das empresas privadas e organizações públicas em materializarem as expectativas
éticas.
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09:00 – 10:30

SESSÃO VI: Compreendendo a Governação e a Corrupção/Fluxos Financeiros Ilícitos e
a Corrupção Transnacional
Moderador:
Kwabena Akuamoah-Boateng, Assessor de Comunicações (FMI)
Pianistas:
Professora Elizabeth David-Barrett, Universidade de Sussex
Professor John Mukum Mbaku, Universidade Estatal de Weber State
Sra. Ragnheiður Ellen Árnadóttir, Directora, Development Centre, OCDE (virtual)
O painel explorará a forma como a corrupção tem um impacto no desenvolvimento, com
particular ênfase nas consequências da corrupção transnacional no crescimento económico
inclusivo. Os palestrantes partilharão ideias sobre como a corrupção dificulta a intermediação
financeira, o capital físico e humano, a produtividade, a eficácia do governo, e a confiança
pública no governo. Ajudará a esclarecer a economia política das reformas da governação e a
estrutura dos incentivos à reforma, e indicará a razão pela qual muitos países em África têm
dificuldade em fazer progressos sustentados no combate à corrupção. Os oradores debaterão
os recentes avanços políticos na abordagem dos aspectos transnacionais da corrupção e
esclarecerão a importância de se reforçarem os esforços transnacionais anticorrupção para
combater as redes internacionais que propiciam a corrupção e o crime. O painel considerará
quais são os objectivos realistas dos esforços internacionais que visam combater a corrupção
transnacional e o que será necessário para que esses objectivos sejam alcançados.

10:30 – 10:45

SESSÃO VII: Questões Administrativas
Esta intervenção da Diksha Ramdawa (ATI) e da Rumbidzai Manhando (AUC) comunicará
informações práticas sobre a organização das salas dos subgrupos (virtuais e físicas).

10:45 – 11:00

INTERVALO PARA CAFÉ / CHÁ

11:00 – 12:30

Sessões dos Subgrupos (Break-out) - Principais Áreas Políticas sobre
Governação e Questões de Corrupção Encaradas pelo Continente

11:00 – 12:30

SESSÃO VIII: Governação Fiscal e Vulnerabilidades à Corrupção
Presidente da Mesa:
Sra. Vera Songwe, Secretária Executiva, Comissão Económica das Nações Unidas para
África (virtual)
Palestrante:
Sr. Abdelhak Senhadji, Director Adjunto, Departamento de Finanças Públicas do FMI (virtual)
Discussantes:
Sra. Charity H. Nchimunya, Secretária Executiva, Conselho Consultivo da UA sobre
Corrupção
Sra. Irene Ovonji-Odida, Mbeki High Level Panel on IFFs from Africa (virtual)
Sr. Logan Wort, Secretário Executivo do Fórum Africano de Administração Tributária
Esta sessão irá discutir os benefícios de reforçar a governação fiscal. Após uma visão geral
dos elementos da governação fiscal, serão discutidas as experiências de reforma dentro ou
fora da região. As experiências abrangerão as áreas da gestão financeira pública,
administração de receitas, transparência fiscal, e superintendência das Empresas Públicas. A
discussão destacará os benefícios das reformas nestas áreas e os desafios na
implementação das mesmas, destilando ao mesmo tempo as lições aprendidas com as
referidas experiências.
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11:00 – 12:30

SESSÃO IX: Principais Questões de Governação na Superintendência do Sector
Financeiro e no Banco Central
Presidente da Mesa:
Dr. Masalila Kealeboga, Vice-Governador, Banco do Botsuana
Palestrantes:
Sr. George Kabwe, Director Adjunto do Departamento Financeiro do FMI
Sr. Thapelo Tsheole, CEO da Bolsa de Valores do Botsuana e Vice-Presidente da Associação
Africana de Bolsas de Valores (ASEA)
Discussantes:
Sr. Henri Edmond Rabarijohn, Governador, Banky Foiben'i Madagasikara (virtual)
Sr. Steven Lefentse Bogatsu, CEO do First National Bank do Botsuana
Sra. Fabiana Melo, Chefe de Divisão Adjunta, Departamento de Mercados Monetários e de
Capitais do FMI (virtual)
Esta sessão irá explorar as principais vulnerabilidades à corrupção na governação dos bancos
centrais e na superintendência do sector financeiro, e as debilidades subjacentes ao nível da
governação, que dão origem a estas vulnerabilidades. O painel discutirá a experiência na
implementação de reformas para reduzir a potencial exposição à corrupção, e os desafios
enfrentados no estabelecimento e crescimento de um sector financeiro que funcione com
integridade e satisfaça as necessidades do público em geral. A sessão irá também considerar
questões emergentes e preocupações em matéria de integridade, que são susceptíveis de
definir riscos e hipotêses futuras, bem como o papel dos insiders e outsiders do sector
financeiro na criação da confiança na integridade do sector financeiro.

11:00 – 12:30

SESSÃO X: Desafios Enfrentados na Tradução de Políticas e Estruturas Anti-Corrupção
em Níveis de Corrupção Reduzidos
Presidente da Mesa:
Sr. Rueben Lifuka, Vice-presidente do Conselho, Transparência Internacional
Palestrante:
Sra. Seynabou Ndiaye Diakhaté, Presidente do Gabinete Nacional da Luta contra a Fraude e
a Corrupção (OFNAC) (virtual)
Discussantes:
Mr. Abdourahmane Sano, Presidente da PCUD, Guiné
Sra. Mary Chirwa, Chefe da Agência Zambiana de Combate às Drogas e ex-Chefe da
Unidade Zambiana de Informação Financeira (virtual)
Sr. Emmanuel Mathias, Assessor, Departamento Jurídico do FMI
Esta sessão irá examinar as lições e experiências no reforço da contribuição dos esforços
anticorrupção, no sentido de reduzir a corrupção e criar um maior clima de confiança no
Estado de direito. O painel explorará os desafios inerentes ao estabelecimento de
mecanismos eficazes para prevenir e sancionar a corrupção e ao desenvolvimento de
instituições anticorrupção com as competências e capacidades necessárias para cumprirem
as suas funções estratégicas. O painel considerará uma agenda para o futuro e a melhor
forma de aproveitar a inovação e os recursos públicos e privados para enfrentar as forças
corruptas. Esta discussão incluirá uma análise do potencial de se usarem pontos de entrada,
tais como a luta contra o branqueamento de capitais, no âmbito de esforços anticorrupção
mais amplos.
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11:00 – 12:30

SESSÃO XI: Auditorias e Responsabilização
Presidente da Mesa:
Professora Thulisile Monostela, Antiga Provedora de Justiça da África do Sul (virtual)
Palestrante:
Sr. Mamadou Fafe, Presidente da AFROSAI (virtual)
Discussantes:
Professora Elizabeth David-Barrett, Universidade de Sussex
Sr. Emeka Jude Phillipe Obegolu, Presidente do Comité Executivo da União Pan-Africana dos
Advogados
Sr. Birahim Seck, Chefe do Fórum Civil (Transparência Internacional Senegal)
Esta sessão irá discutir o papel das instituições superiores de controlo no combate à
corrupção. A discussão irá explorar a relação entre auditoria e responsabilização, e o que é
necessário para reforçar a ligação entre elas. Atribuir-se-á especial atenção à relação entre as
instituições superiores de controlo e os órgãos executivos, bem como à relação entre os
auditores e as instituições anticorrupção. O painel explorará a experiência recente, em termos
da auditoria das despesas de emergência - em resposta à pandemia da COVID-19 - e as
implicações das inovações, tais como as auditorias em tempo real, para os sistemas de
responsabilização. O painel discutirá as consequências dos relatórios de auditoria adversos
em África e o que pode ser feito para reforçar a sua eficácia na limitação dos actos de
corrupção.

11:00 – 12:30

SESSÃO XII: Abordando a Corrupção em Países Frágeis
Presidente da Mesa:
Sra. Monique Newiak, Representante residente do FMI na Serra Leoa
Palestrante:
Sr. Joel Turkewitz, Assessor Jurídico Sénior, Departamento Jurídico do FMI
Discussantes:
Sr. Abbas Mahamat Tolli, Governador, Banco dos Estados da África Central (BEAC)
Sr. Djamel Ghrib, Director de Desenvolvimento Económico, Integração e Comércio (AUC)
Sr. David Robinson, Assessor Especial em Anti-Corrupção, Gabinete Integrado da
UNRC/DSRSG na Somália
Esta sessão apresentará um capítulo do livro do FMI sobre a governação na África
Subsariana, que se centra no papel da corrupção nas suas fontes multidimensionais e nos
seus sintomas de fragilidade. O painel concentrar-se-á na forma como os parceiros
internacionais que apoiam os países frágeis conseguem equilibrar - por um lado – o ajudá-los
a melhorar o acesso aos mercados internacionais, elevando os seus quadros
macroeconómicos aos padrões internacionais, com - por outro lado - uma abordagem por
país, que recalca a resiliência institucional. Os painelistas debaterão com os seus membros, a
crescente proeminência da governação e das medidas anticorrupção no engajamento do FMI
e da CUA, e a ênfase crescente em abordagens adaptadas aos países.

12:30 – 14:00

ALMOÇO

14:00 – 15:30

Plenária: Fazer um Balanço e Avançar
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14:00 – 15:30

SESSÃO XIII: Relatórios das Sessões dos Subgrupos
Presidente da Mesa:
Sr. Abbas Mahamat Tolli, Governador, Banco dos Estados da África Central (BEAC
Speakers:
Sra. Vera Songwe, Secretária Executiva, Comissão Económica das Nações Unidas para
África (virtual)
Governação Fiscal e Vulnerabilidades à Corrupção
Dr. Masalila Kealeboga, Vice-Governador do Banco do Botsuana
Questões-chave no Sector Financeiro
Professora Thulisile Madonsela, Antiga Provedora da Justiça da África do Sul (participação
virtual)
Auditorias em Tempo Real e o Estado de direito
Sr. Rueben Lifuka, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Transparência
Internacional
Desafios Encarados na Implementação de Políticas e Quadros Anti-Corrupção
O objectivo da sessão é fazer o balanço das discussões sobre as debilidades em matéria de
governação, seguindo a estrutura do Quadro de Reforço do Envolvimento do FMI na
Governação, assegurando simultaneamente que as perspectivas de todas as partes
interessadas sejam reflectidas. Depois de todos os palestrantes terem comunicado as
discussões realizadas na sua respectiva sessão de subgrupo, o presidente moderará uma
conversa entre estes palestrantes, com vista a alcançar uma abordagem holística da questão,
‘ligando os pontos’ das sessões dos subgrupos e os dos plenários do primeiro dia e
encontrando, assim, áreas de consenso onde as perspectivas das partes interessadas
convergem.

15:30 – 17:00

SESSÃO XIV: O Caminho a Seguir - Elevando os Padrões de Governação em África
Presidente da Mesa:
Sra. Vera Songwe, Secretária Executiva, Comissão Económica das Nações Unidas para
África (virtual)
Painelists:
Sua Excelência o Embaixador Bankole Adeoye, Comissário para os Assuntos Políticos, Paz e
Segurança (AUC) (virtual)
Sr. Abebe Aemro Selassie, Director, Departamento Africano do FMI (virtual)
Sr. Abbas Mahamat Tolli, Governador, Banco dos Estados da África Central (BEAC)
Sra. Ita M. Mannathoko, Directora Executiva do FMI, Grupo 1 de África
Professor Kevin Urama, Vice-Presidente Interino do Banco Africano de Desenvolvimento
(virtual)
Professsora Thulisile Madonsela, Antiga Provedora da Justiça da África do Sul (virtual)
O painel resumirá as discussões de uma forma prospectiva, de modo a emergir dos choques
actuais e promover a transformação económica através do reforço da governação e da
redução da corrupção. Os membros do painel abordarão opções que visam melhorar as
estruturas anti-corrupção (incluindo os sistemas de registo de beneficiários efectivos e de
declaração de bens), refrear os Fluxos Financeiros Ilícitos (IFF) e impulsionar os programas
de Recuperação de Bens Roubados, alavancando a digitalização e a análise de metadados e
dados. Os palestrantes identificarão áreas onde é necessário apoio externo, incluindo o
desenvolvimento de capacidades. Os painelistas discutirão o papel que a sua organização
poderia desempenhar. O presidente identificará vias para aumentar e coordenar o apoio das
organizações internacionais na luta pela boa governação e contra a corrupção.

17:00 – 17:10

Comentários de Encerramento
S.E., Sr. Moses Dinekere Pelaelo, Governador do Banco Central do Botsuana

17:10 – 17:20

Discussão do comunicado de imprensa conjunto

17:20 – 17:30

Declaração final

19:00

Jantar
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