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No âmbito do 6º aniversário do Legis PALOP foi lançado em Cabo Verde,
em 15 de Julho de 2015, o Quadro Jurídico sobre o branqueamento de
capitais, combate à corrupção e ao tráﬁco de droga nos PALOP.

por Sua Excelência o Senhor Ministro da Justiça, Dr. José Carlos Correia

Quadro jurídico sobre o branqueamento de capitais,
combate à corrupção e ao tráﬁco de droga nos PALOP
O que é?
É a segunda publicação do Legis-PALOP, que aspira a ser parte da solução para combater o
branqueamento de capitais, corrupção e tráﬁco de droga, ao contribuir para o reforço das
capacidades institucionais dos PALOP e para a modernização da legislação, cooperação,
partilha de informações e efectiva aplicação da legislação.
A quem se destina?
A todos aqueles que pretendam conhecer, de forma precisa e numa perspectiva comparada,
a principal legislação relevante aplicável na prevenção e no combate ao
branqueamento/lavagem de capitais, corrupção e tráﬁco de droga em Angola, Cabo verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
O que disponibiliza?
Uma análise e comparação do ordenamento jurídico dos PALOP, tornando-se numa
ferramenta útil para os operadores de Direito, decisores políticos, investigadores e
académicos, podendo evidenciar eventuais insuﬁciências ou lacunas legais existentes em
cada país ou mesmo inspirar propostas de melhoria dos quadros jurídicos em vigor.
Quais os conteúdos?
Elaborada sob a supervisão do Coordenador da UTO-G de Cabo Verde, que entre Julho de
2013 e Julho de 2015 presidiu à Coordenação do Legis PALOP, os conteúdos da presente
Publicação foram estruturados pela Ecosphere-consultores em ambiente e desenvolvimento
Lda., que desempenha as funções da UTOG-R com a colaboração das UTO-G nacionais, sendo
composta por três secções:
Na primeira secção é apresentado, de forma sucinta, o quadro jurídico bem como as
entidades com competências nas matérias, em cada país;
Na segunda secção é apresentada uma compilação da principal legislação relevante em
cada um dos PALOP;
Na terceira secção são apresentados artigos de opinião de peritos responsáveis ou
titulares de entidades competentes.
Como posso adquirir?

Por favor, contactar a UTO-G de Cabo Verde.

T:(+238) 260 99 00
VOIP:(+238) 333 72 48
E:LegispalopMJCPV@legis-palop.org

Em caso de dúvida contacte-nos:
(+351) 218 941 107
legispalop@legis-palop.org
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