
CENTRO ÁFRICA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
WORKSHOP DE ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NACIONAL DE 2019

GABORONE, BOTSWANA

MECANISMOS E INSTITUIÇÕES
DE FISCALIZAÇÃO

FRITZ BAFFOUR

Ex-presidente do Comité Parlamentar Especial de Defesa e do Interior, 
Parlamento da República de Gana



Introdução

• 8 anos como membro do Parlamento da República de Gana

• Serviu em vários comités especiais e permanentes

• Ex-presidente imediato do Comité Especial de Defesa e do Interior



A República de Gana (regiões e capitais)



Parlamento

• Parlamento: 275 membros, os quais elegem um presidente do parlamento a cada novo mandato
• O presidente não é Membro do Parlamento (MP)
• O presidente é assessorado por 2 vice-presidentes (MPs de diferentes partidos políticos)

• Os trabalhos do parlamento são realizados principalmente em duas frentes
• Sessão plenária na câmara: muitas vezes diante do público
• Reuniões de comités: normalmente realizadas em câmara

• Os dois (2) principais tipos de comités:
• Comités permanentes
• Comités especiais

• Os comités são estabelecidos na 1ª reunião de cada sessão

• Parlamento de Gana: 14 comités permanentes e 16 comités especiais



Parlamento (continuação)

Num julgamento, a Constituição de Gana exige comités parlamentares 
com “poderes, direitos e privilégios do Supremo Tribunal de Justiça ou 
de um Juiz do Supremo Tribunal de Justiça” a fim de:

a) Convocar e depor testemunhas sob juramento, afirmação ou de 
outra forma;

b) Compelir a disponibilização de documentos;

c) Emitir uma comissão ou solicitação para entrevistar testemunhas 
no exterior (Lei 103, Artigo 6)



Comité Parlamentar Especial de Defesa
e do Interior
Ministérios, departamentos e agências sob a autoridade do Comité Especial:

• Ministério da Defesa
• responsável pelas Forças Armadas de Gana — Exército, Marinha e Força Aérea.

• Ministério do Interior 
• responsável pelo Serviço de Polícia, Serviço de Imigração, Serviço Prisional, Corpo de 

Bombeiros, Organização Nacional para a Gestão de Desastres, Escritório de Crimes 
Económicos e Organizado, Conselho de Controlo de Narcóticos, Comissão de Armas 
Leves, Comissão de Jogo e Conselho de Paz.

• O Ministério da Segurança Nacional
• responsável pela Agência de Segurança Nacional e pelo Departamento de

Investigações Nacionais.



Como funciona o Comité Parlamentar Especial 
de Defesa e do Interior?
• 19 membros — 10 da bancada majoritária, 9 dos partidos da minoria

• O grupo majoritário ocupa a presidência e vice-presidência

• As minorias ocupam os cargos de membros titulares e suplentes 

• Decisões são tomadas em grande parte por meio de deliberações
e consenso

• Visitas regulares feitas aos ministérios, departamentos e agências

• Reuniões também realizadas com o comando do Estado-Maior, outras 
patentes e o pessoal

• Alguns membros do Comité viajam aos países com destacamentos de 
contingentes ganenses



Formação e memória institucional

• Membros do Parlamento é um grupo transitório 

• A retenção da memória institucional é vital para o trabalho
do Parlamento

• Os funcionários do Parlamento são bem qualificados e estão sujeitos a 
uma constante formação

• O registro diário de sessões — o Hansard — é uma valiosa fonte de 
informação para os Comités

• Membros dos Comités participam de conferências e seminários



Instituições de supervisão fora do Parlamento

Comissão Nacional de Planeamento do Desenvolvimento (NDPC, na sigla em inglês)

• Nomeados presidenciais e representantes das principais agências governamentais

• “preparar propostas para a proteção dos ambientes natural e físico” e “monitorar, avaliar e 
coordenar políticas, programas e projetos”

• Um parceiro estratégico e participante em todas as esferas dos empenhos governamentais

• Desempenha uma importante função de avaliação e garantia de qualidade no sistema de 
governação, incluindo o setor de defesa e de segurança

Departamento do Auditor Geral

• Função: auditar todas as entidades públicas

• O relatório anual do Auditor Geral é utilizado pela Comité de Contas Públicas no
Parlamento para investigar anomalias e prevaricação. 

Organizações da sociedade civil e os meios de comunicação 



Desafios

• Partidarismo político descomedido

• Grande número de jovens desempregados, os quais podem ser 
facilmente recrutados para exacerbar os conflitos civis

• Instituições governamentais fracas, carentes de insumos e da logística 
necessários, tornando-as funcionalmente ineficazes 

• Corrupção desenfreada que suga recursos indispensáveis para a 
implementação de políticas e projetos para o desenvolvimento nacional



Conclusão

• Interação constante com todas as principais partes interessadas: as forças armadas, 
polícia e outras agências de segurança

• Reuniões formais e informais com ministros, alto comando, pessoal de segurança e 
o público em geral

• Visitas de averiguação e inspeção a instalações, áreas de operações, etc. 

• Parlamentares também devem aproveitar as oportunidades para se reunir e trocar 
ideias com colegas de outras regiões

• O modo de monitorização e avaliação do trabalho parlamentar pode ser melhorado 
por meio da contratação de pessoal técnico e de pesquisa qualificados, e buscando 
a participação de especialistas e peritos em áreas relevantes do trabalho

• Deve haver uma atualização contínua da base de conhecimento de todas as
partes interessadas

• Enfim, o Parlamento deve buscar o consenso entre os membros, com base no 
trabalho dos comités


