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Prefácio
Com a covid-19 a dominar o cenário mundial, quase todos os aspetos da sociedade 
foram afetados pela pandemia mortal. Embora o impacto do contágio na economia, na 
coesão social, na saúde e na segurança dos países já tenha sido objeto de amplo relato, 
sabe-se menos acerca da sua influência na dinâmica criminal. A pandemia não só se 
tornou uma componente central do quotidiano dos Africanos como também revelou 
o importante papel que o continente desempenha na economia global, tanto na lícita 
como na ilícita. As medidas contra a covid-19 criaram um fardo duplo para os países 
africanos, ao desafiarem profundamente a subsistência económica das populações 
e restringirem a liberdade de circulação dos Africanos, além de porem à prova os 
governos na forma como equilibram a necessidade de fazer face à crise sanitária com 
a oferta de serviços e segurança em pleno declínio das economias. Nesse contexto, a 
criminalidade organizada em África evoluiu e tirou partido da confusão e da frustração 
criadas pela pandemia; supriu as lacunas deixadas pelas instituições estatais, adaptando 
as atividades ilícitas no sentido de contornar as restrições da covid-19 e providenciando 
novas fontes de subsistência e serviços paralelos.

As respostas institucionais para impedir a propagação do vírus tiveram um impacto 
profundo na circulação, no comércio e nos negócios, inclusive nos mercados negros 
e economias paralelas. Em África, a covid-19 foi mais lenta a produzir efeitos do que 
noutras partes do mundo; e, conquanto o continente já tenha experiência de resposta 
a outras grandes epidemias virais, os sistemas económicos e de segurança de muitos 
países do continente revelaram-se mal equipados para enfrentar os desafios específicos 
criados pela pandemia de covid-19.1 Com as empresas legítimas a sofrerem perdas 
significativas em todo o continente, as pessoas voltaram-se cada vez mais para as 
economias informais e ilícitas para fontes alternativas de subsistência. Entretanto, 
aqueles que já são vulneráveis   à exploração ficam ainda em maior risco devido à 
escassez de oportunidades económicas de que dispõem e às restrições de isolamento 
adotadas no interesse da saúde pública.2

Embora o encerramento das fronteiras possa ter limitado os fluxos ilícitos nos países 
e entre os mesmos a curto prazo, tornou-se claro com o decorrer da pandemia que o 
crime organizado encontrou maneiras de se adaptar e contornar os controlos em toda 
a África, com as atividades ilícitas a prosseguirem, muitas vezes mais dissimuladamente 
do que nunca. Com os Estados a desviarem atenções e recursos para o refreio da 
propagação viral, surgiram novas oportunidades para os grupos criminosos explorarem 
as lacunas da prestação de serviços e a vulnerabilidade económica das comunidades, 
possibilitando a expansão incontida das suas atividades. Por exemplo, com a limitação 
das interações pessoais, as atividades ilícitas passaram a desenrolar-se cada vez mais 
online,3 ao passo que os casos de fármacos contrafeitos, de má qualidade e desviados 
ilegalmente, publicitados como “curas” para a covid-19, estão em ascensão.4

Com os países africanos a recuperar dos efeitos iniciais da pandemia e a aprender 
a viver com o vírus no futuro próximo, uma análise do impacto da covid-19 no crime 
organizado e na resiliência pode revelar um conjunto de pontos de vista sobre a 
evolução da criminalidade e orientar os esforços de resposta de curto, médio e longo 
prazo dos países.
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Obviamente, a covid-19 é apenas um fator contributivo 
para essa dinâmica em evolução; ao mesmo tempo, 
vários países africanos continuaram a ser assolados por 
conflitos, fragilidade e corrupção. Da violência interétnica 
e da ascensão dos jiadistas no Sael à crise política na 
Guiné-Bissau, passando pelos conflitos na região etíope 
de Tigré e na República Democrática do Congo (RDC) 
e pela insurgência em Moçambique, a instabilidade 
enfrentada por vários países africanos em 2020 foi outro 
fator crucial para a expansão das atividades do crime 
organizado. O continente também sofreu uma recessão 
económica geral pela primeira vez em quase três 
décadas,5 o que conduziu a efeitos inauditos, incluindo 
medidas governamentais repressivas e marginalização 
social e económica de grupos vulneráveis. Tudo isso 
gerou condições propícias à exploração pelo crime 
organizado, criando, em paralelo, mais insegurança e 
instabilidade.

Embora os efeitos totais da pandemia em África 
continuem por determinar, o Índice de 2021,6 a segunda 
iteração do Índice de Crime Organizado do ENACT,7 
visa registar, na medida do possível, a dinâmica do 
crime organizado e das respostas do continente no 
contexto da atual crise sanitária, na esperança de dotar 
os responsáveis políticos e outras partes interessadas 
de melhores meios para manterem e aperfeiçoarem 
a resiliência dos países ao crime organizado, mesmo no 
decurso de crises globais futuras. Esta versão de 2021 
do Índice de Crime Organizado de África baseia-se nos 
resultados da iteração de 2019; ao desenvolver a análise, 
a ferramenta do Índice de 2021 oferece uma imagem 
evolutiva do alcance e da escala do crime organizado em 
África, bem como da eficácia dos esforços de resiliência 
dos países, no contexto de um conjunto singular de 
circunstâncias globais em 2020.

O Índice é uma ferramenta flexível que permite ao 
utilizador analisar, comparar e contrastar diversos 
elementos de criminalidade e resiliência através de 
uma ótica geográfica, temporal e temática. Partindo 
de uma análise extensiva de literatura atualizada e do 
conhecimento de mais de 160 peritos com experiência 
nacional, regional e temática, o Índice é publicado 
mais uma vez como parte integrante do programa 
ENACT,8 financiado pela UE nos seus esforços para 
realizar investigação aprofundada sobre as tendências 
do crime organizado e promover políticas abrangentes 

que criem resiliência ao mesmo. Espera-se que 
o Índice possa contribuir para um diálogo mais 
informado sobre o impacto da criminalidade e das 
medidas de resposta.

Em paralelo com a elaboração do Índice de África 
do corrente ano, a Iniciativa Global contra o Crime 
Organizado Transnacional produziu um Índice Global de 
Crime Organizado que abrange 193 países. A criação 
destes dois índices proporciona uma perspetiva única: 
África distingue-se, na medida em que é o único 
continente do mundo em que foram recolhidos dados 
sobre criminalidade e resiliência de dois períodos, 
possibilitando que os responsáveis políticos identifiquem 
tendências longitudinais nos últimos 2 anos desde a 
publicação do primeiro Índice de Crime Organizado 
de África em 2019. Ao mesmo tempo, a inclusão do 
continente no Índice Global de Crime Organizado 
proporciona aos responsáveis políticos e outras partes 
interessadas um maior entendimento da posição de 
África no contexto da economia criminosa global.

Por conseguinte, em contraste com a primeira iteração 
do Índice de Crime Organizado do ENACT, os resultados 
de África registados na versão de 2021 refletem as 
pontuações do continente quando aferidas à escala 
mundial. Embora essa variação signifique que o 
utilizador deve abordar com cautela as comparações 
entre as pontuações africanas de 2019 e 2021, em 
particular ao nível dos países individuais, os responsáveis 
políticos podem, ainda assim, avaliar as mudanças nas 
relações regionais e nacionais e identificar as principais 
tendências continentais nos últimos 2 anos. Espera-se 
que esta dificuldade comparativa seja eliminada em 
futuras iterações do Índice.

Apesar desses desafios, o Índice de Crime Organizado 
do ENACT visa criar uma base de conhecimento 
longitudinal a partir da qual possa ser efetuada 
investigação adicional, complementando e 
suplementando outras análises a fim de melhor 
informar os responsáveis políticos nos seus esforços de 
resposta ao crime organizado. Embora as pontuações 
e classificações sejam uma componente inerente a 
qualquer índice, o objetivo último da ferramenta do 
Índice vai além dos números, pretendendo incentivar 
e manter um diálogo global em torno da natureza do 
crime organizado e da resiliência.
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1Acerca do Índice
1.1 A composição do Índice

Criminalidade no âmbito do Índice
Embora abranjam um conjunto de atividades, os mercados criminosos, enquanto 
subcomponente da medida de criminalidade do Índice, podem ser vistos  como os 
sistemas políticos, sociais e económicos que envolvem todas as fases do comércio 
e/ou da exploração ilícitos de mercadorias ou pessoas. O Anexo 2, no final deste 
relatório, contém definições desses mercados criminosos, conforme usadas para 
os fins do Índice; estas estão também disponíveis no sítio web (africa.ocindex.net). 
São consideradas tanto as formas de crime organizado como a sua ubiquidade, 
classificando as manifestações de crime no âmbito desses mercados ilícitos.

FIGURA 1.1

Indicadores de criminalidade

Atores criminosos
CA1�   Grupos de tipo mafioso

CA2�  Redes criminosas

CA3�   Atores integrados  
no Estado

CA4�  Atores estrangeiros

CM1� Tráfico de seres humanos

CM2�   Contrabando de 
migrantes

CM3�  Tráfico de armas

CM4�  Crimes contra a flora

CM5�  Crimes contra a fauna

CM6�   Crimes contra recursos 
não renováveis

CM7�  Comércio de heroína

CM8�  Comércio de cocaína

CM9�  Comércio de canábis

CM10�   Comércio de drogas 
sintéticas

Mercados criminosos
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DEFINIÇÃO DE CRIME ORGANIZADO
Para efeitos do Índice de Crime Organizado 
de África, “crime organizado” é definido como 
atividades ilegais, conduzidas por grupos ou 
redes que atuam de maneira concertada e se 
envolvem em violência, corrupção ou atividades 
conexas a fim de obter, direta ou indiretamente, 
um benefício financeiro ou material. Tais 
atividades podem ser realizadas dentro de 
um país ou de forma transnacional.

Juntamente com estes mercados criminosos,
o Índice de Crime Organizado do ENACT também avalia 
a estrutura e a influência de quatro categorias de atores 
criminosos: grupos de tipo mafioso, redes criminosas, atores 
integrados no Estado e atores estrangeiros. Embora seja 
impossível encaixar ordenadamente cada um da miríade 
de diferentes tipos de atores criminosos de todo o mundo 
numa definição específica, essas quatro categorias de 
atores criminosos avaliadas pelo Índice apresentam certas 
características gerais e definidoras.

Os grupos de tipo mafioso são grupos criminosos 
organizados claramente definidos. Essa tipologia também 
inclui milícias e grupos de guerrilha financiados sobretudo 
por atividades ilícitas. Há quatro caraterísticas definidoras, conquanto não 
exclusivas, de um grupo de tipo mafioso: um nome conhecido, uma liderança 
definida, controlo territorial e participantes identificáveis. As redes criminosas, 
por outro lado, são redes informais de parceiros criminosos envolvidos em 
atividades criminosas. Também incluem grupos relativamente pequenos 
que não controlam territórios nem são geralmente conhecidos por um nome 
ou têm um líder conhecido. As redes criminosas estão envolvidas no tráfico 
ilícito de mercadorias, mas não dispõem de controlo territorial ou de qualquer 
das outras caraterísticas definidoras dos grupos de tipo mafioso. Os atores 
integrados no Estado são os que estão incorporados no aparelho estatal e 
agem a partir do mesmo, incluindo funcionários de instituições do Estado 
como as forças policiais e o poder judicial. Por último, os atores estrangeiros 
abrangem atores criminosos de todos os tipos, tanto estatais como não 
estatais, que operam fora do seu país de origem.

Resiliência no âmbito do Índice
O foco exclusivo na criminalidade limita a perspetiva do cenário do crime 
organizado; por conseguinte, é necessário equilibrar a abordagem analisando 
também a qualidade e a eficácia da resiliência dos países, os seus mecanismos 
de defesa. Os países podem ter pontuações semelhantes para a criminalidade, 
mas é o modo como dão resposta a esse problema que é provavelmente mais 
importante. Tal como a criminalidade, não há uma abordagem universal para 
a resiliência, e não devem existir pressupostos quanto ao que torna um país 
resiliente. Assim como as nações em conflito podem não ter a capacidade 
de responder a um problema de crime crescente, as economias grandes e 
estáveis atraem o crime organizado, o que mina os seus esforços de resiliência. 
Dado que a criminalidade inclui um vasto leque de atores e atividades 
ilícitas, as medidas de resiliência para fazer face a esses problemas devem ser 
multissectoriais e de longo alcance.
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R1�  Liderança política e governação

R2�  Transparência e responsabilização do governo

R3�  Cooperação internacional

R4�  Políticas e leis nacionais

R5�  Sistema judicial e detenção

R6�  Aplicação da lei

R7�  Integridade territorial

R8�  Combate à lavagem de dinheiro

R9�  Capacidade de regulação económica

R10�  Apoio a vítimas e testemunhas

R11�  Prevenção

R12�  Atores não estatais

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

R8

R9 R11

R10 R12

DEFINIÇÃO DE RESILIÊNCIA
O Índice define “resiliência” como a capacidade 
de suportar e interromper as atividades criminosas 
organizadas no seu todo, e não as de mercados 
individuais, através de medidas políticas, 
económicas, legais e sociais. A resiliência respeita 
às medidas dos países tomadas por atores estatais 
e não estatais.

FIGURA 1.2

Indicadores de resiliência

Quando falamos de resiliência, uma consideração 
importante é a maneira como são implementadas as 
respostas às atividades criminosas organizadas. Um pilar 
no qual o Índice se baseia é a necessidade de as medidas 
de resiliência estarem em harmonia com os padrões 
e princípios internacionais de direitos humanos.

Embora a relação exata entre a criminalidade e a 
resiliência possa ainda não ser visível, espera-se que, 
com o tempo, o Índice de Crime Organizado do ENACT 
proporcione um meio para analisar sistematicamente e 
compreender melhor a dinâmica dessa resiliência e para 
ajudar os responsáveis políticos a encontrarem meios 
para a fomentar.
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Pontuação média 
de África
A forma da pirâmide representa a pontuação 
da criminalidade, a média entre os atores 
criminosos e os mercados criminosos.

A pontuação geral de criminalidade de 
África é 5,17. Esta pontuação é composta 
por pontuações de 4,94 para os mercados 
criminosos e 5,40 para os atores criminosos. 
A pontuação de resiliência é 3,80.

5,40

3,80

1.2 Como interpretar as representações 
piramidais usadas neste relatório

Largura e altura 
da pirâmide
A pontuação dos mercados criminosos 
é representada pelo tamanho da base da 
pirâmide e a pontuação dos atores criminosos 
é representada pela altura da pirâmide numa 
escala de 1 a 10.

GrAVE

MÍniMo

Altura do painel
A pontuação de resiliência é representada pela altura 
do painel, visível através da sua parte lateral.

EXTrEMAMEnTE 
EficAZ

inEficAZ
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SECÇÃO 2

ILAÇÕES 
PRINCIPAIS
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As análises dos impactos sociais, económicos e políticos do crime organizado podem 
escapar à maioria das pessoas; não obstante, os efeitos do crime organizado são 
tangíveis e sentidos por muitos. Conforme demonstrado pelos resultados do Índice, a 
maioria da população de África (quase dois terços, ou 60,9%) vive em países com níveis 
elevados de crime organizado. Ao mesmo tempo, mais de três quartos habitam em 
países com baixa resiliência ao crime organizado. Embora os lugares que sofrem de 
criminalidade aguda não sejam necessariamente aqueles que se determinou serem 
menos resilientes ao fenómeno, existe uma certa sobreposição. Em termos numéricos, 
18 dos 54 países do continente, que representam mais de 40% da sua população, 
apresentam simultaneamente criminalidade alta e resiliência baixa ao crime organizado. 
Essa ilação indica a profunda vulnerabilidade ao crime que está presente em grandes 
faixas do continente.

2Ilações principais

Ao avaliar um leque de indicadores por país e região, o Índice de 2021 permite atingir 
várias ilações principais que lançam luz sobre a escala e o alcance dos mercados e 
atores criminosos, justapostos à eficácia das medidas de resiliência nos países africanos.

ILAÇÃO 1

A maioria da população de África  
vive em países com criminalidade alta 
e em países com resiliência baixa.
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FIGURA 2.1

Classificações de vulnerabilidade
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CRIMINALIDADE

5,17
+0,20

RESILIÊNCIA

3,80
-0,06

ILAÇÃO 2

A disparidade entre 
criminalidade e resiliência 
aumentou durante a 
pandemia de covid-19.

Em todo o continente, tanto a criminalidade como 
a resiliência se agravaram durante a pandemia de 
covid-19. Apesar das restrições à circulação e dos 
confinamentos relacionados com a covid-19, o crime 
organizado conseguiu manter os fluxos ilícitos e 
adaptar-se melhor do que muitas entidades que 
exercem atividade na economia lícita. Embora 
tenha causado a interrupção de algumas atividades 
criminosas, a pandemia global também trouxe novas 
oportunidades,9 que foram rapidamente exploradas 
pelos atores criminosos. O impacto negativo da crise 
sanitária global é visível em quase todas as economias 
ilícitas, da crescente exploração de seres humanos e da 
escalada do crime ambiental ao tráfico de drogas, que 
resistiu a mais uma crise. Apesar dos confinamentos, a 
procura global de drogas manteve-se transversalmente 
estável. Embora o consumo das chamadas drogas 
recreativas tenha diminuído na América do Norte 
e na Europa, o uso de outras substâncias aumentou 
ou permaneceu idêntico.10 Isso teve um efeito de 
repercussão nos centros de produção e trânsito, 
incluindo muitos países africanos onde a produção 
de narcóticos ilícitos e as rotas de tráfico geralmente 
permaneceram intactas ou foram apenas deslocadas.11 
Da mesma forma, sob uma perspetiva de resiliência, a 
redução da segurança fronteiriça, consequência das 
restrições relacionadas com a pandemia, tornou mais 

permeáveis fronteiras já de si precárias, facilitando ainda 
mais o tráfico de drogas e outras formas de comércio 
ilícito transfronteiriço. Por conseguinte, e neste 
contexto, não surpreende que a criminalidade geral 
tenha aumentado em África entre 2019 (pontuação de 
4,97 no Índice) e 2021 (5,17). Os dados mostram que a 
criminalidade se agravou em 42 dos 54 países de África, 
ao passo que 12 assistiram a melhorias, ainda assim 
marginais.

Da mesma forma, conquanto tenham ocorrido 
pequenas melhorias à escala continental em 
indicadores específicos da resiliência, como os que 
refletem as proteções sociais, a resiliência geral em 
África sofreu um leve declínio de 3,86 para 3,80, o que 
demonstra as dificuldades que os países enfrentam 
na aplicação de respostas de combate ao crime 
organizado. Em contraste com a criminalidade, as 
experiências de resiliência nas 54 nações africanas 
tiveram uma distribuição mais uniforme, com 28 países 
a sofrerem um declínio na sua capacidade de resiliência, 
25 a assistirem a uma melhoria e um a não registar 
alterações desde 2019. Embora tenham ocorrido alguns 
desenvolvimentos positivos em todo o continente 
nos últimos 2 anos, a ilação incontornável é que a 
disparidade entre criminalidade e resiliência cresceu 
durante a pandemia.
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ILAÇÃO 3

Os mercados e atores criminosos 
expandiram a sua influência em 
todo o continente.

Aprofundando a análise dos dados sobre criminalidade, os resultados 
do Índice mostram que ambas as subcomponentes da criminalidade, os 
mercados criminosos e os atores criminosos, aumentaram no continente 
entre 2019 e 2021. A África Central é a região que registou o maior aumento de 
criminalidade. Tal pode ser atribuído em grande parte à pandemia, durante 
a qual, para além da pressão económica que tornou certos grupos mais 
vulneráveis   à exploração, a crise sanitária afetou os mercados dos crimes 
contra a fauna e a flora na região, resultando num aumento da caça furtiva 
e do abate ilegal12 devido a um declínio nas atividades de gestão de campos 
e florestas. Da mesma forma, a fragilidade persistente causada por conflitos 
latentes na África Central e pelo envolvimento de grupos armados não 
estatais aumentou a procura de armas, pelo que a pontuação geral de tráfico 
de armas foi, em consequência, mais elevada. Uma análise continental mostra 
que, entre os dez mercados criminosos que compõem a componente de 
criminalidade, todos, à exceção de um (o comércio de heroína), se tornaram 
mais disseminados, o que é evidenciado por um crescimento médio de 0,26 
desde a primeira iteração do Índice.

No caso dos atores criminosos, as redes criminosas e os atores integrados 
no Estado apresentaram variações acentuadas, aumentando em média 
0,23 e 0,29 pontos, respetivamente. Por outro lado, as pontuações dos atores 
estrangeiros e dos grupos de tipo mafioso flutuaram consideravelmente 
entre países, mas as pontuações gerais desses dois tipos de atores criminosos 
apresentaram um aumento negligenciável; respetivamente, 0,06 e 0,01. 
Porém, ainda que os grupos criminosos internos pareçam ter-se enraizado 
mais na vida socioeconómica de muitas comunidades,13 é o domínio crescente 
dos atores integrados no Estado em especial que justifica maior análise.
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ILAÇÃO 4

Os atores integrados no Estado 
tornaram-se mais poderosos durante 
a pandemia de covid-19.

+0,46

+0,22

+0,17

+0,31

+0,34

Com uma pontuação geral de 6,89 em 2021, os atores 
integrados no Estado continuam a dominar o cenário da 
criminalidade em África. Desde os funcionários subalternos 
na justiça criminal e noutras instituições estatais às mais 
altas instâncias do governo, os atores integrados no Estado 
não só constituem a categoria de atores criminosos mais 
proeminente no continente, como também registaram 
o maior aumento em potencial (+0,29) entre as quatro 
categorias de atores criminosos desde 2019. Uma hipótese 
possível é a de que o aumento de influência dos atores 
integrados no Estado possa estar ligado à pandemia de 
covid-19. Com o aumento dos fluxos informais e ilícitos 
a compensar o declínio das receitas de uma economia 
formal aturdida pelas restrições pandémicas, os atores 

integrados no Estado monetizaram o seu controlo 
sobre os recursos e instituições estatais. A pandemia 
também pode ter proporcionado oportunidades aos 
atores integrados no Estado para reprimirem as vozes 
críticas sob o pretexto de promoverem a saúde e a 
segurança.14 É muito provável que esse procedimento 
tenha servido para dissimular atos de má conduta e 
um possível envolvimento em atividade criminosa. 
Naturalmente, a ascensão dos atores integrados no Estado 
tem ramificações regionais e continentais perturbadoras 
que podem limitar a capacidade das instituições para 
implementarem iniciativas adequadas de combate ao 
crime organizado que se fundamentem na transparência 
e no Estado de direito.

FIGURA 2.2

Atores integrados no Estado, variações regionais 2019-2021
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ILAÇÃO 5

O tráfico de seres humanos continuou a  
ser o mercado mais disseminado em África, 
ao passo que o comércio de cocaína registou 
o maior aumento.
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FIGURA 2.3

Mercados criminosos, médias continentais 2019-2021
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Em consonância com as tendências globais, os 
resultados do Índice de 2021 mostram que o tráfico 
de seres humanos não só se manteve como mercado 
criminoso mais prolífico de África (5,93), como também 
foi o que registou o segundo maior aumento (+0,56) 
(o mercado da cocaína teve o maior aumento). O facto 
de 30 dos 54 países africanos serem avaliados como 
padecendo de uma influência significativa ou grave 
do tráfico de seres humanos deve ser motivo de 
preocupação e de um ímpeto para ação imediata entre 
os responsáveis políticos. Segundo o UNICEF, 160 milhões 
de crianças em todo o mundo estiveram envolvidas em 
trabalho em 2020, um aumento de 8,4 milhões num 
período de 4 anos.15
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O contexto africano é citado como um dos principais 
motores por trás desse aumento.16 Tal como acontece 
com outros mercados criminosos, a pandemia de 
covid-19 agravou vulnerabilidades existentes, expondo 
cada vez mais pessoas a várias formas de exploração.

Enquanto o tráfico de seres humanos continua a ser o 
mercado com maior pontuação em África, o comércio 
de cocaína foi avaliado como sendo o segundo menos 
disseminado. Porém, foi este último que registou o 
maior aumento (+0,70) desde 2019. O recrudescimento 
do mercado de cocaína pode ser amplamente atribuído 
aos fluxos na África Ocidental, que ficou recentemente 
no centro das atenções depois de se terem registado 
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ILAÇÃO 6

África tem os segundos maiores níveis 
de criminalidade em termos globais.

várias apreensões de cocaína de volume recorde.17 
Embora o consumo da droga seja bastante limitado 
na região e no continente em geral, a África Ocidental 
ressurgiu como centro de trânsito fulcral para a cocaína.

O ecossistema costeiro do tráfico de droga na 
região, com países como Senegal, Gâmbia, Mali, 
Guiné, Mauritânia e Guiné-Bissau como seus centros 
estratégicos e geográficos, tira partido de uma 
bem-desenvolvida infraestrutura de transportes, que 
permite o trânsito ilegal de remessas de cocaína de 

FIGURA 2.4

Criminalidade por continente
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países de origem latino-americanos para mercados 
de destino europeus.18 Crucial para o mercado de 
cocaína é a corrupção generalizada, em especial 
nas autoridades portuárias, os principais nós 
logísticos do negócio regional de tráfico de cocaína. 
A supervisão reduzida sobre o comércio e o tráfego 
nos portos de Banjul e Dakar, consequência do facto 
de ambos estarem situados em zonas de comércio 
livre, é outro problema que permite aos atores 
criminosos a realização dos seus negócios ilegais 
sem perturbações.19
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ILAÇÃO 7

Os conflitos proporcionam terreno  
fértil no qual a criminalidade prospera, 
e África não é exceção.

Com uma pontuação geral de 5,17, os resultados 
do Índice Global de Crime Organizado 2021 colocam 
África entre os continentes com maior pontuação na 
componente da criminalidade, apenas atrás da Ásia 
(5,30). A elevada pontuação continental geral é um reflexo 
da disseminação dos mercados criminosos em África, 
bem como da grave influência dos atores criminosos 
em todo o continente. Dois países africanos, a RDC (7,75) 
e a Nigéria (7,15), classificam-se entre os cinco países 
globalmente mais afetados pelo crime organizado, 
respetivamente, nas primeira e quinta posições.

Todavia, a que podem ser atribuídos esses níveis de 
atividade criminosa organizada em toda a África? Por 
um lado, a grande abundância de recursos naturais e as 
relações comerciais bem-estabelecidas do continente, 
em combinação com mecanismos relativamente 

A avaliação de 2021 mostra que os países com pontuação 
mais elevada na componente de criminalidade do 
Índice são todos palco de conflitos ou de outra forma 
de violência, seja a insurreição, a atividade terrorista ou 
a agitação civil. Economias formais em dificuldades, 
pessoas deslocadas com vulnerabilidade acrescida a 
diferentes formas de exploração, um afluxo de armas 
ilícitas: tudo ramificações da fragilidade dos Estados 
com impacto direto nos níveis de criminalidade. Porém, 
o nexo crime-conflito não é unidirecional. Tal como 
os conflitos criam e sustentam mercados criminosos, 
também as economias ilícitas contribuem para os 

conflitos e os sustentam. Os resultados do Índice 
também servem para realçar a crescente convergência 
de economias ilícitas. Por exemplo, dos 12 países com 
uma pontuação de pelo menos 8,00 no tráfico de 
armas, um mercado que prospera com os conflitos e 
os sustenta, apenas dois não tiveram uma pontuação 
de pelo menos 7,00 no tráfico de seres humanos. Das 
crianças-soldado à exploração sexual, o tráfico de seres 
humanos assume muitas formas em contextos de 
conflito, e a forte correlação entre os tráficos de armas e 
de seres humanos só vem destacar o forte vínculo entre 
a criminalidade e os conflitos.

débeis de combate à criminalidade organizada, 
criaram oportunidades para exploração pelos grupos 
criminosos. Por outro lado, conquanto o continente, na 
sua maior parte, não tenha sofrido o número de óbitos 
extraordinariamente alto ocorrido noutras regiões, 
a pandemia de covid-19 não poupou África e, em 
consequência, o continente testemunhou a sua primeira 
recessão em mais de um quarto de século.20 Tal facto 
agravou indubitavelmente a situação das populações 
mais vulneráveis, expondo-as a níveis mais elevados de 
criminalidade, forçando muitos a procurar rendimento 
em economias ilícitas e, muitas vezes, tornando-as 
elas próprias alvos do crime organizado. Há elementos 
comprovativos que sugerem que os conflitos são outra 
importante peça do quebra-cabeças, tanto no contexto 
africano como no global, que pode explicar os níveis 
mais elevados de criminalidade.



Í ND ICE  DE  CRIME  ORGANIZADO DE  ÁFRICA  2021

24

3500

35

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Ín
di

cE
 G

lo
BA

l 
dA

 P
AZ

criMinAlidAdE

África Central África Oriental África do Norte África Austral África Ocidental Eventos de conflito

Fonte: Armed Conflict Location and Event Dataset (ACLED) e Índice Global da Paz, Visão da Humanidade (Instituto para a Economia e a Paz)

FIGURA 2.5

Conflitos e Instabilidade
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Além disso, os conflitos desviam inevitavelmente 
recursos importantes, prejudicando assim as 
instituições responsáveis   pelas medidas de combate 
ao crime organizado. Em consequência, também é 
provável que a resiliência de um Estado diminua em 
resultado do conflito, uma vez que as prioridades 
passam a residir no combate à ameaça imediata de 
violência. Um exemplo ilustrativo é o da Etiópia, onde 
o conflito de 2020 em Tigré desviou possivelmente 
as atenções das autoridades da ameaça do crime 
organizado. Nos casos em que o Estado está 
em conflito com grupos armados, a integridade 

territorial e a coesão social tendem a ser menorizadas, 
enfraquecendo a resposta estatal ao crime organizado. 
Sem uma resposta adequada, esse ciclo de reforço 
mútuo de conflito e criminalidade pode muito bem 
conduzir ao enraizamento de uma dinâmica de 
criminalidade alta e resiliência baixa no próprio tecido 
do Estado. Como se torna evidente pelos resultados do 
Índice de 2021, países assolados por conflitos, como a 
Líbia, a Somália, o Sudão do Sul e a República Centro-
Africana, para citar só alguns, têm consistentemente as 
pontuações de resiliência mais baixas.
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ILAÇÃO 8

As medidas de resiliência de proteção 
social melhoraram, mas as respostas 
orientadas pela segurança em África 
continuam a ser a norma.
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Resiliência, médias continentais
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Embora as políticas e leis nacionais, a cooperação internacional e a integridade territorial 
tenham as pontuações mais altas entre os elementos básicos da resiliência em todo o 
continente tanto em 2019 como em 2021, em consonância com as tendências globais, a 
sua implementação, não obstante, constitui um desafio. A discrepância entre a retórica 
e as medidas formalizadas, por um lado, e as abordagens frequentemente imperfeitas 
orientadas para a segurança e a justiça penal, por outro, sugerem que o continente 
precisa de continuar a desenvolver quadros de resiliência mais holísticos, envolvendo 
atores não estatais. As organizações não governamentais são fundamentais para fazer 
avançar os esforços de combate ao crime organizado, manter as autoridades sob 
controlo e promover respostas viáveis ao crime organizado por meio do envolvimento 
com as comunidades ao nível local.

Em vários casos, os atores não estatais foram avaliados como sendo os mais ativos ou 
únicos respondedores para o crime organizado. Em certos países, como os Camarões, a 
RDC e o Zimbabwe, os atores não estatais continuam a ser o último bastião de liberdade 
para muitos, salvaguardando contra a captura completa do Estado por estruturas 
criminosas. Em algumas partes do continente, a comunicação social e a sociedade 
civil exercem atividade em ambientes hostis, o que se acentuou durante a pandemia 
de covid-19. Nesse contexto, o agrupamento de proteções sociais dos indicadores de 
resiliência registou o maior aumento de pontuação de todos os 12 elementos básicos 
da resiliência desde 2019. Foi manifestamente esse o caso da África Central, uma das 
duas regiões que registaram uma melhoria na resiliência (+0,26) em 2021. O avanço nos 
indicadores de resiliência de proteção social deve-se sobretudo ao progresso registado 
no apoio a vítimas e testemunhas, bem como na prevenção. No caso específico da África 
Central, conquanto tais alterações possam, em certa medida, ser atribuídas à aferição 
das pontuações globais,21 foram observadas melhorias tangíveis no apoio a vítimas e 
testemunhas, bem como na colaboração sobre segurança com contrapartes europeias 
e dos EUA. Por conseguinte, é crucial que os países africanos continuem a dedicar 
atenção àqueles que são diretamente afetados pela criminalidade. A abordagem dos 
défices nesta área poderia reduzir os impactos negativos na coesão social e a fragilidade 
dos Estados, condições nas quais o crime organizado prospera.

Conclusão
Como mostram estas ilações, o crime organizado no continente africano continua a ser 
uma ameaça generalizada, que é agravada pela atual pandemia global. A adaptabilidade 
dos atores ilícitos a choques externos como o da covid-19, combinada com a expansão 
dos mercados criminosos e a crescente influência dos atores criminosos, significa que 
o crime organizado tem o potencial para se infiltrar profundamente nas sociedades, 
enfraquecendo as esferas política, social, económica e criminal da justiça, mesmo para 
lá da atual crise sanitária. Embora pareça estar a emergir em todo o continente uma 
abordagem mais equilibrada para responder ao crime organizado, os países ainda 
enfrentam o desafio de criar medidas de resiliência holísticas que ajudem a suportar 
crises futuras enquanto se continua a lidar com a atual pandemia. Face a estes desafios, 
o Índice de Crime Organizado do ENACT visa criar uma base de conhecimento a partir 
da qual possa ser efetuada investigação adicional, complementando e suplementando 
outras análises a fim de melhor informar os responsáveis políticos e outras partes 
interessadas nas suas respostas ao crime organizado.
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3Panorâmica e 
análise continentais

Embora no passado não fosse habitual associar fortemente a expressão “crime 
organizado” a África, o papel crescente que o continente tem desempenhado no 
comércio internacional, na tecnologia e na partilha de conhecimento não só solidificou 
a sua posição na economia lícita global, como também aumentou nas últimas duas 
décadas as oportunidades para o crime organizado expandir o seu alcance por todo 
um mundo cada vez mais interligado. Essa interconectividade tornou-se ainda mais 
acentuada no contexto da pandemia de covid-19. Estando África a sofrer já uma perda 
anual estimada de 88,6 mil milhões de USD em fluxos financeiros ilícitos associados a 
atividades criminosas,22 as economias do continente enfrentam uma árdua batalha, 
com a pandemia global a desgastar ainda mais as economias formais, levando muitos 
a optarem pelas economias ilícitas para sobrevivência, enquanto os atores criminosos, 
incentivados, procuram explorar oportunidades para atividades ilícitas.

Como segundo maior continente do mundo, África é palco de um leque de atividades 
ilícitas e de um conjunto diversificado de atores envolvidos no crime organizado. 
Do contrabando de migrantes ao crime ambiental e ao comércio de drogas, África é 
simultaneamente um mercado de origem, trânsito e destino para um leque de fluxos 
criminosos aos níveis nacional, regional e internacional. O impacto combinado é de 
longo alcance em todas as áreas da sociedade africana e não só.

Embora o Índice de Crime Organizado use um modelo de avaliação dos países na sua 
abordagem de medição dos mercados criminosos, dos atores criminosos e da resiliência, 
os seus resultados são também valiosos quando considerados aos níveis macro mais 
gerais. Ao explorar as ilações da ferramenta no seu todo, o utilizador consegue obter 
pontos de vista interessantes sobre as tendências da criminalidade e da resiliência 
em todo o continente, em particular quando considerada a natureza transnacional 
do crime organizado. As economias criminosas encontradas em regiões e países 
específicos são inevitavelmente moldadas pela natureza dos seus mercados, consoante 
sejam de origem, trânsito, destino ou uma combinação dos mesmos. E o papel que 
os países desempenham nas cadeias de abastecimento ilícitas afeta o modo como 
as medidas de resiliência são concebidas em coordenação com os vizinhos regionais. 
Uma consideração importante nas análises continentais ou regionais é o facto de, 
como acontece com todas as médias, os países individuais com pontuações muito 
altas de criminalidade e muito baixas de resiliência prejudicarem as médias regionais 
e continentais; os países mais robustos, com pontuações menores de criminalidade e 
maiores de resiliência, melhoram a classificação. A flexibilidade do Índice significa que 
o utilizador pode abordar as análises regionais e continentais sob uma ótica temática 
ou geográfica.

As secções seguintes facultam uma panorâmica continental das ilações do Índice de 

2021, seguidas por análises regionais mais diferenciadas, destacando adinâmica atual 
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Pontuação geral 
de África para 
Criminalidade
5,17  +0,20
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da criminalidade e da resiliência, bem como as principais mudanças desde 2019. 
Ao considerar longitudinalmente a dinâmica da criminalidade e da resiliência em 
África, uma constante lastimável nos últimos dois anos tem sido o facto de a média 
da criminalidade do continente se manter maior que a da sua resiliência. Talvez 
mais preocupante, conforme já mencionado, a disparidade entre criminalidade 
e resiliência no continente ficou ainda maior em 2021. Por outras palavras, a 
criminalidade em África disseminou-se mais nos últimos 2 anos, ao passo que a 
resiliência geral no continente diminuiu.

3.1 Criminalidade

FIGURA 3.1

Criminalidade continental
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A África Oriental 
foi avaliada pelos 

peritos como 
tendo a maior 
criminalidade  

geral, com uma 
média regional  

de 5,66.

Analisando África no seu todo, o continente apresenta 
uma média de criminalidade de 5,17. Embora esta 
pontuação intermédia reflita o amplo espetro de 
níveis de criminalidade encontrados nos 54 países do 
continente, uma análise regional comparativa revela 
onde se estão a sentir os maiores danos. Por exemplo, a 
África Oriental foi avaliada pelos peritos como tendo a 
maior criminalidade geral, com uma média regional de 
5,66, seguida da África Ocidental (5,47), da África Central 
(5,11), da África do Norte (4,86) e da África Austral (4,67).

Porém, uma desagregação geográfica revela que os dez 
países com as maiores pontuações de criminalidade 
estão, na realidade, distribuídos por todo o continente. 
Por exemplo, a RDC, na África Central, tem a maior 
criminalidade de África, com uma pontuação de 7,75, 
seguida da Nigéria (7,15). Outros países entre os dez 
primeiros são o Quénia (6,95), a África do Sul (6,63), 
a Líbia (6,55) e Moçambique (6,53), indicando que os 
pontos críticos da criminalidade estão geograficamente 
dispersos pelas cinco regiões de África. Em contraste, ao 
analisar o extremo inferior do espetro da criminalidade, 
seis dos dez países com pontuação mais baixa estão 
situados na África Austral: Essuatíni (3,63), Seicheles 
(3,68), Botsuana (3,71), Malawi (3,83), Comores (3,86) e 
Lesoto (3,90); como tal, há uma maior concentração 
dessa dinâmica de criminalidade baixa em certas partes 
do continente.

Por conseguinte, a média de criminalidade continental 
intermédia tem pouco a oferecer em termos de 
perceção temática das fontes de criminalidade; é 
importante mergulhar mais fundo nas subcomponentes 
do Índice, onde reside o seu valor como ferramenta 
analítica. Desagregando a criminalidade nas suas 
subcomponentes, a média dos mercados criminosos do 
continente foi 4,94, abaixo da média da criminalidade 
geral. Quando comparada com a média dos atores 
criminosos de África de 5,40, torna-se evidente que a 
influência exercida pelos grupos criminosos é a força 
motriz da criminalidade no continente. Indo mais 
longe e analisando os resultados do Índice sob uma 
perspetiva regional, a região com a maior pontuação 

de criminalidade, 
a África Oriental, 
apresenta uma média 
que é influenciada 
pelo facto de albergar 
em simultâneo 
um vasto leque de 
mercados criminosos 
extremamente 
disseminados, incluindo 
o tráfico de seres 
humanos, os crimes 

ambientais e o comércio de drogas em países como o 
Quénia e a Tanzânia, e uma gama de tipos de atores 
criminosos altamente poderosos em países como o 
Quénia, o Sudão, o Sudão do Sul e a Somália.

Embora haja uma diversidade de mercados criminosos 
e atores criminosos a contribuir para pontuações de 
criminalidade maiores, existem subcomponentes 
da criminalidade específicas que podem ser mais 
agudas em regiões que, de outra forma, apresentam 
uma criminalidade geral menor. Por exemplo, a África 
Ocidental é a única região do continente onde dois 
dos três mercados criminosos com maior pontuação 
são mercados de drogas (os negócios da cocaína e da 
canábis, respetivamente com 6,00 e 5,87). Por outro 
lado, ainda que tenha a pontuação mais alta de África 
para o comércio de canábis (6,92), a África do Norte tem 
de longe a mais baixa pontuação do continente para 
crimes contra a flora, com uma média negligenciável de 
1,92 (devido à escassez de área florestal e biodiversidade 
da flora). Essas variações realçam o agrupamento de 
diferentes economias criminosas num continente 
amplamente diversificado.

Mercados criminosos
Dos dez mercados criminosos, determinou-se que o 
tráfico de seres humanos é o mais disseminado em 
África, com uma média continental de 5,93, seguido do 
tráfico de armas (5,56), dos crimes contra recursos não 
renováveis (5,44) e dos crimes contra a fauna (5,39).

A prevalência do tráfico de seres humanos é talvez 
previsível. Dado que os seres humanos são o foco da 
exploração, as barreiras à entrada no mercado são 
reduzidas, ao passo que o impacto é alto. Além disso, 
a designação “tráfico de seres humanos”, conforme 
aqui aplicada, engloba um leque de atividades ilícitas, 
do trabalho forçado e do recrutamento forçado de 
crianças-soldado ao tráfico sexual e de órgãos, o que 
significa que o tráfico de seres humanos pode ocorrer 
em todos os ambientes e contextos, independentemente 
das condições socioeconómicas ou políticas de um país. 
De facto, 30 dos 54 países do continente foram avaliados 
como tendo um mercado de tráfico de seres humanos 
cuja influência é significativa ou grave, demonstrando 
o vasto alcance desse mercado ilícito.

Na realidade, muitas vezes há uma sobreposição 
explorativa nos mercados focados nas pessoas do tráfico 
de seres humanos e do contrabando de migrantes, 
devido à migração irregular de milhares de africanos em 
busca de uma vida melhor, o que acelera o crescimento 
desses mercados explorativos e lucrativos. No entanto, 
a disparidade entre o tráfico de seres humanos e o 
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contrabando de migrantes em termos de disseminação 
(o contrabando de migrantes ocupa uma posição 
muito mais baixa, como sexto mercado criminoso de 
África, com uma média de 4,85) pode ser explicada 
pelas circunstâncias limitadas em que o contrabando 
humano pode ocorrer. Enquanto o tráfico de seres 
humanos ocorre tanto dentro de um país como entre 
países, o contrabando de migrantes implica o recurso a 
contrabandistas para movimentar indivíduos através de 
uma fronteira, em violação das leis de imigração de um 
país. Em África, a existência de comunidades económicas 
regionais como a Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO), que proporcionam 
liberdade de circulação através de fronteiras nacionais, 
significa que as atividades de contrabando de migrantes 
são limitadas. Não obstante, há áreas do continente 
onde o contrabando de migrantes é particularmente 
prevalecente. A Eritreia, por exemplo, destaca-se como 
especialmente afetada pelo contrabando de migrantes, 
com a maior pontuação do continente (9,50), e os peritos 
identificam-na como um dos maiores países produtores 
de refugiados de África.

Enquanto segundo mercado criminoso mais 
disseminado em todo o continente, o tráfico de armas 
tem tido um profundo impacto na facilitação de outras 
economias ilícitas e violência em zonas cada vez mais 
armadas de toda a África. Em todo o continente, 
23 países foram avaliados como tendo um mercado de 
tráfico de armas com influência significativa a grave, 
o que sublinha a disseminação dessa economia ilícita. 
A Líbia tem a mais elevada pontuação por tráfico 
de armas (9,50). Desde 2011, a nação tornou-se uma 
importante fonte do comércio ilícito de armamento, 
desbloqueando uma onda de fornecimento de armas 
aos países seus vizinhos, o que contribuiu para conflitos 
em todo o continente e não só. Quer sejam produzidas 
ilegalmente, recicladas de conflitos anteriores   ou 
desviadas de arsenais governamentais, a prevalência 
das armas de fogo reside no seu uso recorrente. Outras 
nações assoladas por conflitos, incluindo a República 
Democrática do Congo (9,00), a Somália, o Sudão e a 
República Centro-Africana (8,50), também estavam entre 
os países africanos com maior pontuação para o tráfico 
de armas.

A abundância de recursos naturais e os elevados níveis 
de biodiversidade fazem de África um continente 
particularmente vulnerável à exploração ambiental. 
Entre os três crimes ambientais considerados no 
Índice, o comércio ilícito de recursos não renováveis   
e os crimes contra a fauna foram identificados como 
primeiro e segundo mercados criminosos mais 
proeminentes de África, com médias continentais 
acima da média dos mercados criminosos de África; 

respetivamente, 5,44 e 5,39. Dez países africanos 
apresentam um mercado de recursos não renováveis 
com influência grave, incluindo: a Líbia, devido 
ao seu mercado de contrabando de petróleo em 
grande escala; o Sudão do Sul e a RDC, em grande 
parte devido ao contrabando de ouro ilícito, que 
tem alimentado a violência e contribuído para a 
expansão de outros mercados criminosos, como o 
tráfico de seres humanos; o Zimbabwe e a República 
Centro-Africana pelo comércio de diamantes; e 
países ricos em minerais, como Angola. Da mesma 
forma, o comércio ilícito em crimes contra a fauna 
foi considerado particularmente agudo em países 
biodiversos, como Moçambique, Tanzânia e África do 
Sul, onde animais e produtos animais, como o marfim, 
os chifres de rinoceronte e os ossos de leão (entre 
outros), são negociados ilegalmente, ameaçando 
as populações das espécies e os ecossistemas dos 
países. Por contraste, os crimes contra a flora foram 
observados como sendo os menos disseminados nos 
mercados ambientais e os únicos abaixo da média 
criminosa do continente, com 4,73.

Embora se classifique 
na quinta posição 
entre os dez mercados 
criminosos, o comércio 
de canábis apresenta 
a maior pontuação 
dos quatro mercados 
de drogas em África, 
sendo o único mercado 
com uma pontuação 
continental acima 

Os sete países  
do continente com  
a maior pontuação 
pelo comércio de 
cocaína situam-se  
todos na África 
Ocidental.

da média global dos mercados criminosos, com 5,26. 
Marrocos lidera o continente nesse mercado, com uma 
pontuação de 9,00, seguido do Sudão e da Nigéria 
(ambos com 8,00). A ubiquidade do comércio de 
canábis pode ser explicada pelo cultivo generalizado 
e pelos preços baixos, apelativos para os mercados de 
grande consumo. Em contraste, as drogas sintéticas 
(4,34), a cocaína (4,10) e a heroína (3,81) são os três 
mercados criminosos com pontuação mais baixa em 
África. Embora muitos países tenham pontuações 
baixas nos quatro mercados de drogas, outros que 
apresentam pontuações baixas no mercado da canábis 
foram identificados como pontos críticos para outros 
narcóticos. Em Moçambique, por exemplo, o mercado 
da canábis classificou-se em terceiro, atrás da heroína 
(7,50) e das drogas sintéticas (7,00), ao passo que, na 
República Centro-Africana, o comércio ilícito de drogas 
sintéticas foi identificado como o mercado de droga 
mais proeminente. Os sete países do continente com a 
maior pontuação pelo comércio de cocaína situam-se 
todos na África Ocidental.
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Redes criminosas
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+0,07
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Voltando atenções para os atores criminosos, a outra 
subcomponente da criminalidade, a média continental 
(5,40) mostra que são os atores criminosos que 
impulsionam a criminalidade em África. De facto, a 
grande maioria dos países (72%) recebeu pontuações 
mais altas para os atores criminosos do que para os 
mercados criminosos. Os atores integrados no Estado 
foram identificados como o tipo de ator criminoso 
mais dominante por grande margem, com uma média 
continental de 6,89, seguidos das redes criminosas 
(5,96), dos atores estrangeiros (5,63) e dos grupos de 
tipo mafioso (3,11), a única tipologia de atores criminosos 
muito abaixo da média continental. Os atores integrados 
no Estado constituem o tipo de atores criminosos mais 
disseminado em todas as cinco regiões de África, com a 
África Central (7,55) a encabeçar a lista, seguida da África 
do Norte (7,17), da África Ocidental (6,90) e da África 
Austral (6,90).

Com 21 países do continente identificados como tendo 
atores integrados no Estado que exercem uma influência 
grave na sociedade, a proeminência desse tipo de ator 
tem implicações preocupantes na capacidade das 
nações para prestarem serviços às suas populações e 
implementarem quadros de resposta ao crime organizado 
enraizadas na transparência. Além disso, os países com 
maiores pontuações para os atores integrados no Estado 
tendem a ser de natureza autoritária, com 11 dos 12 países 
com pontuação mais elevada nesse indicador do Índice 
classificados como “regimes autoritários” pelo Índice de 
Democracia 2020 da Economist Intelligence Unit.23

10

As redes criminosas são igualmente prevalecentes em 
todas as regiões da África, mas sobretudo na África 
Oriental (6,83) e na África Ocidental (6,43). Em concreto, 
os seis países com maiores pontuações para as redes 
criminosas também apresentam uma pontuação de 
7,50 ou superior para os atores integrados no Estado. 
Tais resultados sugerem uma relação simbiótica entre 
atores criminosos estatais e não estatais a trabalharem 
em conjunto em empreendimentos ilícitos.

Os atores criminosos estrangeiros também foram 
identificados como sendo bastante prevalecentes, com 
metade dos 54 países da África a apresentarem atores 
criminosos estrangeiros com influência significativa 
ou grave. Entre as regiões com maior pontuação, a 
África Ocidental encabeça a lista (6,30), seguida da 
África Oriental (6,00) e da África Austral (5,54). Tal como 
na ligação entre atores integrados no Estado e redes 
criminosas, os países com pontuação mais elevada para 
atores estrangeiros (7,00 ou superior) também tendem 
a tê-la para redes criminosas e atores integrados no 
Estado, incluindo países como a Côte d’Ivoire e o Togo 
(que apresentam 7,00 ou mais nas três tipologias 
de atores), o que sugere que os grupos criminosos 
internos e estrangeiros colaboram entre si, em especial 
com as cadeias de abastecimento a expandir-se para 
assumir um alcance transnacional. No entanto, é 
de notar que, conquanto mercados específicos em 
determinadas regiões apresentem atores estrangeiros 
de diferentes partes do mundo (como atores com 
ligações ao comércio de cocaína da América Latina), 

Atores criminosos

FIGURA 3.2

Pontuação dos atores criminosos, distribuição continental
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é frequente que muitos dos países com pontuação 
elevada para atores estrangeiros sejam aqueles em que 
há um extravasamento de atores criminosos dos países 
vizinhos e não um envolvimento de atores criminosos 
transcontinentais.

No outro extremo do espetro, os grupos de tipo 
mafioso são comparativamente raros, embora com 
algumas exceções, como a Somália, o Quénia e a 
África do Sul (entre outros). Embora esses países 
apresentassem pontuações relativamente elevadas, 
os grupos criminosos que são descritos como “de 

3.2 Resiliência
FIGURA 3.3

Resiliência continental

tipo mafioso” diferem entre contextos. Por exemplo, 
os gangues altamente organizados que exercem 
influência significativa no Quénia e na África do Sul 
podem enquadrar-se nesta categoria, ao passo que, 
em países como a Somália, a Líbia, a RDC e a RCA, os 
grupos armados e milícias, que podem não encaixar 
na definição tradicional de grupo de crime organizado, 
estão fortemente envolvidos em atividades ilícitas 
organizadas, desde o tráfico de armas e o contrabando 
de migrantes à extorsão e à coerção, podendo 
assim afirmar-se que apresentam caraterísticas de 
tipo mafioso.



Í ND ICE  DE  CRIME  ORGANIZADO DE  ÁFRICA  2021

36

África apresenta pontuações de resiliência 
significativamente mais baixas do que as de 
criminalidade, com uma média de 3,80. Tal aponta para 
a necessidade urgente de medidas de resposta mais 
eficazes para fazer face ao crime organizado em todo 
o continente. Entre as cinco regiões de África, a África 
Austral foi identificada como tendo a maior resiliência, 
com uma média regional de 4,18, seguida da África 
Ocidental (4,06), da África do Norte (3,79), da África 
Oriental (3,54) e da África Central (3,21). De facto, a África 
Austral teve um desempenho melhor do que as suas 
homólogas regionais na maioria dos indicadores de 
resiliência usados   para compilar as pontuações gerais 
de resiliência, com exceção da aplicação da lei e da 
integridade territorial, para as quais a África do Norte 
encabeçou a lista, refletindo a importância atribuída à 
securitização das fronteiras nessa região.

Embora cada indicador de resiliência seja avaliado de 
forma independente, é possível formar agrupamentos 
naturais que permitem a análise de tendências. Por 
exemplo, os indicadores relacionados com a liderança 
e a governação incluem indicadores como a liderança 
política, a transparência e responsabilização do 
governo, a cooperação internacional e as políticas e 
leis nacionais. Quando calculada a sua média conjunta, 
este grupo de indicadores teve uma pontuação mais 
elevada (4,11) do que outros grupos de indicadores de 
resiliência relacionados com áreas como a justiça penal 
e segurança (3,91), os sistemas económicos e financeiros 
(3,79) e a sociedade civil e proteção social (3,28). Embora 
as médias regionais dos indicadores de resiliência 
individuais variem, os resultados mostram uma ênfase 
geral em África nas medidas políticas e governativas 
para combater o crime organizado.

Ao desagregar os 12 indicadores de resiliência, apenas 
quatro tiveram uma pontuação acima da média 
continental: a cooperação internacional (4,79), seguida 
das políticas e leis nacionais (4,61), da integridade 
territorial (4,24) e dos atores não estatais (3,95). Em 
contraste, os indicadores de resiliência com pontuação 
mais baixa em África foram os relacionados com 
proteções sociais, como os do apoio a vítimas e 
testemunhas (2,81) e da prevenção (3,08).

Entre os indicadores de resiliência com melhor 
desempenho, o grupo de indicadores de liderança e 
governação, a cooperação internacional e as políticas 
e leis nacionais estão entre os indicadores com maior 
pontuação em todas as cinco regiões, refletindo uma 
ênfase no desenvolvimento de quadros legislativos e 
de cooperação relacionados com o crime organizado. 
Apesar disso, a média geral baixa de resiliência do 
continente sugere que existem lacunas e/ou obstáculos 

significativos na implementação dessas estruturas. 
Tal indicaria que, conquanto os responsáveis políticos 
possam ter expressado a intenção de combater o crime 
organizado, é o grau de implementação efetiva das 
medidas de resposta que, em última análise, eleva ou 
reduz as pontuações de resiliência. Como exemplo 
ilustrativo, a transparência e responsabilização do 
governo foi o terceiro indicador de resiliência com a 
pontuação mais baixa em toda a África (3,30), o que 
pressupõe um grande obstáculo à implementação 
de medidas de resiliência eficazes devido a lacunas 
de transparência e responsabilização nas funções 
de governação do Estado. Porém, houve variações 
consideráveis nas pontuações dos países para este 
indicador. Por exemplo, vários países da África Oriental, 
nomeadamente a Eritreia, o Sudão do Sul e a Somália, 
receberam pontuações particularmente baixas, ao passo 
que a Maurícia, Cabo Verde, o Ruanda, a África do Sul e o 
Gana tiveram pontuações comparativamente mais altas 
do que os seus vizinhos.

Os indicadores de resiliência baseados nas instituições, 
como o sistema judicial e detenção (3,67), a aplicação 
da lei (3,81) e a integridade territorial (3,91), obtiveram 
conjuntamente a segunda média mais elevada para a 
resiliência, refletindo a ênfase dos países africanos na 
justiça penal e nas medidas de segurança para combater 
o crime organizado. Embora sistemas e estruturas como 
a segurança fronteiriça, forças policiais especificamente 
centradas nas questões do crime organizado e um 
sistema penal e prisional com recursos adequados sejam 
essenciais para combater as atividades ilícitas, muitos 
países foram citados como padecendo de grandes 
carências no que toca ao funcionamento desses sistemas 
e instituições. Por exemplo, 30 dos países tiveram 
uma pontuação inferior a 4,00 para o sistema judicial 
e detenção; e em vários países, há grupos criminosos 
a atuar em centros de detenção e, em alguns casos, a 
controlá-los. Outros obstáculos e restrições comuns, 
como a corrupção, os atrasos e a falta de formação e 
recursos adequados, foram indicados em vários países, 
problemas esses que são agravados pelas restrições 
respeitantes à covid-19. Essas debilidades não só 
representam desafios para a redução da criminalidade 
como, em muitos casos, contribuem para ela.

Os indicadores de resiliência centrados na economia, 
incluindo o combate à lavagem de dinheiro e a 
capacidade de regulação económica, tiveram 
pontuações inferiores, respetivamente com médias de 
3,89 e 3,69. Apesar dessas baixas médias continentais, 
os dez países com maior pontuação para os quadros 
de resiliência económica e financeira estavam 
geograficamente dispersos por toda a África, incluindo a 
Etiópia, a África do Sul, o Ruanda e a Gâmbia. A natureza 
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do crime organizado como esforço destinado ao lucro significa que, mesmo quando os 
mercados criminosos não estão presentes num dado país, a capacidade para implementar 
medidas legais, regulatórias e operacionais a fim de combater os proventos do crime 
influencia, em última análise, a sua preparação contra o risco de criminalidade potencial. 
Quando existe regulamentação económica robusta, surgem oportunidades para que as 
empresas legítimas se desenvolvam e funcionem de forma justa e sem interferências. É 
uma questão de equilíbrio: quando são demasiado onerosas do ponto de vista burocrático, 
tais políticas podem desincentivar os negócios lícitos e as pessoas poderão voltar-se para 
atividades informais ou ilegítimas de geração de lucros.

Os indicadores da sociedade civil e da proteção social estavam entre os indicadores de 
resiliência com pior desempenho em todas as cinco regiões. À exceção de alguns países 
com pontuação entre 5,00 e 5,50 pelos seus esforços de resiliência centrados nas vítimas 
e na prevenção (como a Maurícia e o Ruanda), esses resultados sugerem que as medidas 
de resposta no continente em geral tendem a centrar-se nos perpetradores de crimes e 
atividades ilícitas, em vez de incidirem nos mais afetados pelo crime organizado.

Uma exceção a essa tendência é o indicador de atores não estatais que, embora baixo (3,95), 
superou a maioria dos outros indicadores de resiliência. Apesar de uma tendência dos países 
para privilegiar as respostas institucionais ao crime organizado, os atores não estatais, um 
agrupamento de indicadores que inclui a sociedade civil, o sector privado e a comunicação 
social, desempenham um papel crucial na criação de resiliência à criminalidade. Tal 
pode assumir a forma de um suplemento às respostas governamentais ou, na ausência 
de respostas institucionais, servir como única fonte de resiliência em contextos muitas 
vezes altamente complexos. A RDC é um exemplo disso: nenhum indicador de resiliência 
teve uma pontuação acima de 4,00 à exceção dos atores não estatais, que os peritos 
descreveram como desempenhando um papel fundamental na prestação de serviços e no 
combate à corrupção. Embora os atores não estatais fossem em média o elemento básico 
da resiliência social com maior pontuação, os resultados do Índice mostram diferenças 
significativas entre as médias regionais. A África Ocidental apresentou a maior pontuação 
(4,87), impulsionada sobretudo por países como Cabo Verde, Senegal e Gana, todos com 
pontuação de 7,00; em contraste, a média da África Oriental foi 3,11.

3.3 Mudanças desde o Índice de 2019
Um ponto importante a considerar ao analisar como as pontuações mudaram desde o 
Índice de 2019 é o facto de as flutuações deverem ser abordadas com cautela. As pontuações 
de África no presente Índice de 2021 foram aferidas para comparações globais, expandindo 
significativamente o âmbito comparativo da ferramenta em relação à iteração de 2019, que 
se manteve limitada a uma análise continental de 54 países. Além disso, conquanto as 
pontuações dos países e regiões tenham sido submetidas a várias rondas de verificação por 
peritos para assegurar a precisão, com cada ronda de análise, as diferenças na interpretação 
da pontuação (apesar de passarem por um processo de análise orientada padronizada) 
podem ter implicações na sua alteração. Tal é particularmente verdadeiro se considerarmos 
que as mudanças gerais nas pontuações dos países e regiões eram, com frequência, muito 
reduzidas, dificultando a avaliação das diferenças na dinâmica da criminalidade e da 
resiliência. Os resultados do Índice de 2021 mostram que a criminalidade piorou na grande 
maioria dos países africanos (42 de 54). Em contraste, apenas 12 países de todo o continente 
registaram melhorias, ainda que marginais.
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Desde 2019, todas 
as cinco regiões da 

África registaram 
um aumento nas 

pontuações de 
criminalidade.

Criminalidade
Desde 2019, a média da criminalidade geral de África 
aumentou marginalmente de 4,97 para 5,17. Todas as 
cinco regiões do continente assistiram a um aumento, 
com a África Central a apresentar o maior (0,26), seguida 
da África Austral (0,24) e da África Ocidental (0,19).

Quando analisadas as subcomponentes da 
criminalidade, embora a pontuação média dos 
atores criminosos do continente se tenha mantido 
mais elevada do que a dos mercados criminosos, foi 
identificado um aumento maior na pontuação dos 
mercados criminosos ao longo do período de 2 anos. 
Os mercados criminosos aumentaram 0,26, ao passo 
que os atores criminosos registaram um aumento 
de 0,15. Em concreto, embora todas as cinco regiões 
tenham sofrido um aumento nas médias dos mercados 
criminosos, o mesmo não aconteceu com os atores 
criminosos. A África do Norte foi identificada como 
a única região que registou uma melhoria, ainda que 
marginal, na média dos atores criminosos, tendo 
diminuído 0,13 desde 2019.

Nenhum país no 
continente manteve 
a mesma pontuação 
de criminalidade ao 
longo do período, o que 
indicaria a natureza 
evolutiva das atividades 
criminosas ao longo do 

tempo. O Gana foi avaliado como tendo o maior aumento 
na pontuação de criminalidade (1,13), em grande parte 
devido à prevalência do mercado de tráfico de seres 
humanos (entre outros), bem como a um aumento 
identificado no poder de todas as quatro categorias 
de atores criminosos. Outros países, em concreto o 
Quénia (0,81), Moçambique (0,66) e a Guiné Equatorial 
(0,59), também sofreram mudanças relativamente 
significativas nas médias da criminalidade. Talvez 
inesperadamente, alguns países sentiram uma melhoria 
na criminalidade, incluindo a Somália (que registou uma 
diminuição da pontuação de -0,61), a Nigéria (-0,55) e 
o Mali (-0,31). Embora à primeira vista possam parecer 
contraintuitivos, estes resultados, na verdade, são apenas 
melhorias marginais em países que têm pontuações de 
criminalidade já elevadas, sublinhando a necessidade 
de ver além das mudanças nas pontuações do Índice e 
centrar atenções nas mudanças contextuais.

Uma análise temática dos resultados ao longo do 
período revela que o tráfico de seres humanos se 
manteve como mercado criminoso dominante no 
continente. Entretanto, o mercado da cocaína registou 
o aumento de disseminação mais marcante, com um 
crescimento de 0,70. Tal pode ser atribuível à tendência 
continuada do tráfico de cocaína via África Ocidental, 
bem como à expansão dos mercados de consumo 
em países como o Quénia, a Namíbia e o Lesoto. 
Ocorreram outros aumentos nos mercados do tráfico 
de seres humanos, do contrabando de migrantes, das 
drogas sintéticas e do tráfico de armas. A heroína foi o 
único mercado cuja prevalência diminuiu, ainda que 
marginalmente, com as pontuações continentais a 
melhorar 0,12.

Apesar das restrições relacionadas com a pandemia 
implementadas em toda a África, houve uma transição 
de atividades criminosas organizadas para o universo 
online em vários países, incluindo o tráfico de seres 
humanos e a venda de drogas, como forma de contornar 
as restrições.24

As classificações dos atores do continente mantiveram-se  
iguais desde a primeira iteração do Índice. Os atores 
integrados no Estado mantiveram o seu domínio como 
categoria de atores criminosos mais proeminente em 
África e registaram o maior crescimento, com um 
aumento de 0,29 nas pontuações desde 2019. Esta 
tendência preocupante pode estar ligada à pandemia, 
uma vez que o declínio das economias formais abriu 
caminho a mais fluxos informais e ilícitos, incluindo os 
que ocorrem no aparelho do Estado. Outra explicação 
provável é que a dureza das medidas impostas pelos 
governos às populações no interesse da saúde pública 
e da segurança durante a pandemia possam, em 
alguns casos, ter servido de manto para perpetuar a 
criminalidade. As redes criminosas registaram o segundo 
maior aumento (0,23), seguidas dos atores estrangeiros 
(0,06) e dos grupos de tipo mafioso, com um aumento 
marginal mínimo de 0,01. Embora esses aumentos de 
menor relevo nas pontuações possam não oferecer uma 
imagem clara das mudanças na dinâmica continental, o 
que fica claro é que a disseminação de atores criminosos 
em África não está em declínio, mesmo em plena 
pandemia global.
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1.º 

2.º 

CONGO, REP. DEM.

NIGÉRIA

3.º - 

4.º 
REP. CENTRO-AFR.

QUÉNIA

5.º ÁFRICA DO SUL

6.º  LÍBIA

7.º MOÇAMBIQUE

8.º  SUDÃO

9.º  

10.º 

SUDÃO DO SUL

CAMARÕES

11.º CÔTE D’IVOIRE

11.º  

13.º 

TANZÂNIA

UGANDA

14.º GANA

14.º NÍGER

16.º MALI

17.º CHADE

18.º 

19.º - 

20.º 

21.º 

22.º 

SOMÁLIA

ZIMBABWE

MADAGÁSCAR

BURQUINA FASO

GUINÉ-BISSAU

23.º - SERRA LEOA

24.º TOGO

25.º ANGOLA

26.º BENIM

27  GUINÉ

28.º EGITO

29.º LIBÉRIA

30.º CONGO, REP.

31.º ZÂMBIA

32.º GABÃO

33.º GÂMBIA

34.º 

35.º 

35.º 

SENEGAL

ETIÓPIA

MARROCOS

37.º ARGÉLIA

37.º 

37.º 

40.º 

BURUNDI

MAURÍCIA

MAURITÂNIA

41.º ERITREIA

42.º 

43.º 

44.º 

45.º 

46.º 

NAMÍBIA

GUINÉ EQUATORIAL

CABO VERDE

DJIBUTI

LESOTO

47.º COMORES

48.º MALAWI

49.º TUNÍSIA

50.º  

51.º -

BOTSUANA

RUANDA

51.º 

53.º 

54.º -

SEICHELES

ESSUATÍNI

S. T. E PRÍNCIPE

1

 -0,10

 -0,05

 -0,25

2019 2021 Aumento Diminuição

-0,06

-0,08

-0,31

-0,31

-0,23
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+0,47
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+0,67
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FIGURA 3.4

Tendências da criminalidade por país, 2019-2021
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Resiliência
Voltando atenções para a resiliência, o cenário continental geral deteriorou-se 
levemente de uma pontuação de 3,86 para 3,80. Esse declínio pode indicar 
que o continente na generalidade não conseguiu melhorar em termos 
de promulgação e implementação de medidas adequadas de resposta à 
ameaça criminosa. Essas variações marginais podem também significar que 
a pandemia reduziu a eficácia das respostas, uma vez que as autoridades e 
instituições nacionais voltaram atenções e desviaram recursos para a crise 
sanitária. Ao longo do período, as pontuações de resiliência mudaram mais 
do que as da criminalidade: 28 países sofreram declínios na pontuação de 
resiliência; 25 registaram melhorias; e um país (Eritreia) não teve alteração.

Analisando as regiões, a África Central teve o maior aumento de pontuação 
na criminalidade, mas também registou a maior melhoria na pontuação 
de resiliência, com um aumento de 0,26, seguida da África Oriental (0,04). 
Em contraste, a África do Norte, a África Ocidental e a África Austral 
assistiram a declínios na resiliência, com diminuições de -0,40, -0,20 e -0,08, 
respetivamente.

Dos 12 elementos básicos da resiliência, o continente registou melhorias em 
apenas três, tendo a maior ocorrido na prevenção (0,40), apesar de se tratar 
de um indicador com pontuações consistentemente baixas em todas as 
regiões, seguida do apoio a vítimas e testemunhas (0,37) e da cooperação 
internacional (0,30). Dos nove indicadores restantes, os atores não estatais e 
a aplicação da lei apresentaram as maiores diminuições (ambos com -0,34).

Em muitos casos, a capacidade da sociedade civil para se congregar foi 
dificultada pelas restrições de saúde pública e surgiram obstáculos à 
liberdade de expressão dos meios de comunicação social críticos do Estado. 
Foi esse o caso em países com comunidades não estatais tipicamente 
vibrantes, como Marrocos, Libéria e Zimbabwe. De facto, 24 países assistiram 
a um declínio na resiliência dos atores não estatais. Da mesma forma, as 
forças policiais em toda a África sentiram dificuldades para cumprir o seu 
dever em harmonia com os padrões de direitos humanos, já que surgiram 
relatos de brutalidade policial, bem como de prisões arbitrárias, em ligação 
com as restrições da covid-19. Essas irregularidades foram agravadas pelo 
risco de os próprios polícias, enquanto elementos de primeira intervenção, 
ficarem doentes, comprometendo ainda mais a capacidade das forças 
policiais para exercer as suas funções.

Embora estes resultados possam proporcionar uma perceção geral sobre 
a dinâmica da criminalidade e da resiliência, as comparações continentais 
poderão ser demasiado vagas para uma análise subtil, já que o continente 
engloba muitos países, com diferentes contextos históricos, culturais, 
geográficos e económicos. Além disso, as mudanças na dinâmica da 
criminalidade e da resiliência no continente ao longo dos últimos 2 anos 
foram relativamente reduzidas e talvez afetadas pela pandemia de 
covid-19 de maneiras que ainda não conhecemos. Ao comparar grandes 
agrupamentos de países, há o risco de que os resultados possam ser mal 
interpretados, uma vez que as sub-regiões com as pontuações mais altas 
de criminalidade ou mais baixas de resiliência tendem a distorcê-los em 
prejuízo dos outros países da mesma região com melhor desempenho. 
Por conseguinte, é necessário mergulhar mais fundo nos grupos regionais 
para uma análise comparativa mais exata.
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FIGURA 3.5

Tendências da resiliência por país, 2019-2021

1.º  -

2.º 

3.º 

4.º  -

5.º  -

6.º 

6.º 

8.º 

CABO VERDE

ÁFRICA DO SUL

MAURÍCIA

BOTSUANA

SENEGAL

NIGÉRIA

RUANDA

ETIÓPIA

8.º GANA

10.º QUÉNIA

11.º GÂMBIA

12.º NAMÍBIA

13.º S. T. E PRÍNCIPE

14.º TUNÍSIA

15.º  - ARGÉLIA

15.º MARROCOS

17.º SEICHELES

18.º DJIBUTI

19.º ANGOLA

19.º CÔTE D’IVOIRE

21.º ZÂMBIA

22.º MALAWI

23.º EGITO

23.º TANZÂNIA

25.º TOGO

26.º UGANDA

27.º LESOTO

28.º BURQUINA FASO

29.º BENIM

30.º 

31.º 

32.º 

33.º 

33.º 

SERRA LEOA

MADAGÁSCAR

MOÇAMBIQUE

CONGO, REP.

ESSUATÍNI

35.º NÍGER

36.º GABÃO

36.º LIBÉRIA

36.º 

39.º 

40.º 

ZIMBABWE

CAMARÕES

MAURITÂNIA

41.º SUDÃO

42.º GUINÉ

43.º CHADE

44.º GUINÉ-BISSAU

45.º COMORES

45.º MALI

47.º ERITREIA

48.º CONGO, REP. DEM.

49.º GUINÉ EQUATORIAL

50.º BURUNDI

51.º 

52.º  -

REP. CENTRO-AFR.

SUDÃO DO SUL

53.º SOMÁLIA

54.º LÍBIA -0,59
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SECÇÃO 4

ANÁLISE 
REGIONAL
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Pontuação geral da 
África Oriental para 
Criminalidade
5,66  +0,15

Pontuação geral da 
África Oriental para 
Resiliência
3,54  +0,03

1

PonTUAçõEs

10

4Análise regional

4.1 África Oriental
A África Oriental é a região que apresentou os níveis de criminalidade mais elevados 
(5,66). Tal deve-se a uma miríade de mercados criminosos extensos, bem como a 
uma forte presença de atores criminosos em áreas frágeis assoladas   por conflitos 
prolongados. Os dados mostram que seis dos nove países que constituem a região 
têm níveis altos de criminalidade, agrupados no intervalo de pontuação entre 5,79 e 
6,95. Em concreto, os atores criminosos parecem mais influentes na região, já que a 
sua pontuação média na África Oriental (6,13) é a mais alta do continente.
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Tráfico de 
seres humanos

Contrabando 
de migrantes

Tráfico de armas

Crimes contra  
a flora

Crimes contra  
a fauna

Crimes contra 
recursos não 

renováveis

Comércio  
de heroína

Comércio  
de cocaína

Comércio 
de canábis

Comércio de 
drogas sintéticas

5,19

7,39

6,89

7,11

4,61

5,56

5,28

3,83

3,06

5,17

3,06

Os resultados  
do Índice de 2021 
apontam para  
o tráfico de seres 
humanos (7,39) como 
mercado criminoso 
mais disseminado  
na África Oriental.

Mercados criminosos
As populações da África Oriental são vulneráveis   a 
uma diversidade de práticas corrosivas, incluindo o 
recrutamento ilimitado patrocinado pelo Estado na 
Eritreia, o casamento infantil e as crianças-soldado 
no Sudão do Sul, bem como a escravatura moderna, 
o trabalho forçado e o tráfico sexual de homens, 
mulheres e crianças em toda a região. Os resultados 
do Índice de 2021 apontam para o tráfico de seres 
humanos (7,39) como mercado criminoso mais 
disseminado na África Oriental. Esta pontuação média 
extremamente elevada é impulsionada em grande 
parte pela Eritreia (9,00), pelo Sudão do Sul (8,50), pelo 
Sudão (8,00) e pela Somália (8,00), que são quatro 
dos cinco países mais afetados pelo tráfico de seres 
humanos em África. O contrabando de migrantes, 
embora com uma pontuação média inferior à do 
tráfico de seres humanos na África Oriental (6,89), não 
deixa de estar disseminado. Embora todos os países 
da região sejam atormentados por níveis elevados de 
contrabando de migrantes (à exceção do Uganda, com 

5,00), a pontuação média 
muito alta deve-se em 
grande parte à situação na 
Eritreia. O contrabando de 
migrantes é agravado no 
país pelos procedimentos 
repressivos de controlo de 
fronteiras impostos pelo 
governo, que obrigam 
aqueles que pretendem 
migrar a recorrer aos 
canais ilegais. Estes, 
para além de contrabandistas de migrantes, incluem 
diplomatas em serviço no estrangeiro, que conseguem 
obter vistos, bem como oficiais militares superiores, 
que fazem passar clandestinamente eritreus através 
da fronteira militarizada em troca de uma comissão. 
Assim, o mercado de contrabando de migrantes tem um 
impacto significativo num grande número de eritreus. A 
Eritreia é um claro elemento atípico, com uma pontuação 
de 9,50, sendo o país com maior pontuação não apenas 
na região, mas em África.

FIGURA 4.1

Mercados criminosos, África Oriental
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A instabilidade política de longa data na região, os 
conflitos e a fragilidade geral levaram a uma proliferação 
de armas ilegais na África Oriental. O mercado do tráfico 
de armas é extenso, afetando amplamente todos os 
países da África Oriental e envolvendo uma infinidade de 
atores criminosos, incluindo atores integrados no Estado, 
milícias, grupos terroristas e redes criminosas. O tráfico 
ilícito de armas é um problema tão agudo que a média 
regional do mercado criminoso de armas ilegais é 7,11, o 
que o torna o mercado de tráfico de armas com maior 
pontuação de África por quase um ponto (0,97).

Os crimes ambientais também são generalizados em 
toda a África Oriental, mas provavelmente não tão 
disseminados. Situando-se no topo da alta criminalidade 
com 5,56, os crimes contra a fauna constituem o quarto 
mercado com maior pontuação da região. A grande 
biodiversidade da região torna-a vulnerável aos crimes 
contra a fauna, ao passo que as ligações de transportes 
bem estabelecidas posicionam a África Oriental como 
um importante entroncamento de trânsito para 
diferentes espécies vivas e produtos da vida selvagem, 
como marfim, chifre de rinoceronte, escamas de 
pangolim e outros de natureza ilegal, que são traficados 
sobretudo para a Ásia. Ricos em recursos naturais, os 
países da região são também amplamente afetados, na 
sua maioria, por crimes contra recursos não renováveis 
(5,28). Os resultados mostram que seis países têm níveis 
elevados de criminalidade relacionada com a extração 
e o tráfico ilícitos de recursos não renováveis, com 
pontuações entre 5,50 e 8,00. A mineração ilegal de ouro 
parece ser uma prática comum e, com frequência, a 

única fonte de subsistência para comunidades inteiras, 
em especial no Sudão do Sul, onde cerca de 90% das 
93 toneladas estimadas de produção anual de ouro são 
extraídas por mineiros artesanais.25 As redes criminosas 
e organizações paraestatais da região estão fortemente 
envolvidas no tráfico de recursos naturais e na lavagem 
das receitas de atos criminosos. No entanto, há um 
punhado de países da região em que o mercado ilícito 
de recursos não renováveis   tem uma influência mínima 
na sociedade.

O comércio de canábis (5,17) constitui o mercado de droga 
mais disseminado na região, impulsionado sobretudo 
pela pontuação do Sudão de 8,00, que reflete a reputação 
do país como um dos maiores produtores de canábis 
em África, apenas atrás de Marrocos. Embora em menor 
escala, a produção de canábis ocorre em toda a região, 
em especial na Tanzânia e no Quénia. À exceção dos 
mercados de canábis desses dois países, todos os outros 
mercados de drogas, incluindo as drogas sintéticas (3,06), 
bem como os mercados de drogas de alto valor, como os 
da cocaína (3,06) e da heroína (3,83), são extremamente 
limitados em toda a região da África Oriental. A Tanzânia 
desempenha um papel central no comércio regional 
de heroína, sendo um grande entreposto de trânsito. A 
cocaína e as drogas sintéticas são mercados muito mais 
pequenos no país, conquanto este desempenhe um papel 
como ponto de trânsito. O Quénia, por seu lado, tem um 
mercado interno pequeno, mas crescente, para drogas 
sintéticas e é um ponto de trânsito bem estabelecido no 
comércio da heroína. É também um mercado de destino 
e entreposto de trânsito crescente para a cocaína.

7,22
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FIGURA 4.2

Atores criminosos, África Oriental
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Como em todas as outras regiões do continente, os 
atores integrados no Estado (7,22) são a categoria de 
atores criminosos mais predominante na África Oriental, 
com sete dos nove países a sofrerem uma influência 
significativa ou grave dos atores dessa natureza. Além 
disso, a Eritreia e o Sudão do Sul são casos claramente 
atípicos, com os atores integrados no Estado a 
infiltrarem-se em praticamente todas as estruturas 
estatais. A primeira atinge uma pontuação de 9,50 e 
o segundo de 9,00, o que os coloca nas duas primeiras 
posições de África para esta categoria de atores. As redes 
criminosas também dispõem de um forte controlo sobre 
a região, envolvendo-se num vasto leque de atividades 
ilícitas, desde o tráfico de seres humanos, drogas e armas 
à mineração ilegal e ao rapto por resgate. A pontuação 
média das redes criminosas na África Oriental é 6,83. 
Embora menos disseminados, os atores estrangeiros 
também são influentes. À exceção da Eritreia (2,50) e 
da Somália (4,50), todos os outros países têm níveis 
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elevados de envolvimento de atores estrangeiros, com 
uma pontuação média de 6,00. Em concreto, para lá de 
atores criminosos de toda a África, a região tem uma 
presença significativa de grupos criminosos europeus, 
em particular a máfia italiana, bem como de cidadãos 
franceses e espanhóis envolvidos em crimes contra a vida 
selvagem. No geral, os grupos internos de tipo mafioso 
são os atores criminosos com menor impacto na região. 
Porém, analisando as pontuações desagregadas, fica 
evidente que, embora sejam praticamente inexistentes ou 
tenham influência limitada em certos países, os grupos de 
tipo mafioso são bastante dominantes noutros, sendo a 
Somália (9,50) um bom exemplo. O Al-Shabaab infiltrou-se 
de tal maneira nas estruturas económicas e governativas 
do país que conseguiu estabelecer um sistema paralelo 
de tributação ilícita, extorquindo impostos sobre produtos, 
vendas, exportações, etc., através de intimidação 
e violência. Os atores criminosos de tipo mafioso 
apresentam na África Oriental uma média de 4,44.

Economia  
e finanças

RESILIÊNCIA

Sociedade civil  
e proteção social

Pontuação média  
continental de resiliência

Resiliência

FIGURA 4.3

Resiliência, África Oriental
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No geral, a resiliência ao crime organizado é baixa em 
toda a África, mas esse défice é especialmente real na 
África Oriental, que apresenta uma pontuação média 
regional de 3,54, a segunda mais baixa do continente. 
Os países individuais da região têm algumas das piores 
pontuações de resiliência de África, em grande parte 
devido a conflitos em curso e à consequente fragilidade 
acrescida.

O indicador de resiliência com a maior pontuação 
na África Oriental é a integridade territorial (4,50), 
com o Sudão, o Sudão do Sul e a Somália (todos 
com pontuações atípicas entre 1,50 e 2,50) a fazerem 
diminuir a média da região. Essas pontuações baixas 
resultam dos conflitos contínuos e da incapacidade das 
autoridades para exercerem controlo sobre as fronteiras 
e os territórios dos países. Embora as fronteiras sejam 
porosas em toda a região, foram tomadas certas 
medidas para melhorar a integridade territorial. Com 
exceção da Tanzânia (4,50), os restantes países da 
África Oriental apresentam níveis algo elevados de 
integridade territorial. Não obstante, as capacidades 
de aplicação da lei (3,39) são fracas, já que a falta de 
confiança nas forças policiais, a integridade limitada, 
a corrupção e as capacidades de aplicação precárias 
têm sido recorrentes em toda a região. Da mesma 
forma, o indicador de sistema judicial e detenção 
(3,67) foi considerado inadequado, devido à falta de 
independência, à débil capacidade institucional, ao 
mau acesso à justiça e às difíceis condições prisionais, 
que em alguns casos não atendem aos princípios 
fundamentais de direitos humanos.

À semelhança das tendências continentais, as políticas 
e leis nacionais (4,44) estão entre os indicadores de 
resiliência com maior pontuação. No geral, os países 
da região têm quadros legais sólidos que orientam os 
esforços de combate ao crime organizado, conquanto 
a implementação dessas leis seja muitas vezes 
inadequada ou inexistente, em especial durante 
a pandemia, em que o crime organizado perdeu 
importância na agenda. A cooperação internacional 
(4,39) também está entre os indicadores com maior 
pontuação em vários países; porém, o Sudão do Sul, 
a Somália e a Eritreia têm pontuações baixas não só 
neste elemento básico específico como praticamente 
em todas as áreas, o que faz descer as médias. No 
outro extremo do espetro, a liderança política e 
governação e a transparência e responsabilização 
do governo, os dois indicadores respeitantes às 
medidas de combate ao crime organizado em 
termos de vontade política e eficácia, bem como à 
implementação prática de resoluções sobre o combate 
ao crime organizado, são das que apresentam uma 
pontuação média mais baixa; respetivamente, 3,56 e 

2,39. Estas pontuações indicam fragilidade ou carência 
de quadros institucionais, o que contribui para a 
corrupção e impede respostas adequadas ao crime 
organizado na região.

As respostas de combate à lavagem de dinheiro (CLD) 
variam muito na região, com a África Oriental a 
alcançar uma média de 4,17. Três países conseguiram 
um bom progresso no sentido da melhoria dos seus 
quadros de CLD, considerados suficientemente 
eficazes. Sudão e Djibuti são avaliados como tendo 
quadros moderadamente eficazes, ao passo que 
os restantes quatro países foram avaliados como 
tendo quadros de CLD extremamente ineficazes ou 
carecendo dos mesmos. A economia informal está 
disseminada em toda a região e as autoridades têm 
tido pouco sucesso em assegurar que os negócios 
legítimos possam decorrer sem interferência criminosa. 
Nesse sentido, a pontuação média geral é bastante 
baixa: 3,78.

Os indicadores do agrupamento da sociedade civil e 
proteção social estão entre os de pontuação mais baixa 
da África Oriental: prevenção (2,94), apoio a vítimas e 
testemunhas (2,17) e atores não estatais (3,11). A região 
tem provavelmente os mecanismos de apoio mais 
precários e concede às ONG e à comunicação social 
o menor espaço de manobra, sendo a de pontuação 
média mais baixa em África para ambos os indicadores.

Mudanças desde  
o Índice de 2019
CRIMINALIDADE
A situação da criminalidade na África Oriental 
deteriorou-se um pouco ao longo do biénio, o que já 
era de esperar devido ao impacto da covid-19 no crime 
organizado. A pontuação geral de criminalidade da 
região aumentou de 5,51 para 5,66 desde os resultados 
do último Índice. Esse aumento marginal deve-se 
sobretudo à crescente prevalência dos mercados 
ilícitos, ao passo que o aumento da pontuação média 
dos atores criminosos foi mínimo. À exceção de dois 
países, a região registou um aumento na pontuação 
média da criminalidade. As variações mais nítidas foram 
observadas em entrepostos económicos importantes, 
como o Quénia e a Tanzânia, cujas pontuações de 
criminalidade subiram, respetivamente, 0,81 e 0,53. Tais 
países são pesos-pesados   económicos do continente, 
com infraestruturas comerciais e comunidades de 
negócios avançadas, das quais um infeliz subproduto 
é a atratividade para a atividade económica tanto lícita 
como ilícita. No outro extremo do espetro, a Somália é o 
único país da região a registar um declínio significativo 
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da criminalidade (-0,61). Tal constitui um resultado da 
menor disseminação dos mercados criminosos no país, 
com um declínio de 0,35, e da perda de influência dos 
atores criminosos (-0,88).

Em 2020, as crianças sofreram uma vulnerabilidade 
acrescida ao recrutamento como soldados e ao 
casamento forçado no Sudão do Sul, situação 
grandemente causada pela pandemia. Além disso, foi 
posta em evidência uma nova rota de tráfico de seres 
humanos, pela qual são enviados cidadãos quenianos 
para a Índia para fins de exploração. A situação no 
Uganda foi a que se deteriorou mais, com a crescente 
população jovem a enfrentar perspetivas de emprego 
desanimadoras agravadas pela pandemia e, em 
consequência, a tornar-se mais vulnerável   a práticas 
explorativas.26 Por conseguinte, não surpreende que o 
tráfico de seres humanos (que registou um aumento de 
0,78) e o contrabando de migrantes (+0,67) tenham sido 
os dois mercados criminosos com maiores aumentos 
de pontuação na África Oriental. 

Embora seja o mercado criminoso com a mais baixa 
pontuação média da África Oriental, a pontuação do 
mercado da cocaína aumentou 0,44. O Quénia foi o 
principal motor dessa mudança, com o seu mercado 
de cocaína a ganhar dois pontos. Tal reflete a situação 
do país como ponto de entrada principal de droga 
na África Oriental e o seu crescente mercado interno. 
O tráfico de armas e os crimes contra a fauna também 
estavam mais disseminados em 2021 do que em 2019, 
aumentando 0,33 e 0,39. O aumento dos segundos 
deve-se em grande parte a um maior ímpeto do 
comércio ilegal de fauna, sobretudo na Tanzânia e 
na Etiópia, que subiu coletivamente 3 pontos em 
comparação com a iteração anterior do Índice. Tal facto 
é amplamente atribuível a dois fatores abrangentes, 
mas sobretudo à pandemia de covid-19, que afetou 
toda a região. A pandemia exerceu pressão adicional 
sobre a vida selvagem, provavelmente reduzindo 
o financiamento disponível para a conservação, 
impedindo a capacidade de ação das entidades de 
conservação e desencadeando um recrudescimento 
da caça furtiva, causado pelas dificuldades económicas 
e pela insegurança alimentar.27 A agitação civil 
contínua na Etiópia é o outro fator com repercussões 
na África Oriental. Embora a Etiópia tenha feito algum 
progresso na redução do comércio ilegal de animais, 
o conflito em Tigré desviou as atenções e fez estagnar 
os esforços para combater a prática. Todos os outros 
mercados cresceram apenas de maneira ínfima, entre 
0,06 e 0,11, com exceção dos mercados da heroína e 
da canábis. O primeiro diminuiu levemente (-0,06), ao 
passo que a contração do comércio de canábis foi mais 
acentuada (-0,44).

FIGURA 4.4

Tendências da criminalidade por país, 
África Oriental, 2019-2021
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Com o Uganda a sofrer um surto do vírus de Marburg28 
e as autoridades regionais a intensificarem a preparação 
para um surto potencial de ébola29 pouco antes do 
surgimento da covid-19, os governos da África Oriental 
já adquiriram alguma experiência na gestão de crises 
sanitárias. Por conseguinte, responderam com rapidez 
à ameaça emergente da covid-19, fechando fronteiras e 
impondo confinamentos quase logo após os relatos dos 
primeiros casos do novo vírus. Como tal, é provável que, 
embora outros tipos de atores criminosos, em especial 
as redes criminosas, tenham ganho influência (até 
0,28), as restrições e limitações de circulação impostas 
tenham sido a principal razão para o declínio dos atores 
estrangeiros (-0,33) na região.

RESILIÊNCIA
A África Oriental foi a segunda região africana menos 
resiliente em 2019. Na iteração de 2021 do Índice, a região 
foi avaliada como tendo um desempenho melhor, 
conquanto o progresso fosse apenas insignificante: 
0,04. Porém, três países da região viram diminuir as suas 
pontuações gerais de resiliência: Tanzânia (-0,08), Djibuti 
(-0,17) e Etiópia (-0,63). É evidente que a deterioração 
dos níveis de resiliência sentida na Etiópia em 2021 é o 
principal impedimento para uma maior melhoria geral 
na resiliência da região e que o modo como a situação 
evoluir na Etiópia influenciará a média regional. Esse facto 
justifica uma análise mais atenta do país. A deterioração 
da resiliência na Etiópia é uma consequência direta 
do conflito em Tigré, que prejudicou a capacidade do 
governo para responder ao crime organizado e resultou 
numa diminuição em vários indicadores, incluindo 
a liderança política (-1,50 desde 2019), a cooperação 
internacional (-1,00), a integridade territorial (-1,00) e 
a aplicação da lei (-2,00). Apesar de o país dispor de 
um quadro legislativo sólido de combate ao crime 
organizado, o financiamento e a implementação 
adequada continuaram limitados, provavelmente devido 
ao desvio de atenções para o conflito. Na verdade, desde 
2019, apenas dois indicadores de resiliência melhoraram, 
o apoio a vítimas e testemunhas e a prevenção, ainda 
que marginalmente (+0,50 em ambos os casos).

Por último, no ano transato, o ambiente da comunicação 
social sofreu restrições em toda a África Oriental, devido 
sobretudo à pandemia. Os jornalistas foram sujeitos a 
um aumento dos abusos na região e, especificamente 
na Tanzânia, a censura. Além disso, o trabalho das 
ONG também sofreu limitações na sequência dos 
confinamentos, com os recursos humanos a serem 
retirados do trabalho no terreno e os programas a 
ficarem atrasados   devido ao surto do vírus. Os resultados 
do Índice apontam para os atores não estatais como 
sendo o único indicador de resiliência que desceu 
consistentemente nos países da África Oriental.

FIGURA 4.5

Tendências da resiliência por país, 
África Oriental, 2019-2021
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4.2 África Ocidental

A África Ocidental, região que abrange o maior número 
de países, tem o mais elevado nível de criminalidade 
depois da África Oriental, com uma pontuação média 
de 5,66. Ao contrário de algumas das outras regiões 
de África, e não levando em conta os casos atípicos 
em ambos os extremos do espetro da criminalidade, 
São Tomé e Príncipe e Nigéria, a gama de pontuações 
de criminalidade da África Ocidental é relativamente 
estreita. Treze dos 15 países da região apresentam 
pontuações entre 4,81 e 6,15, um intervalo de apenas 
1,34. Os resultados do Índice mostram claramente que 
o crime organizado é um problema grave em grande 
parte da África Ocidental, incluindo as várias nações 
costeiras e os países sem litoral da região do Sael.

Mercados criminosos
O mercado criminoso com maior pontuação na África 
Ocidental é o do tráfico de seres humanos, com 6,17. Esta 
elevada pontuação regional não é motivada por alguns 
casos atípicos de pontuação extremamente alta, mas sim 
por pontuações relativamente altas num grande número 
de países da região. Considera-se que o tráfico de seres 
humanos tem uma influência significativa em nada 
menos do que 11 países da África Ocidental. O tráfico 
de seres humanos na região assume muitas formas 
diferentes, desde o trabalho forçado e a escravatura 
moderna ao tráfico para fins de exploração sexual e ao 
tráfico de órgãos. A forma distinta de atividade criminosa 
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organizada do contrabando de migrantes, por seu lado, 
tem muito menos influência na região (4,85), devido em 
grande parte à liberdade de circulação transfronteiriça 
de que os cidadãos da CEDEAO desfrutam. Não 
obstante, há vários países que desempenham papéis 
relevantes na indústria transcontinental do contrabando 
de migrantes de África para a Europa, envolvendo redes 
altamente organizadas e empreendedores criminosos 

O segundo mercado com maior pontuação é o do 
comércio de cocaína (6,00), o que atesta o enorme papel 
desempenhado pela África Ocidental no ecossistema 
transnacional do tráfico de cocaína como ponto de 
trânsito que liga os países de origem da América Latina, 
não apenas aos mercados de consumo tradicionais da 
Europa, mas também cada vez mais a destinos noutros 
lugares do próprio continente africano.30 À Guiné-Bissau,  
que nas últimas duas décadas esteve envolvida no 
comércio de cocaína em resultado da localização 
estratégica e das ligações políticas e militares ao 
negócio,31 juntam-se outras nações do litoral, incluindo 

Guiné, Senegal e Gana, bem como o arquipélago 
de Cabo Verde, como os países onde a influência do 
comércio de cocaína na sociedade e nas instituições 
estatais é avaliada como significativa ou grave. A 
cocaína não é o único mercado de droga a exercer uma 
influência notória na África Ocidental. A canábis, que 
domina o consumo de drogas em toda a região, também 
tem uma pontuação elevada, com 5,87. A Nigéria é um 
produtor significativo de canábis, que é distribuída em 
toda a África Ocidental e noutras regiões por redes 
sofisticadas de grupos criminosos organizados. Os países 
saelianos desempenham um papel importante como 

FIGURA 4.6

Mercados criminosos, África Ocidental 

oportunistas que operam na região. Além disso, apesar 
do muito menor grau de atrito fronteiriço na área da 
CEDEAO, vários outros fatores, incluindo o terreno 
traiçoeiro, a corrupção nas fronteiras e as medidas 
de aplicação da lei, implicam que os migrantes que 
pretendem alcançar a Europa tenham muitas vezes 
pouca escolha para lá do recurso aos serviços de redes 
de contrabando.
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2,57

6,43

pontos de trânsito para o mercado regional de canábis, 
como parte da rede maior de tráfico do Sael que liga 
a região aos mercados europeus. A África Ocidental 
também assistiu a uma proliferação das drogas sintéticas 
(5,07), nomeadamente o tramadol e as anfetaminas, e 
o consumo local de um vasto leque de drogas sintéticas 
está em expansão. Por seu lado, o mercado de drogas 
que não conseguiu obter tração na África Ocidental é 
o do comércio de heroína (3,81), embora haja alguns 
países da região cada vez mais usados como pontos de 
entrada no continente africano de heroína originária do 
Afeganistão e do Paquistão.

Os crimes ambientais estão também referenciados 
como generalizados em toda a África Ocidental, 
sobretudo os crimes contra recursos não renováveis, 
o quarto mercado criminoso com maior pontuação da 
região, com 5,87, seguidos de perto pelos crimes contra 
a fauna (5,67). A mineração ilegal de ouro por grupos 
criminosos, incluindo organizações terroristas em alguns 
países, é extremamente abundante em toda a região, 
o que não só gera mais instabilidade e corrupção, como 
também é extremamente prejudicial para o ambiente e 
a saúde das populações locais. A região também alberga 
atividades de mineração ilícita de diamantes e desvio 
de petróleo, embora essas economias ilegais sejam 
menos disseminadas do que o comércio ilícito de ouro e 
tendam a concentrar-se num número limitado de países 
da África Ocidental. Na África Ocidental também vivem 

espécies animais ameaçadas que são vítimas de caça 
furtiva e vendidas ilegalmente, sobretudo em mercados 
asiáticos, mas também no continente africano, incluindo 
pangolins, marfim de elefante, chimpanzés e outros 
primatas e numerosas espécies de aves. Além disso, a 
pesca ilegal é um problema cada vez mais pertinente 
em vários países costeiros da África Ocidental, tal 
como os crimes contra a flora (5,50). O abate ilegal de 
pau-rosa e outros tipos de madeira é generalizado 
na África Ocidental costeira, com envolvimento do 
governo registado em vários países, destacando-se a 
Guiné-Bissau.32 Além disso, uma combinação de grupos 
armados, atores integrados no Estado e empresas 
estrangeiras está a dizimar as florestas na região de 
Casamansa e em seu redor.33

Por último, um mercado de tráfico de armas disseminado 
na região (5,50) é impulsionado sobretudo pelo Mali, pelo 
Níger, pelo Burquina Faso e pela Nigéria, que apresentam 
uma pontuação de 8 para o tráfico de armas. Também 
tem ocorrido na região uma proliferação de armas ligeiras 
e de pequeno calibre cada vez mais sofisticadas, muitas 
vezes retiradas ilegalmente de arsenais governamentais, 
que são utilizadas   por grupos armados envolvidos em 
conflitos entre etnias e entre comunidades em toda a 
região. Além disso, grupos ideológicos extremistas, nos 
países do Sael já mencionados, mas, importante realçar, 
também na Nigéria, estão cada vez mais ativos no 
mercado do tráfico de armas.

6,90
6,30

5,55

Atores criminosos

FIGURA 4.7

Atores criminosos, África Ocidental

At
or

es
 

es
tra

ng
eir

os
Gr

up
os

 

de
 ti

po
 

mafi
os

o Re
de

s 

cri
mino

sa
s

At
or

es
 

int
eg

ra
do

s n
o 

Es
ta
do



Í ND ICE  DE  CRIME  ORGANIZADO DE  ÁFRICA  2021

54

Os dados do Índice mostram que há uma abundância 
de diferentes formas de atores criminosos a agirem 
na África Ocidental, com três das quatro categorias de 
atores a atingirem pontuações entre 6,00 e 7,00.

Como denominador comum na facilitação da atividade 
da maioria das categorias de atores criminosos, os 
atores integrados no Estado são avaliados como a 
categoria de atores criminosos mais disseminada na 
África Ocidental, com uma pontuação de 6,90. Tal como 
as redes criminosas, os atores integrados no Estado 
são quase universais na região, com 13 dos 15 países da 
África Ocidental a atingirem uma pontuação de 6,00 
ou superior. Da corrupção e do peculato de alto nível 
ao envolvimento direto de funcionários públicos em 
economias ilícitas, como o abate ilegal, a mineração de 
ouro e o tráfico de drogas, os atores integrados no Estado 
são claramente os principais vetores através dos quais o 
crime organizado atua na região.

As redes criminosas são também uma faceta importante 
do cenário regional do crime organizado (6,43). Na 
verdade, são quase omnipresentes em toda a África 
Ocidental. Há incontáveis redes criminosas dispersas 
envolvidas em inúmeras economias ilícitas, desde os 
mercados ambientais, como o abate ilegal e o tráfico de 
espécies ameaçadas, ao contrabando transfronteiriço de 
bens, pessoas e drogas.

Existe uma ampla colaboração entre redes criminosas 
em toda a região, com os atores estrangeiros (6,30) a 
desempenharem um papel importante nas atividades 
do crime organizado na maioria dos países da África 
Ocidental, facilitado em grande parte pela porosidade 
das fronteiras na região. No entanto, igualmente 
importantes são os atores criminosos com atividade 
nas nações da África Ocidental e oriundos de países de 
origem dos produtos, como os cartéis latino-americanos 
ao leme do comércio transnacional de drogas, e de 
mercados de destino, como as empresas asiáticas 
responsáveis   por muita da pesca ilegal praticada no 
Golfo da Guiné e em águas vizinhas.

Os atores 
integrados no 

Estado são 
avaliados como a 

categoria de atores 
criminosos mais 
disseminada na 
África Ocidental.

Os grupos de tipo 
mafioso (2,57) são 
relativamente escassos 
na região, com os 
grupos de crime 
organizado da Nigéria, 
envolvidos em desvio 
de petróleo, raptos e 
banditismo, a serem 
uma das poucas 
exceções, juntamente 

com organizações extremistas violentas que atuam 
como grupos de tipo quase mafioso em alguns outros 
países da África Ocidental.

Resiliência
Embora haja vários países na região com níveis muito 
baixos de resiliência ao crime organizado, no seu todo, 
a África Ocidental apresenta resultados melhores do 
que a maioria das outras regiões africanas quanto 
à resiliência, registando uma pontuação média de 
4,06. Os vinte países africanos com pior classificação 
de resiliência incluem apenas cinco países da África 
Ocidental e quatro dos dez países mais resilientes do 
continente pertencem à região. Todavia, não deixa 
de ser imperativo reconhecer que a resiliência ao 
crime organizado no continente em geral, incluindo 
a África Ocidental, é muito fraca. Os serviços de apoio 
disponibilizados às vítimas do crime organizado, bem 
como a proteção oferecida às testemunhas (uma 
arma fundamental no arsenal contra a impunidade), 
são muito limitados, conforme refletido na pontuação 
média de 2,83 para o indicador de apoio a vítimas 
e testemunhas. Do mesmo modo, as estratégias 
destinadas a impedir o crime organizado nas suas 
diversas formas são poucas e muito dispersas pela 
região, com uma pontuação de prevenção de apenas 
3,17, conquanto alguns países tenham desenvolvido 
campanhas de consciencialização sobre vários temas, 
incluindo violência, tráfico de armas e tráfico de seres 
humanos.

Porém, um importante problema identificado na maior 
parte da África Ocidental e respeitante a ambos os 
indicadores de resiliência acima mencionados é a falta 
de financiamento por parte dos governos centrais, o 
que empurra o fardo para os atores da sociedade civil. 
Por conseguinte, o indicador dos atores não estatais é o 
indicador de resiliência com a segunda pontuação mais 
elevada da África Ocidental, 4,87, refletindo os esforços 
significativos das organizações não governamentais 
para prestar apoio às vítimas do tráfico de seres 
humanos ou ajudar os jovens a seguirem um rumo que 
os afaste dos gangues e lhes permita um futuro mais 
próspero. Apesar disso, e infelizmente, muitos governos 
da África Ocidental, bem como do resto do continente, 
são cada vez mais hostis à sociedade civil e, em 
particular, à comunicação social, atacando a imprensa 
livre através de detenções e acusações arbitrárias.
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Os indicadores centrados na liderança e governação 
apresentam uma imagem contraditória. Por um lado, a 
cooperação internacional funciona razoavelmente bem e 
é o indicador com maior pontuação na África Ocidental 
(5,13), graças à colaboração robusta entre países da 
região e com parceiros globais da Europa e das Américas, 
bem como através de organizações multilaterais 
intergovernamentais. Da mesma forma, as políticas e leis 
nacionais (4,40) estão entre os indicadores de resiliência 
com pontuação mais elevada, demonstrando que as 
bases de uma resposta eficaz ao crime organizado 
estão implantadas em vários países. Porém, o maior 
desafio em grande parte da região é a eficácia da 
implementação e da coordenação dos quadros legais de 
combate à atividade criminosa organizada. A apresentar 
um desempenho muito pior, estão os indicadores de 
resiliência nos quais a ênfase incide muito mais na 

vontade política para combater o crime organizado, 
bem como na abertura, na transparência e no nível de 
corrupção dentro dos governos. A liderança política e 
governação regista uma média regional de 3,97, com a 
transparência e responsabilização do governo um pouco 
abaixo: 3,90. A insegurança crónica em grande parte da 
região permitiu que os atores criminosos conquistassem 
uma posição nas sociedades de toda a África Ocidental 
e, em simultâneo, levou os governos a dar prioridade 
aos conflitos e ao terrorismo em detrimento do crime 
organizado. É intuitivo que há uma carência de vontade 
política numa região na qual se sabe que os atores 
integrados no Estado lucram com as economias ilícitas, 
o nepotismo e o suborno. A corrupção abunda na África 
Ocidental, e a maioria dos países da região tem sido 
lenta a implementar, ou mesmo a introduzir, medidas e 
iniciativas para a combater.

RESILIÊNCIA

FIGURA 4.8

Resiliência, África Ocidental
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A integridade territorial (4,33) e a aplicação da lei (4,20) estão entre os 
cinco melhores indicadores de resiliência da África Ocidental, mas, tal 
como acontece com muitos dos indicadores, há diferenças regionais 
significativas para ambos os elementos básicos da resiliência acima 
mencionados. Em vários países, as forças policiais e, por extensão, os 
governos têm pleno controlo sobre o seu território, são regularmente 
efetuadas patrulhas fronteiriças, muitas vezes com assistência 
internacional, e estão em curso esforços para melhorar a segurança em 
centros infraestruturais essenciais. Noutros países da África Ocidental, 
contudo, as fronteiras são extremamente porosas, em grande parte 
graças à corrupção generalizada entre os funcionários fronteiriços, e, 
em alguns casos, áreas significativas de território soberano deixaram 
de estar sob o controlo das autoridades estatais. A carência de recursos, 
pessoal e verbas nas forças policiais cria desafios significativos para 
uma resposta eficaz à criminalidade organizada e, tal como acontece 
com as forças fronteiriças, os baixos salários deixam alguns agentes 
policiais suscetíveis a práticas corruptas. Contudo, dos três indicadores 
de resiliência relacionados com a justiça penal, é o sistema judicial e 
detenção (3,93) que obtém a pontuação mais baixa na África Ocidental. 
Os principais problemas enfrentados pelo sistema de justiça na maioria 
dos países são praticamente os mesmos que são sentidos na área da 
aplicação da lei, nomeadamente a corrupção, a falta de recursos e a 
formação inadequada. A politização do processo judicial em vários 
países é tal que os ativistas da sociedade civil são frequentemente 
processados   com base em acusações duvidosas, ao passo que os 
alegados atores criminosos poderosos conseguem escapar à justiça, 
o que possibilita a proliferação da impunidade.

Por último, há sectores informais de dimensão considerável   em 
muitos países da África Ocidental, o que é agravado pela falta de 
acesso a canais formais de banca e crédito, bem como pela pandemia 
de covid-19. Apesar de quadros regulatórios relativamente robustos 
em algumas das nações costeiras mais ricas da África Ocidental, a 
capacidade de regulação económica apresenta uma média regional 
bastante baixa de 4,07. Os quadros de combate à lavagem de dinheiro 
da região também são avaliados como extremamente fracos (3,87). 
Embora muitos países disponham de unidades de investigação 
financeira, estas, na sua maioria, não contam com financiamento 
suficiente e é frequente que os seus recursos humanos careçam da 
formação necessária para identificar e acompanhar eficazmente os 
delitos de lavagem de dinheiro. Não obstante, vários países estão 
empenhados em melhorar a sua capacidade de combate à lavagem 
de dinheiro e começaram a implementar medidas, por limitadas que 
possam ser.

Mudanças desde o Índice de 2019
CRIMINALIDADE
Em linha com as tendências continentais, a pontuação geral de 
criminalidade da África Ocidental piorou marginalmente (+0,19). Tal 
foi motivado por aumentos nas pontuações dos mercados criminosos 
e dos atores criminosos em medidas quase iguais. Dez dos 15 países 
da região sofreram um agravamento dos níveis de criminalidade 
entre 2019 e 2021, o que mostra que, embora alguns países tenham 
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conseguido opor-se à tendência crescente da atividade 
criminosa organizada, o padrão esmagador é de 
agravamento da situação.

O mercado criminoso que apresenta o maior grau 
de crescimento da disseminação em toda a África 
Ocidental é o do comércio de cocaína, que aumentou 
0,8 desde a última edição do Índice. Os portos de 
várias nações costeiras da região estão a ser cada 
vez mais usados como pontos de entrada ou trânsito 
para a cocaína que chega do outro lado do Oceano 
Atlântico, o que tem um efeito de repercussão nos 
volumes cada vez maiores de cocaína que transita 
pelos países do Sael. Além disso, a pandemia parece ter 
ajudado o comércio de cocaína: no Níger, por exemplo, 
os traficantes, que têm receio de se tornarem alvos 
de grupos armados no sul da Líbia, aproveitaram o 
número reduzido de viaturas que atravessam o deserto 
do Ténéré para aumentar os seus fluxos.

Outros mercados de drogas também registaram 
aumentos de pontuação marginais, incluindo o das 
drogas sintéticas (+0,27) e o da canábis (+0,17), assim 
como os mercados do contrabando de migrantes 
(+0,20) e do tráfico de armas (+0,27). Por último, o 
comércio de heroína é o único mercado de droga da 
África Ocidental que registou uma diminuição (-0,33). 
Embora ainda não seja possível determinar uma razão 
conclusiva, uma explicação possível é a aparente 
mudança para o uso de alternativas sintéticas mais 
baratas em vários países da região.

O tráfico de seres humanos agravou-se na África 
Ocidental (+0,63), devido em parte a um aumento do 
número de migrantes em viagem para países do Golfo, 
onde são submetidos a exploração e trabalho forçado. 
O ónus económico da crise sanitária global sobre o 
rendimento das famílias em muitos países é outra 
explicação possível para a vulnerabilidade acrescida das 
pessoas à exploração.34

Embora os crimes contra a fauna tenham aumentado 
um pouco, em 0,13, houve uma diminuição nos outros 
mercados de crimes ambientais, os crimes contra a 
flora e contra recursos não renováveis, respetivamente 
em 0,23 e 0,20.

Voltando atenções para a segunda subcomponente 
de criminalidade do Índice, todas as quatro categorias 
de atores criminosos tiveram um aumento da 
disseminação na África Ocidental nos últimos 2 anos, 
destacando-se os atores estrangeiros, que registaram 
um aumento de 0,47 na pontuação, o que reflete, 
entre outras coisas, a sua influência nos florescentes 

FIGURA 4.9

Tendências da criminalidade por país, 
África Ocidental, 2019-2021
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FIGURA 4.10

Tendências da resiliência por país, 
África Ocidental, 2019-2021
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sectores da pesca e da mineração ilegais, bem como 
o seu envolvimento no negócio do trânsito de cocaína 
na região. A pontuação dos atores integrados no 
Estado, desde logo a categoria de atores criminosos 
mais influente em toda a região, também aumentou, 
bem como a dos grupos de tipo mafioso, conquanto as 
variações na pontuação de ambos os indicadores sejam 
relativamente reduzidas. Por último, a força das redes 
criminosas na África Ocidental manteve-se mais ou 
menos constante e em níveis elevados.

RESILIÊNCIA
A acompanhar o aumento do nível da criminalidade 
na África Ocidental, regista-se uma deterioração dos 
níveis de resiliência ao crime organizado. Avalia-se que 
tenham ocorrido melhorias em apenas dois indicadores 
de resiliência: a prevenção (+0,07) e o apoio a vítimas 
e testemunhas (+0,10). Porém, esses aumentos foram 
muito reduzidos e basearam-se em níveis iniciais 
extremamente baixos.

A maior redução de pontuação aconteceu no indicador 
dos atores não estatais e foi de 0,53 desde 2019. Em 
muitos países da África Ocidental, têm-se registado 
mais medidas repressivas em relação à sociedade civil, 
especialmente à comunicação social, com a introdução 
de nova legislação restritiva, incluindo leis centradas nos 
meios de comunicação digitais. Além disso, a repressão 
das forças policiais sobre os protestos e o aumento geral 
da insegurança em grande parte da região prejudicaram 
a capacidade das organizações e redes da sociedade civil 
para agirem de forma eficaz. As políticas e leis nacionais 
(-0,43) e a liderança política e governação (-0,37) também 
se deterioraram devido a uma combinação de fatores, 
incluindo o aumento da insegurança, a falta de vontade 
política para dar prioridade ao crime organizado, as 
debilidades na implementação dos quadros legais em 
toda a região e a corrupção disseminada. Na verdade, a 
transparência e responsabilização do governo também 
sofreu uma deterioração, ainda que marginal: 0,10.

Muito poucos países da região assistiram a melhorias na 
capacidade de combate à lavagem de dinheiro, e é visível 
um padrão semelhante em relação à aplicação da lei em 
toda a África Ocidental, já que o uso desproporcional 
da força pelas polícias de certos países e uma maior 
ameaça de atividade criminosa organizada não foram 
acompanhados dos recursos necessários. A cooperação 
internacional (-0,20), a capacidade de regulação 
económica (-0,17), a integridade territorial (-0,10) e o 
sistema judicial e detenção (-0,07) registaram todos uma 
diminuição de pontuação.
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Pontuação geral da 
África Central para 
Criminalidade
5,11  +0,25

Pontuação geral da 
África Central para 
Resiliência
3,21  +0,26
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4.3 África Central

Tal como o resto do mundo, a África Central foi 
seriamente afetada pela pandemia de covid-19 em 2020. 
As restrições à circulação em muitos países da região 
tiveram por contrapartida violência generalizada à 
escala regional. As eleições nacionais no Burundi e na 
República Centro-Africana (RCA) foram acompanhadas 
por violência contra adversários políticos. Os Camarões 
foram marcados pela Crise Anglófona e por assassinatos 
de centenas de civis pelo Boko Haram no extremo 
norte, ao passo que o prolongado conflito armado na 
RDC continuou. A repressão sobre dissidentes políticos 
e minorias étnicas sob o pretexto das medidas contra 
a covid-19 levaram a abusos generalizados dos direitos 
humanos em países da região. Neste contexto de 
conflitos e instabilidade, a África Central assistiu a uma 
expansão do crime organizado em 2020.

Na presente iteração do Índice, a África Central 
atingiu a pontuação de 5,11, logo abaixo da média 
africana para a criminalidade (5,17). Considera-se que 
a pontuação de criminalidade na região é motivada 
principalmente pela situação na RDC (7,75) e na RCA 
(7,04), ambas assoladas por conflitos armados e crime 
organizado. A RDC tem a classificação mais alta do 
continente em termos de níveis de criminalidade.35 
É de notar, contudo, que a pontuação de criminalidade 
comparativamente baixa da região da África Central 
no seu todo se deve às pontuações relativamente 
baixas dos mercados de drogas em quase todos os 
países da região, que, em certa medida, compensam 
as pontuações mais elevadas de outros mercados 
criminosos.
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Mercados criminosos
Marcados por décadas de conflitos incessantes, 
vários países da África Central continuam sujeitos ao 
contrabando de armas. De facto, o tráfico de armas 
é particularmente prevalecente entre a RDC e a RCA, 
ambas classificadas entre os dez maiores mercados de 
tráfico de armas do mundo, segundo o Índice Global de 
Crime Organizado. Dado este contexto de conflito em 
curso, o comércio ilícito de armas é o mercado criminoso 
mais disseminado na África Central, com uma média 
de 6,14. A região também dispõe de uma profusão de 

Outros crimes ambientais também são generalizados. 
É em países da região da África Central que se situa a 
maior parte da floresta ombrófila do Congo, que oferece 
acesso fácil a madeira em toros e outras madeiras de alto 
valor para satisfazer o próspero mercado regional desse 
material,37 bem como a procura externa, sobretudo na 
Ásia. O baixo poder de compra das comunidades locais, 
a corrupção e a falta de controlo adequado sobre os 
recursos florestais também propiciam a vasta extração 
ilícita de madeira na região. Pior ainda, a pandemia de 

covid-19 teve um impacto muito negativo no comércio 
de flora, limitando a supervisão florestal e empurrando 
as comunidades para o abate ilícito, na tentativa de 
combaterem as dificuldades económicas causadas pela 
pandemia. Como tal, quase dois terços dos países da 
região sofrem uma influência significativa ou grave do 
mercado dos crimes contra a flora (5,73). O comércio 
ilícito de flora estava particularmente disseminado 
na RDC (8,50), no Gabão (8,50) e na Guiné Equatorial 
(8,50), com os três a classificarem-se entre os países 

FIGURA 4.11

Mercados criminosos, África Central

recursos naturais. A instabilidade regional, juntamente 
com a abundante corrupção que permeia as mais altas 
instâncias do poder na maioria dos países da região, 
cria oportunidades para a exploração criminosa dos 
recursos. A RDC e a RCA são mais uma vez um exemplo 
ilustrativo, já que a mineração ilícita e o contrabando de 
ouro e diamantes são generalizados, envolvendo milícias 
pró-governamentais e rebeldes.36 Como tal, ambos os 
países estão entre os mais afetados de todo o mundo 
pela exploração e pelo tráfico ilegais de minerais. Tal está 
refletido na maior pontuação geral da região para os 
recursos não renováveis, 6,05.
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5,41 5,27

mais afetados do mundo. Tal como outros produtos de 
alto valor facilmente disponíveis, a vida selvagem na 
África Central não ficou incólume. A vulnerabilidade das 
espécies animais aumentou, em boa parte devido aos 
conflitos, ao possibilitar o financiamento das atividades 
das milícias armadas. Os elefantes e pangolins parecem 
ter sido os principais alvos dos caçadores furtivos, mas há 
outras espécies que também surgem frequentemente 
na sua mira. Além disso, a pobreza promove o comércio 
ilegal de carne de caça, o que é de grande preocupação 
na África Central, tal como, alegadamente, a pesca 
ilegal, não declarada e não regulamentada (INN). Em 
termos numéricos, o mercado dos crimes contra a 
fauna na África Central, que apresenta a segunda maior 
pontuação de crimes contra a fauna em África, embora 
por uma margem insignificante, atinge uma média de 
5,64. A pontuação elevada resulta mais uma vez da alta 
incidência de crimes contra a fauna na RDC e na RCA, 
ambas a ocuparem os primeiros lugares da região com 
pontuações de 8,00.

O tráfico de seres humanos (5,95) é predominantemente 
um problema interno da região, mas que afeta grandes 
segmentos das sociedades. Embora menos disseminado 
do que na maioria das outras regiões do continente, o 
tráfico de seres humanos é o terceiro mercado criminoso 
com maior pontuação na África Central. Os resultados do 
Índice mostram que se situa na região o maior número 
de países com níveis de tráfico de seres humanos 
avaliados como tendo influência significativa ou grave 
(com pontuação de 5,50 ou superior). Este mercado 
criminoso é impulsionado sobretudo pela vulnerabilidade 
induzida por conflitos, com as pessoas deslocadas em 
maior risco de se tornarem vítimas de tráfico. Em ligação 
com esse facto, uma prática comum em grande parte 
da África Central é o recrutamento de crianças-soldado. 

A exploração sexual e laboral também é prevalecente. 
Um número significativo de crianças e adultos é forçado 
a trabalhar na florescente extração ilegal de recursos 
não renováveis   em muitos países da região. Ainda que os 
conflitos em curso empurrem muitas pessoas para fora 
da África Central, as fronteiras porosas permitem que 
aqueles que procuram fugir o façam por conta própria, 
evitando a necessidade de recorrer a contrabandistas 
na fase inicial da sua viagem. Assim, a maioria dos 
países tende a apresentar uma pontuação moderada 
a significativa (de 4,00 a 5,50) para o contrabando de 
migrantes, com alguns casos atípicos, sendo o mais 
notável o do Chade (7,00). No geral, as pontuações de 
contrabando de migrantes são comparativamente baixas 
na região, com uma média de 4,36. 

O que se destaca são as baixas pontuações generalizadas 
para os mercados de drogas, em especial os da heroína 
(2,68) e da cocaína (3,27). Dado o baixo poder de compra 
das pessoas da região, a África Central é sobretudo um 
entreposto de trânsito para ambas as drogas, o que 
serve para justificar o seu impacto relativamente baixo 
nas comunidades. À semelhança de outras drogas, o 
mercado das sintéticas não é extenso na região, com 
uma pontuação média de 3,68. Embora tal se aplique 
à maioria dos países, o tramadol está disseminado 
nos Camarões (7,00), no Chade (7,00), na RCA (7,00) e 
no Gabão (5,00), onde os mercados internos para esse 
medicamento continuam a crescer. Com pontuação 
significativamente maior, e uma média de 4,45, o 
comércio de canábis na África Central eclipsa os outros 
três mercados de drogas. Embora esse mercado tenha 
pouco impacto na maioria dos países, há três que são 
particularmente afetados e se caraterizam por produção 
e consumo internos significativos de canábis: Camarões 
(7,00), RDC (7,00) e Chade (6,00).

7,55

5,43

Atores criminosos

FIGURA 4.12

Atores criminosos, África Central
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Nove dos  
11 países centro- 
-africanos foram 

avaliados como 
estando sob grave 

influência de  
atores integrados  

no Estado.

A corrupção tende a ser um 
grande problema em toda 
a região e desempenha 
um papel essencial na 
dinâmica dos conflitos e 
na economia política dos 
países da África Central. 
Os resultados do Índice 
demonstram claramente a 
medida em que os atores 
integrados no Estado se 

infiltraram no aparelho estatal dos países da África 
Central. Nove dos 11 países foram avaliados como 
estando sob grave influência de atores integrados no 
Estado, o que, direta ou indiretamente, afeta quase 
todas as comunidades da região. Em comparação, o 
Ruanda (5,00) e São Tomé e Príncipe (2,00) aparecem 
como ilhas de estabilidade, fazendo baixar a média 
regional dos atores integrados no Estado para 7,55, 
ainda assim a mais alta em toda a África.

O impacto dos grupos de tipo mafioso (3,50) situa-se 
no outro extremo do espetro, com quase metade 
dos países a não terem organizações internas dessa 
natureza a atuar no seu território. Uma hipótese 
plausível é que os atores integrados no Estado 
dominem o cenário criminoso de tal maneira que reste 
pouco espaço para a entrada de outros no mercado. 
Há, naturalmente, algumas exceções caraterizadas 
por conflitos em curso (RDC, RCA e Chade) que 
possibilitaram o desenvolvimento de grupos rebeldes. O 
seu controlo estende-se com frequência às áreas rurais, 
onde se envolvem numa miríade de crimes, incluindo 
extorsão, tributação ilícita, crimes ambientais, tráfico 
de seres humanos, etc., e há estruturas que também 
dominam os contextos urbanos.

Em África, as redes criminosas classificam-se 
consistentemente na zona superior do espectro. A 
África Central não é exceção, e as redes criminosas (5,41) 
são a segunda categoria de atores mais dominante na 
região. Porém, dada a natureza dominante dos atores 
integrados no Estado, como conseguem esses grupos 
exercer níveis de influência comparativamente tão 
elevados na região? Uma possível razão é o facto de as 
redes se envolverem com frequência em criminalidade 
que não interfere nos interesses dos atores integrados 
no Estado. As redes criminosas também podem ser 
vistas essencialmente como intermediários, provando 
ser vitais na condução de atividades criminosas 
quotidianas e pagando aos atores integrados no Estado 
por proteção contínua. Em alguns casos, as redes 

criminosas podem até ser usadas para obter ligações 
transnacionais, permitindo que os produtos ilícitos 
controlados pelos atores integrados no Estado alcancem 
mercados de destino estrangeiros.

Por último, os atores estrangeiros são menos influentes 
na região, com uma pontuação média de 5,27. À exceção 
da RDC e da RCA, onde os conflitos impedem que os 
atores integrados no Estado evitem a conquista de 
influência por outros grupos, os atores estrangeiros no 
resto da região foram avaliados como tendo um impacto 
sobretudo moderado.

Resiliência
A África Central apresenta um desempenho 
particularmente pobre na componente de resiliência, 
com pontuações excecionalmente baixas na 
generalidade. Em média, a região obtém uma 
pontuação de 3,21, o que a torna não apenas a menos 
resiliente de África, como também de todo o mundo. 
Em linha com as tendências continentais (e globais), 
a cooperação internacional (4,32) e as políticas e leis 
nacionais (4,32) parecem ser os elementos básicos 
da resiliência mais desenvolvidos da região. Os 
países da região estão em vias de ratificar acordos 
relevantes relativos ao crime organizado, mas todos 
parecem debater-se com dificuldades quanto à 
sua implementação adequada. Embora a maioria 
dos países da região esteja a fazer progressos 
no sentido de melhorar os quadros legislativos, 
à semelhança da cooperação internacional, os 
esforços de implementação estão atrasados. Dados 
os níveis de fragilidade na região e os conflitos que 
são uma constante em toda a África Central há 
décadas, não surpreende que as respostas eficazes 
ao crime organizado sejam muitas vezes inexistentes. 
Numerosas avaliações apontam para o envolvimento 
das autoridades no crime organizado, seja direta ou 
indiretamente. Como seria de esperar, a liderança 
política e governação (3,05) é precária, à exceção de São 
Tomé e Príncipe, Ruanda e Angola, que apresentam 
resiliência moderada a alta. A corrupção desenfreada 
que assola a África Central dificulta a governação, ao 
passo que a transparência é praticamente inexistente, 
em especial nos sectores do interesse direto dos atores 
integrados no Estado; por exemplo, a indústria da 
mineração. No geral, a transparência e responsabilização 
do governo é, por conseguinte, avaliada em quase todos 
os países como inexistente ou, na melhor das hipóteses, 
frágil e fragmentada, à exceção dos três países acima 
mencionados, com uma média de 2,45.
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FIGURA 4.13

Resiliência, África Central

Embora a África Central não seja uma grande plataforma 
de lavagem de dinheiro, a natureza informal da 
economia suscita preocupações. Além disso, apesar 
da existência de estruturas de combate à lavagem de 
dinheiro, persistem lacunas significativas nas respostas 
regionais ao mesmo. Assim, os resultados do Índice 
permitem concluir que, na sua maioria, os países têm 
quadros de CLD fracos, o que fica evidente na baixa 
pontuação geral para a região, com uma média de 
apenas 2,95. O outro indicador que constitui a categoria 
do ambiente económico e financeiro, a capacidade de 
regulação económica (2,64), também não apresenta um 
bom resultado. De facto, a economia de toda a região 
sofreu os efeitos prejudiciais da pandemia de covid-19, 
empurrando mais pessoas para a criminalidade. Porém, 
inclusive antes da pandemia, o excesso de dependência 
dos recursos naturais da região38 e a corrupção 
abundante eram já uma pré-condição suficiente para 
a proliferação de uma extensa economia informal e da 
fraca capacidade regulatória.

RESILIÊNCIA

Apesar dos confinamentos e encerramentos de 
fronteiras motivados pela resposta à propagação do 
coronavírus, as fronteiras continuam porosas, o que 
é evidenciado pelo fluxo transfronteiriço ilícito de 
bens na região. Além disso, as autoridades nacionais 
não conseguem exercer controlo total sobre os seus 
territórios e infraestruturas contra incursões de atores do 
crime organizado. Devido a isso, a integridade territorial 
regional é fraca, com uma pontuação média de 3,64, 
o valor mais baixo registado no continente africano 
e no mundo. O acesso limitado à justiça, em especial 
nas áreas rurais, a corrupção desenfreada e a falta de 
independência, recursos e capacidade do sector judicial 
e das forças policiais são limitações que persistem em 
quase todos os países da região. Assim, os outros dois 
indicadores que compõem o agrupamento da justiça 
penal e segurança, o sistema judicial e detenção (3,00) e 
a aplicação da lei (3,50), também apresentam resultados 
bastante maus. Em concreto, a África Central volta a 
classificar-se na última posição continental e mundial 
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para o primeiro indicador e na penúltima posição 
mundial para o segundo.

Conforme evidenciado pelas pontuações, a medição do 
apoio a vítimas e testemunhas (2,73) na maior parte da 
região parece ocupar uma posição menor na agenda 
e, como tal, é fragmentada e fraca na melhor das 
hipóteses. Angola, São Tomé e Príncipe e Ruanda voltam 
a destacar-se, com quadros legais e mecanismos de 
apoio disponíveis mais adequados para ajuda às vítimas 
e testemunhas do crime organizado, mas mesmo 
nesses países a avaliação é de eficácia moderada. Os 
esforços de prevenção são inexistentes na maioria dos 
países da África Central, além de limitados no número 
e no âmbito, mesmo em países que lideram a região 
nesse indicador. Tal reflete-se na baixa pontuação 
média de apenas 2,68, que lança a região para a última 
posição mundial. Por último, o desenvolvimento de 
um vibrante sector da sociedade civil que trabalha no 
campo do combate ao crime organizado é largamente 
entravado pelos conflitos. O impacto das organizações 
da sociedade civil é muito fraco em toda a região, e o 
seu foco incide sobretudo em questões relacionadas 
com conflitos e direitos humanos. Além disso, as 
organizações da sociedade civil atuam em ambientes 
hostis onde os governos violam frequentemente os 
direitos e liberdades, inclusive da comunicação social, o 
que levou muitos jornalistas à autocensura.

Mudanças desde o Índice 
de 2019
CRIMINALIDADE
Seguindo as tendências continentais, os níveis gerais 
de criminalidade na África Central aumentaram 
levemente desde a iteração anterior do Índice. Por 
seu lado, a resiliência ao crime organizado dos países 
da região melhorou e, embora ainda esteja atrasada 
e seja a menos resiliente de África, a região reduziu a 
significativa lacuna observada em 2019.

Tentativas de governos nacionais para achatarem 
a curva das infeções por covid-19 centraram-se na 
limitação da mobilidade por meio de confinamentos 
e restrições às viagens. Tal teve como consequência 
involuntária uma enorme pressão económica39 sobre 
grandes segmentos da sociedade, o que obrigou 
as pessoas a procurarem melhores oportunidades 
económicas, muitas vezes tornando-se vulneráveis   à 
exploração nessa tentativa. O impacto da pandemia e 
dos conflitos no mercado do tráfico de seres humanos 
tem sido muito distinto, evidente no aumento médio 
do mercado de 0,55 na África Central em 2021, em 
comparação com o período de 2019. Em comparação, 

o mercado do contrabando de migrantes só piorou 
marginalmente (+0,09). Na verdade, a maioria dos 
países da região viu o seu mercado de contrabando de 
migrantes regredir ou manter-se inalterado. A República 
do Congo (+0,50), Angola (+1,50) e o Chade (+2,00) são 
as três exceções onde o mercado aumentou. Com a 
chegada da pandemia, o contrabando de migrantes 
tornou-se geralmente mais arriscado e dispendioso 
nos países de trânsito norte-africanos,40 o que, em 
grande parte, afetou também os mercados dos países 
de origem. As restrições à circulação, no entanto, 
tiveram um leve impacto no mercado do Chade, por 
exemplo, onde o sector do ouro alimentou a procura de 
mão-de-obra, levando a um aumento do contrabando 
de migrantes.41 Devido a vários fatores, incluindo as 
restrições orçamentais sentidas pelo governo do Chade 
e a grande distância a que se situam as zonas auríferas, 
as autoridades não têm conseguido exercer um controlo 
efetivo sobre a mineração e impedir a extração ilícita 
de ouro no país.42 Tais deficiências possibilitaram o 
aumento da exploração ilícita desse metal, o que 
resultou no agravamento do mercado de crimes contra 
recursos não renováveis   (+3,00) no país. Em termos 
regionais, conquanto os fluxos terrestres de ouro ilícito 
se mantenham ativos, as rotas aéreas de contrabando 
de ouro foram temporariamente interrompidas.43 
Os preços do ouro na produção na África Central 
caíram, mas nos mercados internacionais subiram, o 
que permitiu aos grupos criminosos aproveitarem o 
momento, armazenando ouro artesanal e vendendo-o 
com grande lucro no mercado global.44 Assim, o 
mercado ilícito de recursos não renováveis   esteve entre 
os mercados criminosos mais intensificados da África 
Central, com um crescimento médio de 0,41.

O mercado dos crimes contra a flora na África Central 
também se agravou, embora a pontuação média tenha 
aumentado apenas por uma margem muito pequena 
(0,05). Os confinamentos foram, mais uma vez, fulcrais, 
já que as atividades de gestão florestal diminuíram, 
o que alegadamente resultou num aumento do 
abate ilegal na bacia do Congo.45 As dificuldades 
financeiras induzidas pela covid-19 e enfrentadas pelas 
comunidades também serviram de catalisador para 
a caça furtiva. Procurando maneiras alternativas de 
aliviar o impacto da pandemia, as pessoas começaram 
a vender sobretudo escamas de pangolins caçados 
furtivamente46 ou a abater animais selvagens para 
alimentação,47 o que, mais uma vez, resultou num 
pequeno aumento da pontuação média do mercado 
criminoso (+0,05).

A volatilidade persistente na região, causada por 
conflitos na RDC, na RCA e no Burundi, juntamente 
com a proliferação de atores armados não estatais, 
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levou ao crescimento do comércio ilícito de armas de 
fogo. Por conseguinte, não é surpreendente observar 
um aumento moderado do tráfico de armas na África 
Central (+0,23). As flutuações observadas no comércio 
de heroína e cocaína são, no entanto, curiosas. A 
heroína, pela sua parte, é o mercado criminoso que 
mais regrediu na África Central em 2021 (-0,41), ao passo 
que no comércio de cocaína se verificou o oposto, 
tendo-se registado o maior aumento regional da 
pontuação média (+0,73). Entretanto, os mercados da 
canábis e das drogas sintéticas na maioria dos países 
da África Central mantiveram-se relativamente estáveis. 
O primeiro aumentou em média 0,09 e o segundo 
registou uma variação média da mesma amplitude, 
mas no sentido oposto.

Em termos de atores criminosos, de maneira algo 
contraintuitiva e apesar das medidas de combate à 
covid-19, o maior aumento da pontuação média ocorreu 
com os atores estrangeiros (+0,59). A anomalia deve-se 
sobretudo ao aumento de 3,50 pontos na pontuação 
dos atores estrangeiros na Guiné Equatorial, uma 
mudança de longa duração cuja origem antecede a 
pandemia, com o envolvimento cada vez maior de 
frotas marítimas estrangeiras na pesca INN em águas 
territoriais equato-guineenses. As redes criminosas 
(+0,32) e os atores integrados no Estado (+0,45) também 
cresceram em proeminência na região. Em concreto, as 
medidas de combate à covid-19 foram usadas em todo 
o continente para justificar medidas repressivas dos 
governos contra a imprensa livre, o que, por extensão, 
possibilitou que os atores integrados no Estado 
consolidassem o seu envolvimento nas economias 
criminosas da região ou o controlo sobre as mesmas. 
Com algumas exceções relevantes, os grupos de tipo 
mafioso da região são bastante fracos e o aumento de 
0,05 da pontuação média para essa categoria de atores 
criminosos é inconsequente.

RESILIÊNCIA
Apesar das baixas pontuações de resiliência 
generalizadas, a comparação dos dados de 2021 com 
os de 2019 sugere uma melhoria na África Central. 
Em contraste com a média continental de África, 
que piorou um pouco, observou-se um ganho de 
0,26 na África Central. À exceção do Ruanda (-0,25) 
e dos Camarões (-0,21), todos os países viram as suas 
pontuações de resiliência aumentar em diferentes 
graus. São Tomé e Príncipe, por exemplo, conseguiu 
não apenas registar uma diminuição na pontuação 
geral de criminalidade (-0,10), mas também um 
impulso na pontuação geral de resiliência (+1,13), que 
é outro indicador de estabilidade do país. As variações 
nos elementos básicos da resiliência foram, na maior 

FIGURA 4.14

Tendências da criminalidade por país, 
África Central, 2019-2021
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parte, de menor relevo, oscilando 
entre 0,05 e 0,18. As mudanças 
maiores foram registadas no apoio 
a vítimas e testemunhas (+0,86), 
na prevenção (+0,73), nos atores 
não estatais (+0,45), na cooperação 
internacional (+0,50) e na aplicação 
da lei (+0,23). Embora as alterações 
nos primeiros três indicadores 
que compõem o agrupamento 
da sociedade civil e proteção 
social pareçam significativas, as 
pontuações de 2021 correspondem 
a quadros legislativos fracos 
ou fragmentados e rara a 
moderadamente eficazes. Não 
obstante, tem havido algumas 
mudanças positivas, como peças 
legislativas aprovadas em Angola 
que robustecem o apoio a vítimas 
e estabelecem disposições para 
proteção de testemunhas. Por 
sua vez, o impulso observado na 
pontuação média da cooperação 
internacional para a África Central 
deve-se sobretudo a uma melhor 
cooperação do Chade com a 
França, a UE e os EUA em matéria 
de combate ao terrorismo e 
ao crime organizado na região 
em geral, bem como ao facto 
de a RDC ter terminado o seu 
autoisolamento e restabelecido 
boas relações com doadores da 
ONU, da UE e do Ocidente desde 
que o Presidente Felix Tshisekedi 
assumiu o cargo em 2019. 
Ambos os indicadores em que se 
observou um agravamento em 
2021 diminuíram apenas por uma 
pequena margem: a capacidade 
de regulação económica (-0,14), 
em que todos os países da região 
mantiveram as pontuações de 
2019, à exceção dos Camarões 
e da República do Congo, e a 
integridade territorial (-0,09).

FIGURA 4.15

Tendências da resiliência por país, 
África Central, 2019-2021
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10

O mercado criminoso 
mais disseminado 
no Norte da África 

é o comércio de 
canábis (6,92), 
impulsionado 

acima de tudo pela 
pontuação de 9,00  

de Marrocos.

4.4 África do Norte

A seguir à África Austral, 
os seis países que 
constituem a África do 
Norte têm a mais baixa 
pontuação média de 
criminalidade (4,86) 
entre as cinco regiões 
africanas. A Líbia é o 
único país da região 
com níveis elevados 
de criminalidade, 

apresentando uma pontuação geral de 6,55. Tal como 
acontece com todas as outras regiões do continente, 
a pontuação dos atores criminosos (4,92) é superior 
à dos mercados criminosos (4,81), embora apenas 
marginalmente.

Mercados criminosos
O mercado criminoso mais disseminado no Norte da 
África é o comércio de canábis (6,92), impulsionado 
acima de tudo pela pontuação de Marrocos (9,00), o 
que reflete a situação do país como um dos maiores 
produtores de resina de canábis não apenas de África, 
mas do mundo.48 O cultivo de canábis também existe 
noutros países de todo o Magrebe, como a Argélia e o 
Egito, embora em muito menor medida. Não obstante, 
a alta pontuação regional resulta em grande parte dos 
elevados níveis de consumo de canábis, juntamente 
com o papel de relevo desempenhado pelos países da 
África do Norte como lugares de trânsito para a canábis 
originária de Marrocos e destinada aos mercados 
europeus.
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As economias ilícitas explorativas do contrabando de 
migrantes e do tráfico de seres humanos também 
estão extremamente disseminadas em toda a região, 
com pontuações de 6,58 e 6,08, respetivamente. 
Estrategicamente localizados entre os países de 
origem habituais do resto do continente e destinos 
favoráveis   na Europa, os países do Norte da África são 
nações de trânsito significativas para o contrabando de 
migrantes. Além de servirem como ponto de trânsito 
para o contrabando de migrantes, vários países da 
região estão a assistir a um aumento no número dos 

O tráfico de armas não é um mercado particularmente 
prevalecente em vários países da África do Norte, 
como Marrocos e Mauritânia. Porém, é tal a pujança 
do comércio ilícito de armas no Egito e na Líbia em 
particular que a média regional do mercado criminoso 
é alta: 5,58. O número de armas ilícitas em circulação 
proliferou desde a chamada Primavera Árabe em 2011, 
e a proximidade do Egito à Líbia, com o consequente 
envolvimento de atores egípcios na crise líbia, cria 
várias oportunidades de tráfico de armas, aumentando 
significativamente a dimensão desse mercado criminoso.

Embora não tão generalizadas como a canábis, as drogas 
sintéticas (5,25) são cada vez mais comuns em toda a 
África do Norte, sobretudo no Egito, que está a enfrentar 
uma epidemia sustentada de tramadol. O consumo de 
Captagon também é elevado na Líbia, conquanto os 
peritos tenham observado algum declínio no tráfico 
do medicamento em 2020. Tem havido relatos de 
disponibilidade generalizada de Ecstasy em Marrocos, 
bem como de consumo de metanfetamina cristalina e 
Karkoubi. Por outro lado, os mercados de drogas de alto 
valor, como a cocaína e a heroína, estão muito menos 

FIGURA 4.16

Mercados criminosos, África do Norte

seus próprios cidadãos que procuram os serviços de 
redes de contrabando para atravessar o Mediterrâneo. 
Embora o sector do contrabando de migrantes 
esteja em declínio desde 2017, a Líbia continua a ser 
o país com maior pontuação. É também aí que se 
situa o mercado de tráfico de seres humanos mais 
disseminado de África, com prostituição forçada e 
exploração laboral abundantes em todo o país. A 
escravatura moderna também é generalizada em 
toda a Mauritânia, que tem há séculos uma cultura 
enraizada de escravatura.
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Os dados do Índice mostram que os atores integrados 
no Estado são manifestamente a categoria de atores 
criminosos mais influente com atividade na África do 
Norte, atingindo uma pontuação média de 7,17. Ao 
contrário do que acontece com outras categorias de 
atores criminosos ou com os mercados criminosos, 
nenhum país domina no que respeita ao poder dos 
atores integrados no Estado, com cinco dos seis países 
da região a registarem pontuações entre 7,00 e 8,50. 
As redes criminosas (5,50) também desempenham um 
papel importante na maioria dos países da África do 
Norte, envolvidas no comércio ilícito de todo um leque 

4,92

de produtos, desde drogas a produtos petrolíferos, 
bem como pessoas. Os atores estrangeiros têm menos 
influência na África do Norte do que noutras regiões 
africanas; porém, as fronteiras porosas entre vários países 
da região facilitam a circulação de empreendedores 
criminosos entre países, bem como a sua chegada de 
outras nações do Sael. Em termos gerais, os grupos 
de tipo mafioso são inexistentes ou têm muito pouca 
influência na região. A Líbia, contudo, é um caso atípico 
assinalável, com um leque diversificado de milícias de 
tipo mafioso bem armadas a atuar desde a queda do 
regime de Khadafi.

Atores criminosos

FIGURA 4.17

Atores criminosos, África do Norte
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disseminados em toda a região, com pontuações de 3,83 
e 2,75, respetivamente. À exceção do Egito, onde existe 
um mercado interno persistente e crescente, o comércio 
de heroína é muito limitado na maior parte da África 
do Norte, com os cinco países restantes a apresentarem 
pontuações de 3 ou inferiores. A imagem é um pouco 
diferente quando se trata do comércio de cocaína. 
Embora esteja longe de ser das drogas mais consumidas 
na região, está a intensificar-se o papel de Marrocos e, 
em menor grau, da Mauritânia, da Líbia e da Argélia 
como pontos de trânsito para a cocaína proveniente da 
América Latina e destinada à Europa.

Por último, existe uma variação acentuada entre 
os vários mercados de crimes ambientais na África 
do Norte. Embora o abate ilegal de cedros e abetos 
pelos locais seja bastante comum nas montanhas 
do Rif, enquanto mercado criminoso organizado, os 

crimes contra a flora têm muito pouca influência na 
maioria dos países da região (1,92). Os crimes contra 
recursos não renováveis, por seu lado, estão muito mais 
disseminados (5,08). Os produtos petrolíferos, como 
a gasolina e o gasóleo, estão no centro do sector do 
contrabando da Líbia, sendo o combustível importado 
para o país e depois contrabandeado para o exterior 
a preços fortemente subsidiados. A Argélia, nação 
rica em petróleo, também alberga um significativo 
sector de contrabando de petróleo, que está associado 
a nepotismo generalizado e que origina perdas 
substanciais nas finanças públicas. Embora a relativa 
escassez de biodiversidade na África do Norte, em 
comparação com o resto do continente, signifique 
que os crimes contra a fauna não são excessivamente 
proeminentes (4,08), o mercado ilícito de espécies de 
aves raras na região é bastante generalizado, sobretudo 
no Egito, em Marrocos e na Argélia.
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FIGURA 4.18

Resiliência, África do Norte

Como acontece em geral por todo o continente, 
a resiliência na África do Norte é muito baixa, 
apresentando uma média regional de 3,79. Porém, 
ao contrário de outras regiões onde o intervalo de 
pontuações de resiliência é muito amplo, a maioria 
dos países da África do Norte é avaliada como tendo 
níveis de resiliência muito semelhantes aos do crime 
organizado, com quatro dos seis países da região a 
registarem pontuações entre 4,00 e 5,00. O único caso 
realmente atípico é, mais uma vez, a Líbia, com uma das 
pontuações de resiliência mais baixas de África, o legado 
de anos de conflito, fraturas do Estado e uma profunda 
interligação entre atores estatais e criminosos. 

O indicador de resiliência com maior pontuação na 
região é a integridade territorial (5,00), um reflexo da 

RESILIÊNCIA

importância atribuída por vários governos da região 
ao robustecimento dos controlos fronteiriços e às 
forças policiais e de segurança em geral. Contudo, as 
fronteiras porosas resultantes de práticas corruptas no 
seio das autoridades de controlo de fronteiras em toda 
a África do Norte são realçadas pelos peritos, tal como 
a natureza generalizada das respostas severas e do uso 
muitas vezes desproporcionado de violência por parte 
das forças policiais da região, o que limita a eficácia 
da aplicação da lei (4,25) na sua resposta ao crime 
organizado.

Em linha com as tendências continentais, as políticas 
e leis nacionais (4,40) estão entre os indicadores de 
resiliência com maior pontuação, graças a quadros 
legais bastante robustos em relação ao crime 
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organizado na região. A cooperação internacional (4,33) também é um dos 
indicadores com melhor desempenho, destacando-se em especial os esforços 
colaborativos, sobretudo no âmbito da partilha de informações. Porém, os dois 
indicadores de resiliência restantes do agrupamento de liderança e governação 
têm pontuações consideravelmente piores. A liderança política e governação (3,75) 
é considerada deficiente em toda a região, onde uma combinação de Estados 
frágeis, interesses instituídos, incapacidade de defender o Estado de direito e 
falta de vontade política para resolver o problema tem prejudicado as medidas de 
resposta. A transparência e responsabilização do governo (3,42) também apresenta 
um desempenho pobre, refletindo a corrupção arraigada e a falta de transparência 
geral nas mais altas instâncias da classe política, bem como os baixos níveis de 
responsabilização nas forças policiais.

Embora os quadros de combate à lavagem de dinheiro na África do Norte sejam 
avaliados como satisfatórios, e vários países tenham feito progressos consideráveis 
nos seus esforços contra a lavagem de dinheiro, continua a existir margem 
significativa para melhoria em toda a região, com o indicador de combate à lavagem 
de dinheiro a obter uma média regional de 4,08. A escala da economia informal 
na maioria dos países da África do Norte e a falta de oportunidades económicas 
legítimas são fatores fulcrais na pontuação regional relativamente baixa para a 
capacidade de regulação económica (3,75).

Por último, os três indicadores de resiliência com pontuação mais baixa na África do 
Norte são os que constituem o agrupamento da sociedade civil e proteção social: 
atores não estatais (3,17), apoio a vítimas e testemunhas (2,92) e prevenção (2,75). 
Embora a sociedade civil (e o jornalismo em particular) seja vibrante em grande 
parte da região, o espaço de livre manobra das organizações não governamentais e 
da comunicação social diminuiu consideravelmente em 2020, com vários governos 
a reprimirem ativistas e jornalistas que se lhes opõem, sob o manto das medidas de 
saúde pública relacionadas com a covid-19. O apoio a vítimas do crime organizado, 
sobretudo do tráfico de seres humanos, é, na melhor das hipóteses, seriamente 
limitado e, na pior, inexistente. Os serviços de apoio a pessoas que consomem 
drogas são igualmente limitados na maioria dos países, e há muito poucas 
estratégias de prevenção do crime organizado em toda a África do Norte.

Mudanças desde o Índice de 2019
CRIMINALIDADE
No geral, a situação na África do Norte em 2020 agravou-se em relação a 2 anos 
antes, tanto em termos do alcance dos mercados ilícitos como da resiliência 
da região ao crime organizado. A pontuação geral de criminalidade aumentou 
marginalmente, de 4,73 para 4,86; porém, analisando a desagregação dos mercados 
e atores criminosos, há uma clara diferença na sua evolução desde 2019, com a 
pontuação dos primeiros a aumentar 0,4 e a dos segundos a diminuir, ainda que 
apenas por uma leve variação de -0,13. O aumento da disseminação dos mercados 
criminosos em toda a África do Norte é impulsionado sobretudo pela Tunísia e, em 
menor grau, por Marrocos. Não obstante esse facto, todos os seis países da região 
registaram um aumento na pontuação dos mercados criminosos. O cenário em 
relação aos atores criminosos, porém, é muito mais desigual, com metade dos países 
a registarem uma redução na influência de várias das suas categorias.
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O mercado criminoso a registar o maior aumento de 
pontuação na África do Norte foi o do tráfico de armas 
(+0,92), seguido do contrabando de migrantes (+0,83), 
que reflete padrões de intensificação da atividade 
de contrabando da costa norte-africana para Itália e, 
cada vez mais, para as Ilhas Canárias. Embora bastante 
limitados em toda a região, vários países assistiram a um 
aumento considerável dos crimes contra a fauna (+0,42) 
e a flora (+0,67), nomeadamente o abate ilegal de cedros 
e abetos. Na Tunísia, por exemplo, os meses iniciais da 
pandemia de covid-19 registaram uma explosão no 
número de casos de abate ilegal, impulsionada por 
uma combinação entre o recolher obrigatório local, que 
proporcionou maior cobertura aos madeireiros para 
atuarem sem deteção, e o acentuado ónus económico 
causado pelo confinamento nacional.49 Tanto o tráfico 
de seres humanos como os crimes contra recursos 
não renováveis registaram aumentos de 0,33. Os 
mercados de drogas da África do Norte continuaram 
essencialmente a expandir-se, com uma ascensão das 
pontuações dos comércios de cocaína, de canábis e de 
drogas sintéticas. A heroína, todavia, não sofreu qualquer 
variação líquida, com o aumento marginal num país a ser 
compensado pela diminuição marginal noutro.

Enquanto apenas um dos dez mercados criminosos 
não registou um aumento de pontuação desde o Índice 
de Crime Organizado de 2019 para África, a evolução 
dos diferentes atores criminosos na África do Norte 
variou. Os atores integrados no Estado foram a categoria 
de atores criminosos a registar o maior aumento de 
pontuação (+0,33) na região, refletindo o robustecimento 
das ligações entre os atores criminosos não estatais e 
os aparelhos governamentais em vários países. As redes 
criminosas também aumentaram um pouco (+0,17), mas 
as mudanças mais significativas são visíveis em relação 
aos grupos de tipo mafioso e aos atores estrangeiros. A 
pontuação dos últimos diminuiu 0,58, embora apenas 
um país na região tenha realmente registado uma 
variação, a Mauritânia, cuja pontuação para os grupos 
de tipo mafioso caiu de 6,00 para 2,50. Esse declínio 
acentuado reflete o facto de já não estarem presentes 
grupos terroristas armados que costumavam atuar na 
Mauritânia com um forte envolvimento em numerosas 
economias ilícitas. Entretanto, a influência dos atores 
estrangeiros manteve-se estável em vários países da 
África do Norte e até se reforçou na Argélia, refletindo 
a presença crescente de atores criminosos dos países 
vizinhos, em particular ao longo das fronteiras sul do 
país. No entanto, o indicador dos atores estrangeiros 
apresentou uma diminuição líquida, graças à notável 
redução das pontuações de Marrocos e do Egito.

FIGURA 4.19

Tendências da criminalidade por país, 
África do Norte, 2019-2021
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FIGURA 4.20

Tendências da resiliência por país, 
África do Norte, 2019-2021
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RESILIÊNCIA
Tal como a situação da criminalidade, também a da 
resiliência ao crime organizado da África do Norte 
se deteriorou. A pontuação da resiliência regional 
diminuiu de 4,19 para 3,79, a maior queda de qualquer 
das cinco regiões africanas, com dez dos 12 indicadores 
de resiliência a registarem um declínio regional nos 
últimos 2 anos. Um dos maiores declínios verificou-se  
na liderança política e governação, que diminuiu 
0,92. Embora tenha havido melhorias moderadas na 
Mauritânia e na Líbia (a partir de níveis muito baixos), os 
peritos consideraram que vários países, nomeadamente 
a Argélia e a Tunísia, assistiram a um retrocesso na 
vontade política para combater o crime organizado, 
juntamente com um aumento na discórdia social e 
nos protestos em massa. A pontuação da aplicação da 
lei para a África do Norte também diminuiu 0,92, em 
resultado do uso intensivo de violência e detenções 
arbitrárias pela polícia em toda a região, agravado 
pela pandemia, que foi frequentemente usada como 
cobertura para abusos de direitos humanos, tal como 
aconteceu noutras partes de África e conforme já 
mencionado. Registaram-se padrões semelhantes nos 
sistemas judiciais e de detenção em toda a região, o que 
contribuiu para a deterioração de 0,83 nesse indicador.

A liberdade da sociedade civil para atuar é outra área 
que assistiu a uma tendência regressiva preocupante, 
com a pontuação para os atores não estatais a cair 0,83. 
Tem havido uma consolidação do controlo estatal sobre 
o ambiente da comunicação social em vários países da 
África do Norte, para não mencionar uma tendência de 
aprisionamento de ativistas e jornalistas por oposição aos 
governos. A pandemia proporcionou uma oportunidade 
aos governos para reprimirem a sociedade civil, já que 
muitos casos de excessos governamentais, como a 
proibição de protestos e a limitação da liberdade de 
expressão nas plataformas online, ocorreram sob o 
manto de medidas de saúde pública contra a covid-19. 
Além disso, a transparência e responsabilização do 
governo agravou-se (-0,33), tal como a capacidade de 
regulação económica (-0,67), refletindo a continuada 
disseminação do comércio informal em todo o Magrebe, 
devido, pelo menos em parte, à recessão económica 
resultante da pandemia e dos confinamentos associados, 
bem como à volatilidade económica geral em toda a 
região. Certos desenvolvimentos específicos de países 
originaram uma deterioração marginal em vários outros 
indicadores de resiliência, incluindo as políticas e leis 
nacionais, a integridade territorial, a prevenção e o apoio 
a vítimas e testemunhas.
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Pontuação geral da 
África Austral para 
Criminalidade
4,67  +0,23
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África Austral para 
Resiliência
4,18  -0,09
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Embora o indicador de cooperação internacional de vários países se tenha 
deteriorado ou mantido sem alteração, para três países da África do Norte as 
pontuações aumentaram, um reflexo das melhorias na cooperação com agências 
multilaterais, como o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e a Criminalidade, 
e na cooperação bilateral, sobretudo em termos de cooperação transfronteiriça para 
aplicação da lei e partilha de informações. Do mesmo modo, a maioria dos países da 
região aumentou a sua pontuação para CLD, em grande parte graças a um reforço 
dos quadros institucionais para combater a lavagem de dinheiro. Não obstante, a 
eficácia dos quadros de CLD e das medidas associadas ainda é fraca na maior parte, 
se não mesmo na totalidade, da região.

4.5 África Austral

À primeira vista, a criminalidade na África Austral parece moderada, já que a região 
apresenta uma pontuação média de 4,67, a mais baixa de África. Na verdade, a maioria 
dos países da região não apresenta mercados cuja influência vá além de moderada 
quando se trata de criminalidade, e os dados do Índice de 2021 mostram que apenas 
quatro dos 13 países da África Austral têm níveis elevados de criminalidade. No entanto, 
tal não significa que a região seja imune ao crime organizado, muito pelo contrário. 
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Analisando o reverso da moeda, a resiliência geral, 
embora seja a mais alta em média de toda a África, 
foi afetada negativamente pelo vírus que continua 
a devastar o continente e é bastante fraca. O facto 
de mais de três quartos dos países da região serem 
avaliados como tendo quadros de combate ao crime 

A África Austral alberga as maiores populações 
restantes de espécies fundamentais, como elefantes 
e rinocerontes, bem como todo um leque de outras 
espécies raras de animais que, nas últimas décadas, 
foram dizimadas em proveito da ganância e da 
credulidade humanas.50 Embora não tão extensiva, 
a pesca INN também foi citada como cada vez mais 
problemática na região. Com “produtos” tão preciosos 
à mão de semear, não admira que a região da África 
Austral se tenha revelado como uma das maiores fontes 

de animais vivos e partes de animais. Em consequência, 
os crimes contra a fauna têm a maior pontuação entre 
os mercados criminosos da região (5,35) e são avaliados 
como significativos ou graves em mais de metade dos 
países da região. Outros crimes ambientais também 
são generalizados, com destaque para os crimes contra 
recursos não renováveis. Sendo o terceiro mercado 
criminoso mais vasto da região, estes têm estado em 
ascensão nos últimos anos; em especial a mineração 
ilegal de ouro, diamantes e pedras preciosas coloridas, 

Mercados criminosos

FIGURA 4.21

Mercados criminosos, África Austral

organizado inexistentes/extremamente ineficazes ou 
moderadamente eficazes é testemunho da limitada 
capacidade dos países da África Austral para suportar e 
contrariar o impacto do crime organizado. Além disso, 
essa falta de resiliência vulnerabiliza a região ao reforço 
do domínio dos grupos de crime organizado.
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devido a vários fatores, mas sobretudo ao facto de África 
ter abundância de recursos minerais naturais.

Acrescentando a escalada do desemprego e a pobreza 
extrema, especialmente em tempos de covid-19, resulta 
que comunidades inteiras se têm visto na necessidade 
de procurar maneiras alternativas, muitas vezes ilegais, 
de se defender. Além disso, as pessoas que entram 
nas economias ilícitas por desespero são vulneráveis   
à exploração. O caso do Zimbabwe é ilustrativo, já que 
se estima que a covid-19 tenha empurrado 1,3 milhões 
de pessoas para a pobreza extrema, aumentando para 
49% da população total, ou cerca de 7,9 milhões de 
zimbabwenses, o número de pessoas que vivem em 
condições de pobreza extrema.51 Uma parte significativa 
dessa população dedica-se à mineração ilegal e 
congrega-se para formar pequenos “sindicatos” que 
são patrocinados por indivíduos com laços políticos,52 os 
quais ficam com a parte de leão dos lucros obtidos. Além 
disso, as ligações estreitas entre os mineiros ilegais e as 
autoridades parecem ser um tema comum em todos 
os países, com uma pontuação elevada no indicador. 
Após a extração, as pedras preciosas e o ouro são 
frequentemente vendidos a grupos de crime organizado 
que os traficam para o Médio Oriente e a Ásia. Sem 
mencionar o impacto negativo da mineração ilícita 
no ambiente, o qual, devido às técnicas rudimentares 
aplicadas, é de proporções colossais. Os crimes contra 
a flora (4,38), embora não sejam um vasto mercado 
na África Austral em geral, constituem um problema 
bastante agudo em cerca de um terço dos países da 
região, especialmente Moçambique (8,00), Zâmbia (8,00) 
e Madagáscar (7,50). Todos os três apresentam uma 
ampla biodiversidade e albergam espécies de plantas 
raras e altamente valiosas, que são traficadas sobretudo 
para a Ásia. O envolvimento estatal de alto nível, 
alcançando muitas vezes as mais elevadas instâncias 
do poder, é outro tema recorrente, assim como as 
significativas taxas de desflorestação.

Embora não esteja presente em toda a região, o 
comércio de droga afeta profundamente certos países, 
parecendo ser extremamente resiliente às restrições 
estabelecidas como medidas contra a pandemia. A 
África Austral é ainda, de longe, a região mais afetada 
pelo comércio de heroína (5,15). Este é também o 
segundo mercado criminoso de maior pontuação 
na África Austral, tendo um impacto significativo ou 
grave em cinco dos 13 países da região, em especial na 
Maurícia (8,00). O mercado da heroína é particularmente 
significativo nos importantes países de transbordo 
e destino de Moçambique e da África do Sul, onde 
a heroína afegã é cada vez mais importada em 
quantidades enormes, bem como na Maurícia e nas 
Seicheles, pequenos Estados insulares onde o consumo 

dessa droga está a aumentar a um ritmo alarmante. 
Embora não sejam tão comuns, a popularidade das 
drogas sintéticas (4,54) tem crescido recentemente. Na 
África do Sul, o mais antigo mercado de metanfetamina, 
o consumo desta droga está profundamente enraizado 
na sociedade53 e, por extensão, o mercado de drogas 
sintéticas do país é o maior da região com 8,00. Tal 
acontece num contexto de diminuição da produção 
interna, compensada pelo crescimento das importações 
de metanfetamina originária da África Ocidental. 
Além disso, os dados existentes sugerem que tem sido 
traficada metanfetamina afegã para a África Austral 
por via das rotas marítimas da heroína.54 Embora a 
pontuação do comércio de canábis (4,54) seja, em média, 
idêntica à do comércio de drogas sintéticas, os mercados 
nacionais de canábis são muito menos extremos, no 
sentido em que as pontuações nacionais convergem 
para um intervalo de apenas 3 pontos, da mais baixa 
(3,00) à mais alta (6,00). Por último, o comércio de 
cocaína é avaliado como inexistente ou de pouca 
influência na África Austral, já que, com três exceções, 
todos os países apresentam pontuações entre 3,00 e 3,50. 
Apenas a África do Sul e o Lesoto são avaliados como 
tendo uma prevalência elevada de cocaína. A primeira é 
um ponto de trânsito fulcral para a cocaína a caminho da 
Europa e do Médio Oriente, bem como um mercado de 
destino. A cocaína é a droga mais consumida no Lesoto 
e o seu comércio está indissociavelmente ligado à África 
do Sul, já que a maior parte da cocaína vem desse país.

Em contraste com outras regiões do continente, tanto o 
tráfico de seres humanos (4,54) como o contrabando de 
migrantes (3,54) são bastante limitados na África Austral. 
Nos lugares onde ocorre, o primeiro assume muitas 
formas diferentes: tráfico sexual, exploração laboral, 
tráfico de crianças, etc.; porém, todas essas situações 
parecem estar enraizadas sobretudo na pobreza. O 
último é o segundo mercado menos prevalecente na 
região. Embora o contrabando de migrantes seja de 
pouca influência na maioria dos países da região, o 
movimento ilícito ocorre a taxas mais significativas na 
costa da região do Oceano Índico Ocidental. A migração 
ilegal ocorre principalmente para a África do Sul e, em 
menor grau, de e através das Comores com destino a 
Maiote e, subsequentemente, à França continental. Não 
menos relevante, Moçambique é um importante país de 
trânsito para migrantes provenientes da África Oriental e 
da Ásia e que pretendem entrar na África do Sul.

O tráfico de armas é o terceiro mercado criminoso menos 
disseminado na África Austral, com uma pontuação 
média de 4,04. Dado que o tráfico de armas na maioria 
dos países da região tem pouca ou moderada influência 
na sociedade, a pontuação é sobretudo causada por dois 
casos atípicos: África do Sul
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Embora não tão espalhados como noutras regiões, três 
das quatro categorias de atores criminosos na África 
Austral assumem um peso significativo, com pontuações 
entre 5,50 e 5,96. Os grupos de tipo mafioso, por outro 
lado, estão menos disseminados, com uma pontuação 
média de 2,65, a segunda mais baixa de toda a África. 
Conquanto os grupos de tipo mafioso não existam 
ou pareçam exercer uma influência insignificante nas 
comunidades da maioria dos países, o problema é 
muito mais acentuado na África do Sul, onde gangues 
fortemente armados e violentos estão particularmente 
ativos no comércio de drogas e envolvidos em extorsão. 
As organizações de tipo mafioso também se infiltraram 
no sector dos táxis de trânsito massivo e combatem 
guerras sangrentas pelo controlo dos percursos de táxi 
lucrativos.

Tal como em todas as outras regiões do continente, 
os atores integrados no Estado dominam o cenário 
criminoso da África Austral. Quase dois terços dos países 
da região são afetados por uma influência significativa ou 

grave dos atores integrados no Estado, com pontuações 
de 6,00 e superiores. A situação é mais dramática em 
Moçambique (9,00), onde os funcionários aparentam 
ser cúmplices num grande número de economias 
criminosas (em especial o comércio ilícito de rubis) 
ou oferecer proteção a grupos de crime organizado. 
O Zimbabwe (8,00), a África do Sul (7,50) e Madagáscar 
(7,50), onde as elites políticas abusaram dos seus 
poderes com impunidade e também se envolveram em 
economias ilícitas, não ficam muito atrás.

Num ano de confinamentos e fechos de fronteiras, os 
atores estrangeiros (5,54) continuaram a exercer uma 
influência moderada a significativa nos 13 países da 
África Austral, tal como as redes criminosas (5,50). As 
pontuações dessas duas categorias de atores criminosos 
tendem a agrupar-se nos níveis médio a elevado da 
escala. Tal equivale a dizer que, embora não estejam tão 
disseminados como os atores integrados no Estado, as 
redes criminosas e os atores estrangeiros estão presentes 
em toda a região.

Atores criminosos

FIGURA 4.22

Atores criminosos, África Austral
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(8,00) e Moçambique (5,50). O mercado de armas 
da primeira tem sido alimentado por vários fluxos, 
incluindo material proveniente de fora do país e arsenais 
excedentários da época do apartheid. Nos últimos 
anos, contudo, a corrupção desenfreada no seio das 
forças policiais tem sido um grande impulsionador do 
armamento de gangues no país, tendo um ex-oficial 
de alta patente da polícia sul-africana sido considerado 

culpado de venda de armas abatidas a chefes do crime.55 
A violência também esteve em ascensão em 2020 
em Cabo Delgado, Moçambique, com relatos sobre a 
chegada de armas ilícitas aos grupos insurgentes na 
região. A África do Sul é novamente citada como possível 
fonte de armas em Moçambique, já que este último 
continua a debater-se com mais um ciclo de circulação 
de armas.



Anál isE  rEG ionAl

79

Quase metade 
dos países da 
região apresentam 
níveis elevados 
de cooperação 
internacional, com o 
Botsuana e a Namíbia 
a destacarem-se  
do grupo.

3,23

4,23

3,88

4,08

3,73

4,12

4,42

4,04

3,58

4,46

4,18

5,27

5,15

Resiliência

FIGURA 4.23

Resiliência, África Austral

A África Austral tende a superar o resto de África na 
maioria dos elementos básicos da resiliência, à exceção 
da aplicação da lei e da integridade territorial, nos quais 
a África do Norte tem uma pontuação manifestamente 
mais alta, refletindo a ênfase atribuída à securitização 
das fronteiras na região. Em consonância com as 
tendências continentais e globais, a cooperação 
internacional (5,27) e as políticas e leis nacionais (5,15) 
são os dois indicadores com maior pontuação na África 
Austral. Quase metade dos países da região apresentam 
níveis elevados de cooperação internacional, com o 
Botsuana e a Namíbia a destacarem-se do grupo. No 
outro extremo do espetro estão as Comores, o Zimbabwe 
e Madagáscar, cujos esforços de cooperação se limitam 
à ratificação de quadros internacionais respeitantes 

RESILIÊNCIA

ao crime organizado. Para lá da ratificação de tais 
tratados, contudo, as autoridades nacionais demonstram 
pouca vontade política para obter resultados tangíveis. 
Embora com uma 
pontuação média 
mais baixa, as políticas 
e leis nacionais são 
avaliadas como 
moderadas em mais 
países, se comparadas 
com a cooperação 
internacional. Porém, 
as Comores (2,50) e o 
Zimbabwe (3,00) são 
avaliados como tendo
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quadros legislativos nacionais de combate ao 
crime organizado que são fracos em termos de 
implementação.

Os outros dois indicadores que compõem o 
agrupamento de liderança e governação (a 
liderança política e governação e a transparência e 
responsabilização do governo) apresentam pontuações 
significativamente mais baixas, respetivamente com 
4,23 e 3,88. A baixa pontuação do primeiro ilustra um 
argumento já mencionado: a vontade política para 
combater o crime organizado é algo fraca na região 
e ocupa uma posição menor na agenda. A crise da 
covid-19, por sua vez, serviu para realçar a crescente 
falta de confiança em autoridades nacionais dominadas 
pela corrupção em toda a África Austral. Como tal, 
compreende-se por que motivo a transparência e 
responsabilização do governo está entre os indicadores 
com pontuação mais baixa da região.

Os resultados do Índice apontam para a aplicação da 
lei (3,73) como sendo o elemento básico da resiliência 
com pior desempenho, à exceção da prevenção e do 
apoio a vítimas e testemunhas. Quase metade dos 
países da amostra apresentam forças policiais com sérias 
limitações e incapacitadas por corrupção flagrante. 
Acresce que alguns agentes policiais estão também 
diretamente envolvidos em economias criminosas. Além 
disso, a grave carência de recursos e de capacidade 
profissional, bem como o mau tratamento das pessoas 
e a subsequente falta de confiança popular na polícia, 
são outros fatores que inibem os esforços de combate 
ao crime organizado em toda a região, conquanto 
em diferente medida. Embora com uma pontuação 
média melhor, na sua maior parte, os países da África 
Austral não mantêm sistemas judiciais e de detenção 
suficientemente eficazes. Tal fica evidente pelo facto 
de seis dos 13 países apresentarem pontuações entre 
2,00 e 3,00 nesse indicador. Não obstante, o Botsuana, 
a África do Sul, as Seicheles e a Maurícia são avaliados 
como tendo poderes judiciais independentes, ainda 
que apresentem algumas vulnerabilidades. A África 
do Sul, por exemplo, tem um ministério público que 
foi minado pela falta de capacidade e é alegadamente 
corrupto. Dito isto, tem havido esforços mais recentes 
para reformar esse serviço, em especial com a nomeação 
em 2019 de um novo diretor do ministério público. O 
terceiro elemento básico que compõe o agrupamento 
da justiça penal e segurança, a integridade territorial 
(4,12), apesar de apresentar uma pontuação média 
melhor do que os outros dois, ainda é problemático para 
os países da região. No geral, as fronteiras são longas 
e difíceis de monitorizar e patrulhar adequadamente, 

em especial as extensas linhas costeiras da região, o 
que as torna porosas e vulneráveis   a fluxos ilícitos. Essa 
vulnerabilidade é particularmente evidente em tempos 
de covid-19, em que os fluxos ilícitos, sobretudo o tráfico 
ilegal de drogas, continuaram inabaláveis   apesar dos 
confinamentos e fechos de fronteiras.

As respostas de CLD tendem a ser limitadas ou 
moderadas em toda a África Austral, com os países da 
região a apresentarem uma pontuação média de 4,42. 
Apenas dois países da região fizeram progressos no 
sentido de promover os seus quadros de CLD, que são 
considerados suficientemente eficazes: África do Sul 
e Malawi. Da mesma forma, as economias informais 
de toda a região florescem devido à pobreza e à 
regulamentação fraca, ambas agravadas pelos efeitos 
da pandemia. Quase metade dos países da região são 
avaliados como tendo quadros regulatórios económicos 
inexistentes ou extremamente ineficazes e apenas três 
apresentam pontuações acima de 5,50, originando uma 
pontuação média da região de 4,04.

Tanto à escala do continente como em termos mundiais, 
dois dos indicadores que compõem o agrupamento 
da sociedade civil e proteção social, o apoio a vítimas e 
testemunhas e a prevenção, tendem consistentemente 
a apresentar a pior classificação ou a estar entre as 
piores. Conforme indicado pela baixa pontuação média 
do primeiro (3,23), os serviços de apoio e proteção 
disponíveis para vítimas e testemunhas do crime 
organizado são virtualmente inexistentes. De facto, 
quase dois terços dos países da África Austral são 
avaliados como tendo mecanismos de apoio a vítimas 
e testemunhas limitados ou nulos. Da mesma forma, 
as medidas de prevenção em toda a África Austral são 
fracas, com os países a apresentarem uma pontuação 
média de 3,58. Por seu lado, os atores não estatais 
(4,46) atingem uma pontuação média mais próxima 
do extremo superior, em comparação com outros 
indicadores da região. Não obstante, a sociedade civil não 
foi poupada aos efeitos do novo vírus. Os confinamentos 
tiveram como consequência esperada o agravamento da 
situação económica em toda a região, o que se refletiu 
negativamente na sociedade civil. Muitas ONG da África 
Austral sofreram reduções ou perdas de financiamento, 
limitando seriamente o âmbito das suas operações.56 
Da mesma forma, a situação económica agravada 
pela pandemia também veio ameaçar seriamente a 
comunicação social independente na região.57 Não 
menos importante, os governos nacionais da África 
Austral usaram a pandemia como desculpa para reprimir 
os órgãos de comunicação social independentes, 
reduzindo ainda mais a liberdade de imprensa.58
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CRIMINALIDADE
Nos últimos 18 meses, a covid-19 permeou todos os 
aspetos da vida. A pandemia parece também ter 
mudado significativamente para pior a dinâmica do 
crime em toda a região da África Austral. Os dados 
mostram que nos 2 anos desde a publicação do Índice 
anterior, todos os países da região da África Austral 
sofreram agravamentos em grau variável, à exceção 
das Seicheles (-0,25) e do Malawi, que melhorou apenas 
marginalmente (-0,05). Além disso, a região piorou em 
relação a todos os mercados criminosos, exceto o dos 
crimes contra a fauna, cuja influência diminuiu (-0,35). 
Inversamente, o mercado dos crimes contra a flora 
aumentou (+0,19), sobretudo em resultado da atividade 
nas Seicheles, na África do Sul e no Zimbabwe, todos 
com aumentos de 1,50. Em concreto, os confinamentos 
nas Seicheles implicaram um declínio no sector do 
turismo e a consequente perda de rendimento, o 
que levou a um aumento colossal na apanha ilegal 
de cocos-do-mar, cuja planta é endémica na nação 
insular.59 Com apenas cerca de 8000 palmeiras de 
coco-do-mar adultas ainda existentes,60 os níveis 
acrescidos de apanha ilegal sustentada durante 
períodos mais longos podem muito bem acarretar o fim 
da espécie. O sector mineiro da região também sofreu 
níveis elevados de vulnerabilidade devido à covid-19. Em 
resultado, a influência do mercado dos crimes contra 
recursos não renováveis aumentou 0,35 em média na 
iteração de 2021 do Índice. A subida da extração ilegal 
e do contrabando de minerais foi mais evidente em 
Moçambique e no Botsuana, ambos a aumentarem 
dois pontos em relação a 2019. O primeiro tornou-se 
vulnerável à mineração ilegal em 2009, quando foi 
descoberto o depósito de Montepuez, que se estima 
conter uma grande parte das reservas mundiais de rubis 
conhecidas.61 Durante o início da pandemia em 2020, 
as operações de mineração legal não cruciais foram 
suspensas em Montepuez para evitar a propagação do 
vírus, o que provavelmente abriu espaço à atividade de 
mineiros ilegais.62

Embora tenham em certa medida limitado a circulação, 
as medidas contra a covid-19 não conseguiram 
inverter o crescimento do tráfico de seres humanos 
e do contrabando de migrantes na África Austral. 
Na verdade, em todo o continente, é provável que o 
vírus e a subsequente recessão económica tenham 
tornado as pessoas mais vulneráveis   ao tráfico de seres 
humanos.63 Além disso, as medidas destinadas a conter 

FIGURA 4.24

Tendências da criminalidade por 
país, África Austral, 2019-2021
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a propagação do vírus, que não tendem a impedir 
as pessoas de fugirem da violência ou dos conflitos 
pela migração irregular, tiveram como consequência 
involuntária o aumento da procura dos serviços dos 
contrabandistas. Além dos preços aumentados, os 
migrantes irregulares enfrentam agora incertezas ainda 
maiores. Alegadamente, os contrabandistas que não 
conseguem fazer chegar os migrantes irregulares ao seu 
destino final estão a deixá-los entregues a si mesmos, 
com algumas nações a suspenderem os esforços de 
resgate, bem como os procedimentos de asilo, o que 
agrava a situação dos migrantes.64 Em consonância 
com essa hipótese, os resultados do Índice de 2021 
mostram que os dois indicadores são o terceiro e quarto 
mercados criminosos com maior crescimento, ganhando 
respetivamente 0,46 e 0,42 em média em relação ao 
Índice de 2019.

Destrinçar a dinâmica do tráfico de armas na África 
Austral demonstrou ser mais difícil. Os resultados do 
Índice de 2021 revelam um aumento numa maioria 
de países da região, seis entre 13, com quatro a 
manterem-se inalterados e apenas três a registarem 
uma melhoria. Uma explicação provável é que tais 
pontuações sejam motivadas sobretudo pela violência 
e pelos conflitos, com as medidas contra a covid-19 a 
terem pouca influência nos fluxos ilícitos. Assim, por 
exemplo, o conflito de Cabo Delgado, que ganhou 
ímpeto em 2020, assistiu ao aumento do número de 
armas traficadas para militantes na região norte de 
Moçambique. Da mesma forma, embora os líderes de 
gangues da área de Cape Flats da Cidade do Cabo, na 
África do Sul, tenham feito um pacto de cessar-fogo, 
os relatos indicaram que os tiroteios relacionados com 
gangues continuaram.65 Na verdade, o recrutamento 
para gangues e a violência dos mesmos cresceram 
com a diminuição da presença policial na sequência 
dos confinamentos causados pela covid-19,66 o que 
sugere como provável que a procura de armas 
tenha aumentado dadas as circunstâncias. De facto, 
entrevistas com membros de gangues de Cape Flats 
revelam que, durante os confinamentos, os gangues 
floresceram com o tráfico de armas e drogas.67

Com muitos negócios lícitos a esforçarem-se para 
sobreviver, os resultados do Índice de 2021 mostram 
que os mercados de drogas continuaram a prosperar 
na África Austral, crescendo significativamente desde 

a iteração anterior. Tal fica também evidente pelo 
aumento de pessoas da região a exibirem sintomas de 
abstinência de opiáceos e a procurarem tratamento.68 
O maior aumento foi observado no mercado das drogas 
sintéticas, que cresceu em média um ponto. O amplo 
aumento do consumo de drogas sintéticas em toda a 
África é uma tendência que precede a pandemia de 
covid-19, mas todos os indícios apontam para que os 
confinamentos subsequentes só tenham servido para 
o intensificar. A cocaína, ainda que seja o mercado 
criminoso menos disseminado na região, é o segundo 
mercado com maior crescimento da África Austral 
(+0,96). Esse acentuado aumento da média regional 
resulta sobretudo do ganho de tração significativa do 
mercado no Lesoto (+4,00). O país é um mercado de 
destino de cocaína em rápido crescimento, facilitado em 
grande parte pela corrupção, alegadamente, no seio do 
aparelho estatal. Os picos registados na Namíbia (+2,50) 
e na África do Sul (+2,50) também contribuíram para 
a crescente média regional do mercado da cocaína na 
iteração do Índice de 2021. Os mercados criminosos da 
heroína e da canábis também subiram na África Austral, 
respetivamente em 0,27 e 0,35.

Foram também observados desenvolvimentos 
interessantes na influência dos atores criminosos em 
toda a região. Em concreto, conquanto os confinamentos 
não tenham tido efeito nos grupos criminosos internos, 
os atores estrangeiros, em média, perderam influência 
(-0,35) na África Austral. Coincidência ou não, os países 
que fizeram descer a pontuação média da região foram 
as Seicheles, as Comores e Madagáscar, todos nações 
insulares. Os grupos de tipo mafioso, por outro lado, 
aumentaram levemente em 0,04. Ainda que apenas 
marginal, o aumento da pontuação para os grupos 
de tipo mafioso foi mais nítido na África do Sul (0,05). 
Conforme já sublinhado, a presença policial diminuiu 
consideravelmente na África do Sul, o que permitiu 
que os gangues aproveitassem a crescente procura de 
drogas e armas e expandissem as suas operações para 
outros mercados negros, em especial os cigarros e as 
bebidas alcoólicas, ambos banidos temporariamente no 
âmbito das medidas contra a covid-19 implantadas no 
país.69 A média regional dos atores integrados no Estado 
também subiu (+0,31), refletindo sobretudo o acréscimo 
de influência dessa categoria de atores criminosos em 
Essuatíni (+2,00) e na Namíbia (+1,50), tal como a média 
das redes criminosas (+0,38).
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FIGURA 4.25

Tendências da resiliência por país, 
África Austral, 2019-2021
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RESILIÊNCIA
No geral, a resiliência diminuiu na África Austral, mas 
apenas marginalmente: 0,08. Neste contexto, houve 
seis países que mostraram melhorias na sua resiliência 
ao crime organizado. Porém, tais avanços resultam de 
mudanças generalizadas em três elementos básicos: 
cooperação internacional (+0,77), apoio a vítimas e 
testemunhas (+0,46) e prevenção (+0,69). Estes são 
indicadores que, na iteração de 2021, melhoraram não 
apenas na África Austral, mas em todo o continente 
africano. Esta tendência continental reflete os esforços 
dos países africanos para acompanharem os padrões 
globais, em especial no que toca a apoio a vítimas e 
a proteção e prevenção contra o crime organizado. 
Por outro lado, o sector da sociedade civil foi o que 
mais sofreu na África Austral, caindo 0,65. Conforme 
anteriormente mencionado, a recessão económica 
induzida pela covid-19 limitou seriamente a capacidade 
dos atores da sociedade civil para funcionarem 
adequadamente. Além disso, é de salientar que o vírus 
foi possivelmente usado como desculpa pelos governos 
nacionais para repressão da liberdade de expressão. 
Consequentemente, o modo como a pandemia foi 
enfrentada e a subsequente perda de confiança em 
governos nacionais abalados pela corrupção tornaram-se 
razões para uma queda nos indicadores de aplicação 
da lei (-0,62), liderança política (-0,38) e transparência 
do governo (-0,23). Embora os indicadores de políticas 
e leis nacionais (-0,23) e sistema judicial (-0,19) tenham 
diminuído em média, as pontuações da maioria dos 
países da região permaneceram inalteradas.

Voltando a um argumento anterior, os fechos de 
fronteiras implementados durante a covid-19, ainda 
que de pouco impacto na limitação dos fluxos ilícitos 
na maioria dos países da África Austral, tiveram 
em certa medida um efeito positivo na integridade 
territorial. Nessa matéria, embora a pontuação média 
tenha descido 0,31, as pontuações de três das quatro 
nações insulares ficaram iguais ou melhoraram, como 
no caso de Madagáscar (+1,00). Em termos regionais, 
o CLD piorou um pouco (-0,04), devido à entrada da 
Maurícia para a “lista negra” da Comissão Europeia em 
maio de 2020. No seu todo, a capacidade de regulação 
económica permaneceu baixa em toda a África Austral. 
Foi observado um leve declínio (-0,27) na iteração de 2021 
do Índice, resultado de um decréscimo mais notório nas 
pontuações da Namíbia (-1,50) e de Madagáscar (-1,00).
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Criminalidade baixa – resiliência alta

Criminalidade baixa – resiliência baixa

Criminalidade alta – resiliência alta

Criminalidade alta – resiliência baixa

5Avaliação da 
vulnerabilidade

Conforme sublinhado nas secções anteriores, 2020 foi marcado pela turbulência 
causada, por um lado, pela pandemia de covid-19 e, por outro, pelos numerosos 
episódios de violência e conflito em todo o continente. O resultado dessas circunstâncias 
teve um impacto sério, conduzindo a um aumento do crime organizado ao mesmo 
tempo que limitava a capacidade das nações para suportarem os seus efeitos. Essas 
fragilidades ficam evidentes pela movimentação das nações africanas no quadrante de 
criminalidade-resiliência.

FIGURA 5.1

Mapa de classificações de vulnerabilidade
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5.1 Criminalidade baixa – resiliência alta
FIGURA 5.2

Criminalidade baixa – resiliência alta
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No Índice de Crime Organizado de 2021, cinco países 
situam-se no quadrante de criminalidade baixa e 
resiliência alta: Botsuana, Cabo Verde, Maurícia, Ruanda 
e Senegal. Estes cinco países estão possivelmente na 
melhor posição no que respeita a enfrentar o crime 
organizado. Embora em todos eles ocorra disseminação 
de certos mercados criminosos, a sua situação geral 
quanto à criminalidade parece estar sob controlo. Além 
disso, todos parecem bem equipados para combater a 
criminalidade existente, não obstante, com margem para 
alguma melhoria em certos aspetos. Uma consideração 
notável a levar em conta ao avaliar a resiliência é o 
facto de as avaliações deste componente terem sido 
feitas em função da ameaça que cada país específico 

enfrenta. Por conseguinte, a situação dinâmica do 
crime organizado exigiria que os países trabalhassem 
ativamente para melhorar os seus quadros de resiliência, 
a fim de evitar situações em que um aumento em 
um ou dois mercados criminosos gera condições para 
que os níveis globais de criminalidade fiquem fora de 
controlo, devido à falta de medidas de compensação 
adequadas. Não obstante, é possível obter ensinamentos 
e melhores práticas dos cinco países situados neste 
quadrante, e devem ser envidados esforços adicionais 
para documentar e transmitir histórias de sucesso a fim 
de mostrar como outros países de todo o continente 
podem passar para o quadrante do “melhor cenário 
possível”.
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Na iteração anterior deste Índice, sete nações 
ocuparam o quadrante de criminalidade baixa e 
resiliência alta. Porém, nos últimos 2 anos, dois 
países caíram para o quadrante de criminalidade 
baixa e resiliência baixa: Marrocos e Etiópia. Embora 
a pandemia de covid-19 tenha servido para realçar a 
corrupção de alto nível em Marrocos e, pelo menos, 
inicialmente, tenha causado uma perturbação no 
sistema de justiça do país, o conflito foi o principal 
motor do declínio da resiliência na Etiópia. Conforme 
já mencionado no resumo regional da África Oriental, 
o conflito em Tigré afetou quase todos os aspetos da 
resiliência ao crime organizado na Etiópia nos últimos 

5.2 Criminalidade baixa – resiliência baixa

meses de 2020. A agitação civil restringiu a capacidade 
do governo para responder adequadamente ao crime 
organizado e serviu para limitar a cooperação com países 
parceiros.

Também é interessante estabelecer um paralelo com 
as tendências globais. Os dados mostram que, dos 
193 países avaliados no âmbito do Índice Global de Crime 
Organizado de 2021, 50 países (quase 26%) situavam-se 
no quadrante de criminalidade baixa e resiliência 
alta. Em África, todavia, os cinco países do quadrante 
representam uns meros 9,26% do total, o que é indicativo 
da ampla vulnerabilidade que carateriza o continente.

FIGURA 5.3

Criminalidade baixa – resiliência baixa
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Cerca de 54% dos países africanos (29) situam-se no quadrante de criminalidade 
baixa e resiliência baixa. Ainda que a ameaça do crime organizado nesses 
países seja considerada comparativamente pequena, as nações devem 
pensar no futuro e começar a construir uma melhor resiliência ao crime 
organizado; caso contrário, correm o risco de sofrer com as sérias ramificações 
do fenómeno. É importante notar que as pontuações de criminalidade 
média comparativamente baixas dos países posicionados neste quadrante 
não implicam de todo que não existam mercados criminosos seriamente 
preocupantes. Se não houver uma resposta, os mercados criminosos maiores 
ou as organizações criminosas influentes podem desenvolver-se. Na verdade, 
o número de países neste quadrante transmite uma imagem inquietante: 
mais de metade deles são avaliados como tendo quadros de combate ao 
crime organizado inexistentes ou ineficazes. Ao mesmo tempo, cerca de um 
terço dos países encontram-se próximos do extremo superior do espetro da 
criminalidade (mas ainda com uma classificação de criminalidade baixa), o que, 
dada a omnipresença e a rápida evolução das atividades do crime organizado, 
expõe esses países ao risco de resvalarem para a pior situação possível, em que 
a criminalidade está num nível muito elevado e os mecanismos de resiliência 
são subdesenvolvidos e incapazes de uma resposta adequada à ameaça.

Embora o número global de países neste quadrante se tenha mantido 
estável desde a iteração anterior, ocorreu alguma movimentação, conforme 
mencionado atrás. Além de Marrocos e Etiópia, o Togo também passou para 
este quadrante. A pontuação de criminalidade deste último melhorou desde a 
iteração anterior, sendo agora de 5,33. No entanto, tal não significa que o Togo 
não possa novamente transitar para a criminalidade alta nos próximos anos. 
São necessários mais esforços para manter o ímpeto, em especial nas áreas de 
combate à corrupção, bem como uma melhor aplicação da legislação nacional 
contra o crime organizado.

O Gana, o Zimbabwe e Madagáscar, por seu lado, viram a criminalidade 
ultrapassar a marca dos 5,50 e passaram para o quadrante de criminalidade 
alta e resiliência baixa. Embora a resiliência também se tenha deteriorado 
levemente no Zimbabwe e no Gana, este último sofreu o maior aumento de 
criminalidade. Tal deve-se sobretudo ao ritmo acelerado de vários mercados 
criminosos em todo o país, desde logo o abate ilegal e a caça furtiva de vida 
selvagem. Uma explicação possível para a incapacidade das autoridades 
ganesas de combater a expansão dos mercados de crimes contra a flora e a 
fauna, entre outros, é uma mudança na agenda e na priorização das medidas 
contra a covid-19. Embora sendo um evento raro e de impacto significativo, a 
pandemia em certa medida serviu para demonstrar como os países avaliados 
como tendo medidas, mecanismos e quadros institucionais ineficazes ou 
moderadamente eficazes em matéria de combate ao crime organizado se 
tornam cada vez mais suscetíveis à ameaça. Tal realça a necessidade de os 
países situados nos quadrantes de resiliência baixa aumentarem os seus 
esforços para combater o crime organizado.
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5.3 Criminalidade alta – resiliência baixa

FIGURA 5.4

Criminalidade alta – resiliência baixa
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Nesta iteração do Índice, 18 países africanos (um terço 
do continente) encontram-se no pior cenário possível: 
o quadrante de criminalidade alta e resiliência baixa. 
Os desafios originados pela atividade criminosa 
organizada nessas nações são enormes e, enquanto isso, 
as suas capacidades de resiliência subdesenvolvidas 
expõem-nas a um maior agravamento da dinâmica 
da criminalidade. Tal pode ter consequências políticas, 
sociais e económicas de longo alcance que são difíceis 
de inverter.

Indicativo dessa maior vulnerabilidade é o facto de quase 
70% dos países do mesmo quadrante na edição de 2019 
do Índice terem visto a sua situação de criminalidade 
intensificar-se ao longo dos 2 anos. Conforme 

mencionado, apenas um país, o Togo, passou para 
baixo da marca de criminalidade alta, enquanto apenas 
quatro outros países registaram uma redução das suas 
pontuações gerais da criminalidade em 2021. Neste 
contexto, no entanto, conforme descrito acima, o Gana, 
o Zimbabwe e Madagáscar pioraram na componente da 
criminalidade e encontram-se agora no quadrante de 
criminalidade alta e resiliência baixa.

Analisando as respostas de resiliência das nações neste 
quadrante, as avaliações não são unidirecionais, uma 
vez que também há desenvolvimentos positivos. Por 
um lado, a resiliência média dos países neste quadrante 
aproxima-se do extremo inferior da escala, com as 
medidas avaliadas como inexistentes ou frágeis
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e fragmentadas. Apenas três dos 16 países são avaliados 
como tendo um quadro regulatório ou institucional 
moderadamente eficaz para combater as ameaças 
de crime organizado que enfrentam. Por outro 
lado, conquanto o número de países situados neste 
quadrante tenha aumentado, mais de metade registou 
alguma melhoria nas suas pontuações de resiliência, o 
que, contrariamente ao observado à escala continental, 
resultou numa leve diminuição da disparidade entre 
criminalidade e resiliência nos países do quadrante.

Não é incomum que os países centrem os seus esforços 
de combate ao crime organizado em torno de uma 
abordagem à justiça penal e segurança. Conquanto 

os dados mostrem que, em comparação com 
outros elementos básicos da resiliência, os quadros 
legislativos são algo robustos nos países do quadrante, 
a transparência e a responsabilização estão seriamente 
aquém do desejável e a corrupção é desenfreada. 
Como tal, é seguro supor que a abordagem dos 
défices de resiliência seria um esforço difícil, dada a 
falta de vontade política. Por conseguinte, é crucial 
desenvolver formas alternativas de resiliência externas 
ao domínio das instituições nacionais, nomeadamente 
através da sociedade civil e de outros atores não 
estatais. Tais esforços podem servir para compensar 
práticas estatais disruptivas e promover um melhor 
envolvimento estatal.

5.4 Criminalidade alta – resiliência alta
FIGURA 5.5

Criminalidade alta – resiliência alta
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Conforme mencionado noutra parte, a categoria 
de criminalidade alta e resiliência alta é a mais 
contraintuitiva, uma vez que os dois conceitos que a 
definem parecem incompatíveis. Embora o normal seja 
que os países se caraterizem por criminalidade alta ou 
por resiliência alta, são evidentemente discerníveis certas 
exceções à regra. Por conseguinte, não surpreende que 
o quadrante, que inclui apenas duas nações (Nigéria e 
África do Sul), se tenha mantido como a categoria com 
o menor número de países nos últimos 2 anos.

Contudo, quais são as condições que dão origem a um 
contexto nacional com níveis de criminalidade elevados 
e um quadro de resiliência relativamente robusto? Em 
primeiro lugar, devido a vários fatores históricos, sociais e 
económicos e ao considerável número de oportunidades 
criminosas que os mesmos facultam, alguns países 

são inerentemente vulneráveis   à exploração pelo crime 
organizado. O ambiente criminoso, por sua vez, milita 
contra o desenvolvimento de medidas de resiliência 
que suprimam eficazmente níveis de crime organizado, 
mantendo as pontuações acima da marca de 
criminalidade alta. Além disso, os países podem ter um 
desempenho comparativamente bom na componente 
de resiliência, mas apresentar uma tendência 
descendente no que respeita à resiliência ao crime 
organizado. É o caso da Nigéria, onde a criminalidade 
disseminada, ainda que algo diminuída desde 2019, 
sobrecarrega as instituições e os mecanismos de 
combate ao crime organizado, inibindo a resiliência 
geral. Em comparação com 2019, a pontuação de 
resiliência da Nigéria diminuiu 0,17 pontos para 5,50 em 
2021, colocando assim o país à beira da classificação de 
resiliência baixa.

FIGURA 5.6

Criminalidade e resiliência – classificações dos países
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SECÇÃO 6

MERCADOS, 
ATORES E 
RESILIÊNCIA
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6Mercados, atores 
e resiliência

6.1 Relação entre criminalidade 
e resiliência
Em todo o mundo, a disseminação da criminalidade manifesta-se ao longo de um espetro, 
desde minúsculas nações insulares quase completamente isoladas da maioria das 
formas de crime organizado a grandes potências económicas afetadas por diferentes 
graus de quase todas as formas de atividade ilícita. O mesmo se aplica à resiliência ao 
crime organizado: alguns países desenvolveram uma resiliência institucional robusta, ao 
passo que muitos outros carecem de capacidade, ou mesmo de vontade política, para 
implementar os quadros e mecanismos necessários no sentido de responder à ameaça 
gerada pelo crime organizado.

Os países sem um historial de níveis 
profundos de criminalidade não 

tiveram o estímulo para desenvolver 
mecanismos adequados para 

combate ao crime organizado.

Faz sentido dizer que, em termos gerais, os países que ostentam um 
conjunto eficaz de ferramentas para combater o crime organizado 
são, talvez com alguma lógica, os menos propensos ao domínio por 
níveis elevados de criminalidade. Da mesma forma, os países com 
altos níveis de crime organizado tendem a apresentar uma resiliência 
mais fraca à criminalidade. Porém, em toda a África, a anomalia 
é que a maioria dos países não se encaixa nesse padrão. De facto, 
na sua maioria, os 54 países têm criminalidade baixa e resiliência 

baixa. Por outras palavras, 29 países africanos têm níveis de resiliência baixos, mas não 
exibem níveis de crime organizado elevados. O facto de 25 deles serem países de rendimento 
baixo ou médio-baixo talvez seja um fator importante, na medida em que as nações em 
desenvolvimento têm compreensivelmente menor capacidade para implementar medidas 
eficazes devido à limitação de recursos. Porém, há outro motivo para que tantos países 
pareçam sofrer de níveis de criminalidade baixos apesar da sua capacidade relativamente 
reduzida para combater o crime organizado, em termos institucionais e não só. Tal pode ser 
explicado pelo facto de os países sem um historial de níveis profundos de criminalidade não 
terem tido o estímulo para desenvolver mecanismos adequados para combate ao crime 
organizado. Afinal, por que motivo envidariam os governos esforços no sentido de aplicar 
medidas para enfrentar um problema que, na sua maior parte, é um não-problema?

Há também um pequeno número de países em todo o mundo que, apesar da sua resiliência 
relativamente alta, ainda são perturbados por níveis elevados de crime organizado. A África 
do Sul e a Nigéria são os dois únicos exemplos africanos desses países (e esse tipo específico 
de país é raro não apenas em África, mas em todo o mundo). Na verdade, dos 193 países 
abrangidos pelo Índice Global de Crime Organizado,70 há apenas nove com pontuações altas 
de resiliência e criminalidade. Esses países tendem a ocupar o palco global, com economias 
consideráveis, mercados internos potenciais de grande dimensão e infraestruturas 
altamente desenvolvidas, que as economias criminosas conseguem explorar, como os 
Estados Unidos da América, a França, a Itália, a Colômbia e a Malásia, entre outros.



MErCAdOs ,  ATOrEs  E  rEs I l I êNC IA

97

Alguns mercados de drogas 
chegam a prosperar em países 
que implementaram medidas 
mais robustas para combater 
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Analisando a distribuição dos países de África pelos quatro quadrantes (ver a Figura 6.1), 
fica evidente que a relação entre criminalidade e resiliência, por conseguinte, não é 
tão simples como pode parecer à primeira vista. De facto, a correlação entre as duas 
pontuações em estudo é extremamente fraca, apenas -0,29, o que reforça a ideia de que 
a relação entre resiliência e criminalidade não é simples.

FIGURA 6.1

Resiliência vs. criminalidade
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Não há melhor exemplo dessa ambiguidade aparente do que a relação entre a 
prevalência dos diferentes mercados de drogas e a resiliência de um país à criminalidade 
mais em geral. Certos mercados criminosos são comprovadamente mais disseminados 
em países com fraca capacidade para combater o crime organizado. O tráfico de seres 
humanos, por exemplo, prospera em países com segurança fraca, legislação ineficaz 
e não implementada, oportunidades económicas escassas e espaçadas e inexistência 
de apoio aos mais vulneráveis   a exploração. De facto, a correlação entre o tráfico de 
seres humanos e a resiliência geral é de 0,52, a mais forte de quaisquer correlações 
entre os mercados e a resiliência. Porém, para os mercados de 
drogas, o cenário é muito diferente. Nesse caso específico, os 
dados existentes sugerem que, longe de haver uma disseminação 
das drogas nas nações menos resilientes de África, em alguns 
mercados de drogas não existe uma ligação discernível com o 
nível de resiliência do país; na verdade, alguns mercados de drogas 
chegam a prosperar em países que implementaram medidas mais 
robustas para combater o crime organizado.
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Uma possível explicação para a anomalia é que as pontuações dos mercados criminosos 
considerem o papel de cada país como de origem, trânsito e destino. No contexto dos 
mercados de drogas, os países produtores e consumidores podem enquadrar-se em 
categorias de resiliência muito diferentes; por exemplo, os países produtores podem 
ter uma pontuação baixa de resiliência ao crime organizado, ao passo que os países 
consumidores podem ter uma pontuação alta de resiliência ao crime organizado, o 
que poderia explicar as relações ambíguas. Porém, pode igualmente acontecer que 
as drogas de alto valor tendam a ser muito mais consumidas em países mais ricos, 
que também tendem a ser os de maior resiliência. Por conseguinte, talvez não seja 
surpreendente que os dois mercados que parecem ter uma relação positiva, ainda que 
bastante fraca, com a resiliência (por outras palavras, quanto maior a pontuação de 
resiliência, maior a pontuação do mercado) sejam os negócios da heroína e da cocaína 
(respetivamente, 0,37 e 0,31).

Embora algumas das relações exploradas acima facultem perceções interessantes, a 
principal inferência é a inexistência de uma relação forte entre os mercados criminosos 
e a resiliência. Por outras palavras, é muito difícil prever em que medida será forte o 
domínio exercido pelas economias ilícitas num dado país observando simplesmente 
a sua pontuação de resiliência. De facto, a análise mostra que não há uma relação 
estatisticamente significativa entre os mercados criminosos e a resiliência. No entanto, 
como vimos, existe realmente algum tipo de relação entre a resiliência e a criminalidade 
em termos mais gerais; sendo assim, o que está a motivá-la?

É importante lembrar que a criminalidade abrange duas subcomponentes separadas. 
A criminalidade geral não só regista o âmbito e a escala dos mercados criminosos num 
país, como também avalia a força e a influência de vários tipos de atores criminosos. 
E é o poder dos atores criminosos que está mais fortemente relacionado com a 
resiliência de um país ao crime organizado. Em particular, são a força e a prevalência 
dos atores integrados no Estado que mostram os vínculos mais fortes com a resiliência 
de um país ao crime organizado. Os países onde os atores integrados no Estado são 
menos proeminentes tendem muito mais a apresentar maior resiliência ao crime 
organizado. Tal não pode surpreender, dado o papel dos atores estatais na determinação 
das políticas e leis de um país, mas volta a realçar que um dos impedimentos mais 
significativos para uma estratégia eficaz de combate ao crime organizado é a presença 
de atores criminosos incorporados nas instituições estatais.

Não obstante, como acontece com a maioria dos padrões identificados pelos resultados 
do Índice, há exceções. Há um punhado de países, sobretudo nações pequenas ou em 
desenvolvimento, como São Tomé e Príncipe, Malawi e Djibuti, entre outros, onde a 
influência dos atores integrados no Estado é bastante limitada, mas que, apesar disso, 
apresentam níveis baixos de resiliência geral ao crime organizado. Por outro lado, há 
vários países em África, incluindo a África do Sul, a Nigéria e, até certo ponto, o Quénia, 
onde os atores integrados no Estado têm uma influência significativa na sociedade e 
nas instituições estatais, mas que, no entanto, apresentam pontuações de resiliência 
relativamente elevadas, tendo criado uma capacidade muito maior de resposta ao 
crime organizado do que a maioria das outras nações africanas. Em países como esses, 
que dispõem de instituições de segurança poderosas, embora as práticas corruptas e 
o envolvimento direto na criminalidade possam ser abundantes, também há muitos 
responsáveis a agir com integridade. Além disso, as instituições subjacentes tendem a 
ser mais robustas e, portanto, mais capazes de atenuar a influência dos atores integrados 
no Estado. Estas conclusões são apoiadas pela correlação moderada que existe entre os 
atores integrados no Estado e a resiliência: -0,64.
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FIGURA 6.2

Resiliência vs. atores integrados no Estado

6.2 Convergência do crime
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Em todo o continente, a presença de qualquer mercado 
criminoso é geralmente indicativa da disseminação de 
um vasto leque de outras economias ilícitas. De facto, 
existem correlações positivas entre a pontuação geral 
dos mercados criminosos e cada um dos dez mercados 
criminosos individuais incluídos no Índice. Naturalmente, 
há certos países onde a maioria das economias ilícitas 
é extremamente limitada, mas um ou dois mercados 
criminosos estão excecionalmente disseminados. A Guiné 
Equatorial no caso dos crimes contra a flora e o Botsuana 
no dos crimes contra a fauna são dois desses exemplos.

Porém, os resultados do Índice também destacam 
a crescente convergência entre economias ilícitas 
nas últimas décadas. Um exemplo é o aumento da 
vulnerabilidade ao tráfico de pessoas em cenários 
de conflito. Há vários fatores que contribuem para a 
prevalência acrescida do tráfico de seres humanos no 

contexto dos conflitos armados, incluindo a instabilidade, 
o deslocamento forçado e o colapso económico, que 
criam uma tempestade perfeita para a exploração de 
pessoas vulneráveis, além da desagregação do Estado 
e da erosão do Estado de direito, que contribuem 
para um ambiente de impunidade.71 Dos 13 países de 
África com pontuação de pelo menos 8,00 no tráfico 
de armas, um mercado que prospera nos conflitos 
armados (e claramente contribui para eles), à exceção 
de dois, todos apresentam uma pontuação de 7,00 ou 
superior no tráfico de seres humanos, o que ilustra uma 
sobreposição clara entre esses dois mercados criminosos. 
Das crianças-soldado ao recrutamento forçado e outras 
formas de escravatura moderna, o tráfico de seres 
humanos assume muitas formas nos cenários de conflito, 
e a forte ligação entre o tráfico de seres humanos e o 
tráfico de armas é sublinhada pela forte correlação entre 
os dois mercados (0,71).
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FIGURA 6.3

Crimes contra a flora e crimes contra a fauna
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Embora sejam formas distintas e separadas de 
crime organizado, o tráfico de seres humanos é 
frequentemente confundido com o contrabando de 
migrantes, devido em parte ao facto de as linhas entre 
os dois serem muitas vezes imprecisas. Há indícios 
consideráveis   que sugerem que o que pode começar 
como contrabando de migrantes se transforma, 
muitas vezes, em diversas manifestações de tráfico 
de seres humanos, ou que aqueles que atravessam 
irregularmente fronteiras internacionais com a ajuda de 
redes de contrabando ficam, em simultâneo, altamente 
vulneráveis   ao tráfico durante o procedimento.72 Na 
Líbia, por exemplo, um dos principais centros de 
contrabando de migrantes de África, os dois tipos 
de crimes convergem, já que os grupos armados e 
milícias se voltam cada vez mais para a exploração de 
indivíduos retidos em centros de detenção de migrantes, 
a qual assume numerosas formas de tráfico, do rapto 
por resgate à extorsão e ao trabalho forçado.73 Não 
obstante, embora muitas das condições estruturais que 
dão origem aos dois mercados sejam semelhantes, o 
contrabando e o tráfico continuam a ser duas formas 
distintas de crime organizado e há vários países onde 
um está altamente disseminado e o outro não. A Guiné, 

por exemplo, é um país onde a mendicidade forçada, o 
trabalho infantil, o tráfico para fins de exploração sexual 
e muitas outras formas de tráfico são abundantes, 
mas onde o sector do contrabando de migrantes está 
bastante subdesenvolvido.

Por último, outra área de convergência que pouco 
surpreenderá, uma vez que ambos os casos são muitas 
vezes incluídos na designação abrangente de “crimes 
contra a vida selvagem”, acontece com dois mercados 
de crime ambiental: os crimes contra a flora e contra a 
fauna. Há vários pontos críticos do crime ambiental em 
todo o mundo, sendo os mais proeminentes o Triângulo 
Dourado no Sudeste Asiático, a floresta amazónica e 
outros paraísos de biodiversidade próximos na América 
Latina e a Bacia do Congo. Muitos países de África têm 
abundância de espécies animais e vegetais, o que suscita 
a exploração criminosa desses recursos. Como tal, muitos 
países enfrentam em simultâneo dois flagelos: o da caça 
ilegal e tráfico de espécies raras da vida selvagem e o do 
abate ilegal sistemático de espécies de árvores comuns e 
raras. Onde os crimes contra a fauna estão disseminados 
também é provável que haja um mercado proeminente 
de crimes contra a flora e vice-versa.



Furthermore, in the vast majority of cases, the 

destination markets for illegally trafficked animal 

and flora species are similar, with demand from Asia 

playing a major role in driving the illicit markets 

on the African continent  Hence, it is not solely the 

countries of origin that overlap, but often also the 

routes along which illegal wildlife products are 

trafficked. It is also possible that the criminal actors 

involved in marketing these various commodities 

overlap. The correlation between African illicit fauna 

and flora markets is 0.62, making the relationship 

between these crimes one of the strongest of the 10 

criminal markets included in the Index 

OTHER INTERESTING FINDINGS
• Non-renewable resource crimes have a 

strong, positive relationship with the overall 

criminal markets score (0 73), suggesting that 

this market tends to be a good indicator of 

the pervasiveness of other illicit economies 

• There is a considerable overlap between 

non-renewable resource crimes and arms 

trafficking (0.54), illustrating the key role 

played by natural resources, such as gold 

and oil, in conflict zones.

• The drugs markets in general, and cocaine 

in particular, are relatively independent of 

other illicit economies in a country 

• There does appear to be somewhat of a 

convergence between synthetic drugs 

and non-renewable resource crimes (0 41), 

potentially reflecting the importance 

of Tramadol and natural resources (as 

discussed above) in conflict settings, in 

particular in the Sahel region 

• The most prominent cocaine markets 

in Africa tend to align with the most 

pervasive cannabis markets (0 40), driven 

predominantly by countries in West Africa: 

Nigeria, Gambia, Mali, Niger, Togo, Senegal, 

Ghana, Guinea-Bissau and Cabo Verde all 

score between 5 and 8 for both drug markets 

101

MErCAdOs ,  ATOrEs  E  rEs I l I êNC IA

101

OUTRAS ILAÇÕES INTERESSANTES
• Os crimes contra recursos não renováveis têm 

uma forte relação positiva com a pontuação 
geral dos mercados criminosos (0,73), 
sugerindo que esse mercado tende a ser 
um bom indicador da disseminação de outras 
economias ilícitas.

• Existe uma sobreposição considerável entre 
os crimes contra recursos não renováveis e 
o tráfico de armas (0,54), ilustrando o papel 
crucial desempenhado pelos recursos naturais, 
como o ouro e o petróleo, em zonas de conflito.

• Os mercados de drogas em geral, e o da 
cocaína em particular, são relativamente 
independentes das outras economias ilícitas 
de um país.

• Parece haver uma certa convergência 
entre as drogas sintéticas e os crimes contra 
recursos não renováveis (0,41), refletindo 
potencialmente a importância do tramadol e 
dos recursos naturais (conforme mencionado 
acima) em cenários de conflito, em particular 
na região do Sael.

• Os mercados de cocaína mais proeminentes 
de África tendem a estar alinhados com os 
mercados de canábis mais disseminados 
(0,40), impulsionados sobretudo pelos países 
da África Ocidental: Nigéria, Gâmbia, Mali, 
Níger, Togo, Senegal, Gana, Guiné-Bissau e 
Cabo Verde têm todos pontuações entre 5,00 
e 8,00 para os mercados de ambas as drogas.

Além disso, na grande maioria dos casos, os mercados 
de destino para espécies animais e vegetais traficadas 
ilegalmente são semelhantes, com a procura da Ásia a 
desempenhar um papel importante na condução dos 
mercados ilícitos no continente africano. Como tal, não 
são apenas os países de origem que se sobrepõem, mas 
muitas vezes também as rotas de tráfico de produtos 
ilegais da vida selvagem. Também é possível que os 
atores criminosos envolvidos na comercialização dessas 
várias mercadorias se sobreponham. A correlação entre 
os mercados africanos ilícitos da fauna e da flora é de 
0,62, tornando a relação entre esses crimes uma das mais 
fortes dos dez mercados criminosos incluídos no Índice.
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FIGURA 6.4

Mercados de drogas

Pontuação geral  
de África para 
Comércio 
de drogas 
sintéticas
4,34  +0,32

Pontuação geral  
de África para 
Comércio  
de canábis
5,26  +0,09

1

Pontuação geral  
de África para 
Comércio  
de cocaína
4,10  +0,70

Pontuação geral  
de África para 
Comércio  
de heroína
3,81  -0,13

PonTUAçõEs dE coMÉrcio dE droGAs
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SECÇÃO 7

O QUE TORNA 
UM PAÍS 
SUSCETÍVEL 
OU RESILIENTE 
AO CRIME 
ORGANIZADO?
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7O que torna um país 
suscetível ou resiliente 
ao crime organizado?

7.1 Vulnerabilidades económicas 
e geográficas
O que torna um país mais vulnerável 
ao crime organizado?

Há certos indicadores macroeconómicos, como o desemprego ou a desigualdade, que 
parecem mover-se no mesmo sentido que os níveis de crime organizado. Países com 
taxas de desemprego mais altas, por exemplo, ou com maiores graus de desigualdade, 
são propensos a sofrer níveis mais elevados de atividade criminosa organizada. 
Contudo, não é tão fácil ver uma ligação clara entre o crime organizado e muitas outras 
caraterísticas dos países. Os países mais ricos, por exemplo, tendem a atrair mais crime 
organizado do que os seus congéneres menos desenvolvidos? Por um lado, as nações 
mais ricas tendem a dispor de infraestruturas comerciais altamente desenvolvidas, 
populações com maior poder de compra e, muitas vezes, uma abundância de recursos 
naturais, o que pode torná-las mais suscetíveis à exploração criminosa. Porém, também 
é provável que estejam muito mais bem equipadas para responder ao crime organizado 
e até, desde logo, para o prevenir.

A análise dos dados do 
Índice sugere que existe mérito no 
argumento de que os países mais 
ricos tendem a apresentar níveis 

mais altos de criminalidade.

A análise dos dados do Índice sugere que existe mérito no argumento de que os países 
mais ricos tendem a apresentar níveis mais altos de criminalidade. A Nigéria, país 
africano com o maior PIB, é também o país com os maiores níveis de criminalidade 
do continente. Das 15 maiores economias de África, nove são avaliadas como tendo 
criminalidade alta (pontuação acima de 5,50). Inversamente, apenas dois dos dez 
países mais pobres de África, Guiné-Bissau e República Centro-Africana, apresentam 
uma pontuação acima de 5,00 para a criminalidade. Apesar disso, a relação entre PIB 
e criminalidade não é clara (o coeficiente de correlação entre as duas variáveis   é de 
apenas 0,35) e, além das exceções apontadas acima, há vários países com economias 

consideráveis   que não estão ameaçados por níveis extremamente 
elevados de criminalidade organizada, incluindo vários países do 
Magrebe, em concreto a Argélia e Marrocos, bem como o Senegal 
e a Etiópia, entre outros. Não obstante, que os países mais ricos da 
África tendam a ser mais vulneráveis   ao crime organizado é uma 
ilação importante, o que serve para recordar que os países com 
economias desenvolvidas e infraestruturas comerciais avançadas 
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e que, muitas vezes, funcionam em simultâneo como 
mercados de origem, trânsito e destino têm de estar 
cientes das oportunidades de exploração criminosa e 
adotar medidas para atenuar a ameaça.

É interessante notar que a força da relação entre o 
tamanho de uma economia e os níveis de criminalidade 
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varia em todo o mundo. Na Europa, os países mais ricos 
também são um pouco mais propensos a ter mais 
crime organizado. Nas Américas e na Ásia, por outro 
lado, não há uma ligação discernível. De facto, a análise 
de todos os 193 países abrangidos pelo Índice Global de 
Crime Organizado mostra que, mundialmente, não há 
correlação entre o PIB e os níveis de crime organizado.

E o PIB per capita? A prosperidade do habitante médio 
de um país está de alguma forma ligada aos níveis de 
criminalidade? Mais uma vez, existe uma relação, ainda 
que fraca, entre as duas variáveis; porém, ao contrário do 
PIB, o sentido da relação é o oposto. Por outras palavras, 
em média, níveis mais altos de riqueza per capita estão 
associados a níveis mais baixos de crime organizado. 

2 400 000 km2

Tal pode ser explicado pelo facto de os cidadãos com 
menos rendimento disponível poderem ter menor 
capacidade de acesso a oportunidades económicas 
formais, deixando a alguns pouca escolha que não 
o envolvimento no sector informal, que está muitas 
vezes altamente interligado com a atividade criminosa 
organizada. Não obstante, a correlação fraca sugere que 

FIGURA 7.1

Criminalidade, PIB e área territorial

Fonte: Banco Mundial

África Central África Oriental África do Norte África Austral África Ocidental Eventos de conflito
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há outras forças em jogo. Os indivíduos com ganhos mais altos, por exemplo, podem ter 
rendimento disponível para a compra de produtos ilícitos dispendiosos, como cocaína, 
heroína e espécies exóticas da vida selvagem.

Em termos de caraterísticas geográficas e demográficas, África é o único continente 
onde tanto as populações maiores como as áreas territoriais mais vastas estão 
associadas a níveis mais altos de crime organizado. Uma explicação pode ser o facto de 
a biodiversidade em África ser maior do que noutros continentes, pelo que é apenas 
lógico que os países maiores tenham maior abundância de biodiversidade e recursos 
naturais, o que significa que há mais oportunidades para exploração criminosa. Além 
disso, a governação mais fraca e a insegurança acentuada em África, a acrescer à 
geografia natural hostil do continente e às longas fronteiras, podem dificultar o controlo 
de grandes massas de terra, com território mais difícil de patrulhar. Com base na Figura 
7.1, fica bastante evidente que, embora os países maiores possam ter níveis diversos de 
crime organizado (compare-se, por exemplo, a Argélia e a República Democrática do 
Congo), os países mais pequenos posicionam-se todos no extremo inferior do espetro 
de criminalidade. Tal não significa que certas economias ilícitas não possam prosperar, 
nem visa minimizar os danos causados   por determinados criminosos insidiosos em 
certas nações mais pequenas; antes é um reconhecimento do facto de ser improvável 
que um país pequeno alguma vez possa ser um lugar onde um vasto leque de mercados 
criminosos consiga criar raízes e expandir-se.

Certos tipos de países são mais resilientes?
Da mesma maneira que são algo mais propensos, ainda que marginalmente, a níveis 
maiores de criminalidade, os países mais ricos também estão associados a níveis 
maiores de resiliência. Tal significa também que as economias mais pequenas de toda 
a África tendem a ser menos resilientes ao crime organizado. Dado que a maioria dos 
países de África apresenta criminalidade baixa e resiliência baixa, e à luz da discussão 
a respeito da relação ambígua entre criminalidade e resiliência, a conclusão de que os 
países com PIB mais baixo são simultaneamente mais propensos a níveis mais baixos 
de crime organizado e a quadros e mecanismos menos robustos para combater o crime 
organizado faz sentido intuitivo. A este respeito, África está em consonância com as 
tendências globais. Os países mais ricos conseguem atribuir mais recursos aos seus 
sistemas judiciais e forças policiais, por exemplo. Da mesma forma, o financiamento 
disponível para serviços de apoio é maior nos países com uma economia de grande 
dimensão, para não mencionar o facto de os países mais pobres simplesmente não 
poderem dar-se ao luxo de privilegiar qualquer agenda que não faça parte do mínimo 
esperado por uma nação: a prestação dos serviços básicos. Contudo, tal não pressupõe 
a inevitabilidade de o crescimento económico conduzir diretamente a uma maior 
resiliência, mas é provável que haja vários pontos em comum entre as nações mais 
ricas e as nações com maior resiliência ao crime organizado que explicam a correlação, 
incluindo fatores relacionados com conflitos, Estado de direito, estabilidade económica 
e todo um leque de outros aspetos.

No entanto, onde os países africanos se desviam do padrão global é em relação ao PIB 

per capita. Enquanto à escala mundial os países com maior produção económica média 

por pessoa tendem a ser mais resilientes ao crime organizado, o mesmo não se pode 

dizer dos países africanos. Na verdade, parece não existir relação entre o PIB per capita 

e a resiliência. Nas Figuras (7.2 e 7.3), fica evidente uma diferença acentuada quando 

se avalia todos os países do globo e quando se analisa a relação entre as duas variáveis 

somente em África.
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FIGURA 7.2

Resiliência global por nível de rendimento

Rendimento alto
(61 países)

Rendimento 
médio-alto

(54 países)

Rendimento 
médio-baixo

(49 países)

Rendimento baixo
(29 países)

Fonte: Banco Mundial

FIGURA 7.3

Resiliência de África por nível de rendimento

Rendimento alto
(2 países)

Rendimento 
médio-alto

(6 países)

Rendimento 
médio-baixo

(23 países)

Rendimento baixo
(23 países)

Fonte: Banco Mundial
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É evidente que o facto de haver apenas dois países 
de rendimento alto em África torna mais difícil a 
comparação do continente com o resto do mundo. 
Ainda assim, as diferenças entre os países da faixa de 
rendimento médio-alto, por exemplo, são gritantes. A 
África do Sul, por exemplo, país com a segunda maior 
pontuação de resiliência, está na mesma faixa de 
rendimento da Líbia, país com a menor pontuação de 
resiliência do continente. Muitas nações de rendimento 
baixo têm níveis extremamente baixos de resiliência ao 
crime organizado, como a Somália, o Sudão do Sul e a 
República Centro-Africana, para citar apenas algumas, 
mas também há outras na mesma faixa de rendimento 
que contrariam a tendência, como a Etiópia e o Ruanda.

Há boas razões pelas quais os países com menor PIB 
per capita podem ser menos resilientes ao crime 
organizado. Desde logo, nos países em que a oferta 
de serviços básicos, como água potável, alimentação, 
educação e saúde, está assegurada para a maioria 
esmagadora da população, os governos dispõem 

de mais tempo e recursos para se dedicarem ao 
robustecimento das instituições e dos quadros não 
estatais de combate ao crime organizado. Pode também 
haver mecanismos indiretos em jogo; por exemplo, 
as democracias tendem a ter um PIB per capita mais 
alto e, em média, apresentam níveis muito mais altos 
de resiliência. Porém, é evidente que há muitos outros 
fatores fulcrais que determinam a resiliência ao crime 
organizado.

Por último, conclui-se que os indicadores geográficos e 
demográficos (dimensões do território e da população) 
não têm uma ligação aparente com a resiliência de um 
país. Há países de muitos tamanhos diferentes, desde os 
pequenos Estados insulares de Cabo Verde e da Maurícia 
até grandes países como a África do Sul e a Nigéria, a 
dominar o extremo superior da classificação de resiliência. 
Da mesma forma, nações minúsculas como as Comores, 
o Burundi e a Guiné Equatorial apresentam níveis 
extremamente baixos de resiliência, tal como os gigantes 
africanos Líbia e República Democrática do Congo.

100 1000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000

árEA TErriToriAl (KM2)

Fonte: Banco Mundial

FIGURA 7.4

Resiliência vs. dimensão territorial

África Central África Oriental África do Norte África Austral África Ocidental
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A Figura 7.4 realça a ausência de qualquer relação 
particular entre a dimensão territorial de um país 
e o seu nível de resiliência ao crime organizado. 
Para qualquer dada dimensão territorial (ou seja, 
entre qualquer par específico de linhas verticais 
na Figura 7.4), o número de países com resiliência 
baixa é tão alto como o número de países com 
resiliência relativamente alta. Da mesma forma, 
para qualquer pontuação de resiliência específica, 
há tantos países pequenos como grandes. Contudo, 
há um agrupamento dos mais pequenos países do 
continente que apresenta pontuações de resiliência 
acima da média, sendo todos eles pequenos Estados 
insulares: Seicheles, São Tomé e Príncipe, Maurícia e 

7.2 Democracia, desenvolvimento, 
fragilidade, corrupção

Cabo Verde. Globalmente, os pequenos Estados insulares 
tendem a ser mais democráticos, e isso também se 
aplica a África, o que pode explicar em parte o porquê da 
sua propensão para níveis mais elevados de resiliência ao 
crime organizado.74 Além disso, embora a proximidade 
entre os dirigentes políticos e os cidadãos, comum nos 
pequenos Estados insulares, possa ser um catalisador 
para a corrupção e o clientelismo, a insularidade é muitas 
vezes um fator crucial para a coesão das comunidades 
e “proporciona um amortecedor contra a instabilidade 
e o conflito nas nações vizinhas”,75 que, conforme será 
explorado na secção seguinte, constituem um grande 
impedimento para uma resposta eficaz ao crime 
organizado.

Não há dúvida de que o crime organizado e a resiliência 
de um país ao mesmo interagem de alguma forma 
com uma infinidade de outros fenómenos, sejam eles 
geográficos, económicos, sociais, políticos ou históricos, 
entre outros. Também é verdade dizer que, na maioria 
das vezes, existe uma relação simbiótica entre a 
criminalidade e outros tipos de ameaças à segurança 
e problemas sociais, que muitas vezes se reforçam 
mutuamente num círculo vicioso.

Nas últimas décadas, África obteve êxitos importantes 
em numerosas frentes, com a saúde, o acesso a 
educação e os padrões de vida em geral dos cidadãos 
a melhorarem consideravelmente, em particular na 
África Subsariana,76 e as economias do continente 
cresceram quase ao dobro do ritmo da média global. 
Porém, num ano dominado por uma crise sanitária 
global, partes da África deram por si na situação mais 
vulnerável em décadas. Em 2019, ano que antecedeu 
o surto da pandemia em África, os padrões gerais de 
governação no continente pioraram pela primeira vez 
desde 2010.77 Alguns dirigentes políticos aproveitaram 
então a emergência sanitária, com práticas corruptas 
a intensificarem-se em todo o continente em plena 
pandemia de covid-19.78 No último ano, houve um notório 
retrocesso da democracia, com mais cidadãos africanos 
a viverem em Estados total ou parcialmente autoritários 
do que em quase qualquer outro momento das últimas 
duas décadas.79

Contudo, como interagem esses fenómenos com a 
economia ilícita em África? Questões como a corrupção 
ou os conflitos são sinais de alerta significativos quando 

se avalia a ameaça da atividade criminosa organizada 
num país? E como moldam os diferentes ambientes 
políticos e sociais a resiliência ou falta de resiliência de 
um país ao crime organizado? Para explorar algumas 
dessas questões, foi realizada uma análise de correlação 
das principais pontuações do Índice e de vários outros 
índices pertinentes. Para essa análise, foram aferidos os 
índices seguintes:

• Índice de Desenvolvimento Humano 2019 (IDH)80

• Índice de Democracia 202081

• Índice de Liberdade no Mundo 2021 (ILM)82

• Índice Global da Paz 2020 (IGP)83

• Índice de Perceção da Corrupção 2020 (IPC)84

• Índice de Estados Frágeis 2021 (IEF)85

• Índice Ibrahim de Governação Africana 2020 (IIGA)86

O crime prospera em todos 
os tipos de lugares
O facto de a corrupção ser um grande facilitador do 
crime à escala mundial é tão amplamente reconhecido 
entre os peritos que quase pode ser considerado um 
truísmo.87 Os atores criminosos não só usam a corrupção 
para facilitar a atividade criminosa, como também 
procuram explorar as relações com responsáveis 
das forças policiais ou do poder judicial para evitar a 
prisão e a subsequente acusação. A corrupção não é 
generalizada apenas nos níveis inferiores do aparelho 
estatal; líderes políticos de todo o continente têm 
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Fonte: Índice Global da Paz, Visão da Humanidade (Instituto para a Economia e a Paz)

sido amplamente acusados   de corrupção, peculato, 
fraude e outras formas de abuso de poder. Existe uma 
espiral de reforço mútuo entre corrupção e crime 
organizado, ambos simultaneamente a alimentarem-se 
e a sustentarem-se entre si. Por conseguinte, o facto 
de haver uma correlação positiva, ainda que moderada 
(0,41), entre a pontuação geral da criminalidade e o IPC 
talvez não seja surpreendente.

Embora haja vários países estáveis   e prósperos em 
África, como a Maurícia, as Seicheles, o Botsuana e 
o Gana, para citar apenas alguns, muitas nações do 
continente estão apenas em recuperação ou ainda em 
pleno decurso de conflitos, violência e instabilidade em 
geral. Não só a agitação e a violência criam um terreno 
fértil para economias ilícitas, como o crime organizado é 
também um fator fulcral no surgimento das condições 
para a eclosão de conflitos civis, protestos em massa e 

sociedades divididas em geral.88 Na grande maioria, os 
países com pontuação de criminalidade mais elevada 
são os que estão mergulhados em conflitos internos 
ou atormentados por problemas como banditismo, 
raptos e outras formas de violência contra civis. A 
República Democrática do Congo, a Nigéria, a República 
Centro-Africana, a Líbia, Moçambique, o Sudão e o Sudão 
do Sul são todos países assolados por conflitos, violência 
e extremismo, ao mesmo tempo que têm as pontuações 
de criminalidade mais altas do continente, todas acima 
de 6,00. A correlação entre a criminalidade e o IEF é 
0,49, mas é o IGP, o índice que mede os níveis de paz 
num país, incluindo os conflitos em curso, as medidas 
de segurança e proteção social e o grau de militarização, 
que está mais fortemente correlacionado com os níveis 
de criminalidade (-0,61). Por outras palavras, quanto 
menos pacífico um país, maior a propensão a ser 
dominado por níveis elevados de crime organizado.

FIGURA 7.5

Relação entre conflito e criminalidade
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As conclusões até este ponto não devem constituir uma 
surpresa para muitos. Porém, a exploração da relação 
entre a criminalidade e as medidas dos problemas 
mais gerais da governação, do desenvolvimento, da 
democracia e da liberdade suscita algumas questões 
interessantes. Em primeiro lugar, é bastante fraca a 
relação entre os níveis de crime organizado de um 
país e o desenvolvimento conforme medido pelo IDH, 
que regista o desenvolvimento humano em termos 
de resultados sanitários, educativos e económicos. 
A análise demonstra que os países mais desenvolvidos 
tendem a apresentar níveis de criminalidade algo mais 
baixos e vice-versa. Observando as classificações de 
criminalidade, pode identificar-se esse padrão aparente: 
Seicheles, Tunísia e Botsuana,89 por exemplo, estão entre 
os países com melhor desempenho no IDH e também 
têm níveis bastante baixos de crime organizado. Por 
outro lado, os países que enfrentam os mais sérios 
obstáculos ao desenvolvimento, como o Níger e a 
República Centro-Africana, abrigam um vasto leque 
de economias ilícitas e atores criminosos. Contudo, 
há também vários países com um desempenho fraco 
no IDH, como o Burundi, a Eritreia ou o Malawi, que 
não estão entre os países africanos mais afetados 
pelo crime organizado. Da mesma forma, no outro 
extremo do espetro do IDH, há vários países com níveis 
de criminalidade notáveis, desde logo a África do Sul 
e o Gana.

Surge uma imagem semelhante ao explorar as ligações 
entre os sistemas políticos dos países, os seus níveis 
de governação e o grau de liberdade desfrutado pelos 
seus cidadãos, por um lado, e a criminalidade, por outro. 
A transparência é uma das principais caraterísticas de 
um Estado democrático e, na sua ausência, as práticas 
corruptas conseguem prosperar.90 Conforme discutido 
anteriormente, os países com níveis mais altos de 
corrupção (percecionada) tendem a apresentar níveis 
mais elevados de crime organizado. De facto, na sua 
maioria, os países menos democráticos de África são 
viveiros de crime organizado: a República Democrática 
do Congo, a República Centro-Africana, a Líbia e o Sudão, 
entre outros. Dos vinte países com maior pontuação 
de criminalidade, 16 estão classificados pelo Índice de 
Democracia como regimes autoritários ou híbridos. 
Contudo, ao mesmo tempo, não só há numerosos 
Estados autoritários que estão, na realidade, bastante 
isolados do flagelo das economias ilícitas (por exemplo, 
Essuatíni e o Ruanda), como há um punhado de 
democracias africanas que também são importantes 
centros de crime organizado (como a África do Sul 
e o Gana).
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Tal como acontece com o desenvolvimento humano, a 
correlação entre criminalidade e níveis de democracia, 
conforme medida pelo Índice de Democracia, é muito 
fraca: apenas -0,27. A relação é ainda mais fraca entre a 
criminalidade e o ILM (-0,13), que avalia a robustez dos 
direitos políticos e das liberdades civis. Da mesma forma, 
a qualidade da governação em África não parece ser 
um indicador robusto dos níveis de crime organizado 
num país: a correlação entre a criminalidade e o IIGA é 
apenas -0,25.

O que estas ilações mostram acima de tudo é que 
os motores do crime organizado são extremamente 
complexos e é provável que sejam poucos, ou mesmo 
inexistentes, os preditores indubitáveis e inequívocos 
dos níveis de criminalidade num país.

Os conflitos e a corrupção 
minam a resiliência
Conforme mencionado anteriormente, há um número 
significativo de países africanos que apresentam níveis 
baixos de criminalidade, apesar de também terem níveis 
bastante baixos de resiliência ao crime organizado. 
Talvez sejam compreensíveis os motivos para que países 
em que as economias ilícitas e os atores criminosos 
exercem pouca influência procurem investir na melhoria 
da resiliência à atividade criminosa organizada. Porém, 
dada a flexibilidade cada vez maior das redes criminosas, 
um facto que se tornou ainda mais evidente com a 
pandemia de covid-19, as nações devem procurar 
assegurar que as instituições e o Estado de direito sejam 
robustos, uma vez que estão entre os principais baluartes 
contra a atividade ilícita. A boa governação, sob a forma 
de fornecimento profícuo de bens e serviços políticos, 
sociais e económicos aos cidadãos,91 é na verdade um 
dos indicadores mais sólidos de níveis elevados de 
resiliência ao crime organizado. A correlação entre a boa 
governação, conforme registada pelo IIGA, e a resiliência 
é 0,81, o que realça a importância do Estado de direito, 
dos direitos civis, das oportunidades económicas e do 
desenvolvimento humano, entre outros fatores.

Um importante pilar da boa governação é o da 
transparência, da responsabilização e da ausência 
de práticas corruptas. Conforme referido na secção 
anterior, a relação simbiótica entre corrupção e crime 
organizado está bem estabelecida. Contudo, o papel 
dos atores integrados no Estado, desde funcionários 
públicos locais a agentes das forças policiais e membros 
do poder judicial, mais do que de envolvimento direto 
em atividades criminosas, consiste na verdade em 

criar o ambiente que permite ao crime organizado 
prosperar. A vasta esfera de ação do governo concede 
amplas oportunidades aos atores integrados no Estado 
para explorarem e abusarem do seu poder com vista 
ao ganho pessoal, corroendo assim as estruturas e 
os mecanismos necessários para combater o crime 
organizado com eficácia. Por conseguinte, países com 
níveis percecionados de corrupção mais altos são 
muito mais propensos a apresentar níveis inferiores 
de resiliência ao crime organizado (a correlação entre 
resiliência e o IPC é 0,77).

Outro fator importante a considerar ao avaliar a 
resiliência de um país ao crime organizado é o grau em 
que é abalado por agitação, violência, conflitos armados 
e fragilidade em geral. Países mergulhados em conflitos 
ou que enfrentem pressões políticas, securitárias 
e sociais extremas, são muito menos propensos a 
apresentar níveis altos de resiliência ao crime organizado 
por várias razões possíveis. Ao nível mais básico, se um 
país estiver envolvido num conflito civil, por exemplo, a 
prioridade máxima do Estado será, muito provavelmente, 
enfrentar a ameaça imediata de violência. Além disso, 
se estiver em curso um confronto entre o governo 
e outras fações armadas, é provável que exista um 
enfraquecimento do controlo territorial efetivo e da 
coesão social, ambos aspetos essenciais para desenvolver 
uma resposta eficaz ao crime organizado. De facto, 
os resultados mostram uma relação moderadamente 
forte entre resiliência e fragilidade dos Estados (-0,63), 
conforme medida pelo IEF. Tais hipóteses também 
são corroboradas pela descoberta de uma correlação 
moderadamente forte entre resiliência e paz (0,51), 
conforme registada pelo IGP.

Por último, se a relação entre os níveis de democracia 
e a suscetibilidade para o crime organizado pode ser 
descrita como ambígua, já o mesmo não se pode dizer 
da ligação entre os primeiros e a força e eficácia dos 
mecanismos e estruturas de um país para combater o 
crime organizado. Em geral, quanto mais tendências 
autoritárias um Estado exibir e menos espaço os 
cidadãos tiverem para desfrutar de liberdades políticas 
e civis mais especificamente, menor a resiliência do país 
ao crime organizado (ver a Figura 7.6).
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FIGURA 7.6

Resiliência de África por tipo de regime

Democracia plena
(1 país)

Democracia imperfeita
(7 países)

Regime híbrido
(14 países)

Autoritário
(29 países)

rEsiliÊnciA

Estados democráticos de todo o continente, como o 
Botsuana, a Maurícia e a África do Sul, por exemplo, 
são avaliados como sendo muito mais resilientes à 
atividade criminosa organizada do que os regimes 
altamente autoritários. Em contraste, não há um único 
Estado democrático de África entre os 27 países com 
menor pontuação de resiliência, um conjunto de 
Estados quase exclusivamente autoritários, conforme 
medição do Índice de Democracia. Não é por acaso que 
o país com melhor desempenho na classificação de 
resiliência, Cabo Verde, também lidera o ILM. A análise 
de correlação concede apoio à noção de que os Estados 
democráticos são mais resilientes ao crime organizado, 
mostrando uma correlação forte da resiliência com o 
Índice de Democracia (0,71), bem como uma correlação 
moderadamente forte com o ILM (0,62).

Talvez a explicação mais óbvia para essa relação forte seja 
o grau de transparência manifestado pelos governos. 
Os países que exibem falta de transparência nas mais 
altas instâncias da elite política são inerentemente 
mais suscetíveis à existência de pessoas envolvidas em 
atividades ilícitas incorporadas no Estado. Além disso, 
como bastião das democracias liberais, a liberdade de 
imprensa será provavelmente um importante motor do 
forte relacionamento. Uma imprensa livre que consegue, 
de maneira robusta, questionar as elites políticas e 
criminosas (e a sobreposição entre ambas), investigá-las, 
informar sobre as mesmas e pedir-lhes contas é muito 
mais comum nos Estados democráticos do que nos 
autoritários. 

A análise apresentada nesta secção não tem por finalidade 
determinar conclusivamente os mecanismos causais 
que explicam os níveis de criminalidade e resiliência 
num país. Porém, conforme continuem a ser recolhidos 
elementos comprovativos longitudinais, o Índice oferecerá 
mais perceções sobre a relação e os fatores causais entre 
essas dinâmicas. O robusto conjunto de dados fornecido 
pelo Índice permite ao utilizador começar a pensar com 
maior profundidade sobre quais os tipos de fatores que 
podem desempenhar um papel no crime organizado e 
na capacidade do Estado para o combater. Os resultados 
sugerem que, conquanto haja certas características 
dos países, económicas, políticas e geográficas, que 
podem estar associadas a uma maior criminalidade, 
como as economias ou populações de maior dimensão, 
o fenómeno do crime organizado é tão complexo e 
matizado que não há uma explicação definitiva para 
os diferentes pontos fortes e vulnerabilidades em todo 
o mundo. Certos fatores, que podem estar fortemente 
associados a um dado nível de criminalidade numa região, 
podem não ter qualquer influência na criminalidade 
noutra. Estes resultados servem para realçar a necessidade 
de análises no terreno e respostas adaptadas ao problema 
das economias ilícitas e dos atores do crime organizado. 
Todavia, o que parece ser uma ilação robusta é a 
importância dos valores democráticos para assegurar 
uma resposta eficaz ao crime organizado. Os resultados 
destacam o efeito corrosivo da corrupção e da fragilidade 
na capacidade de um Estado para implementar 
mecanismos e estruturas eficazes no combate às 
economias ilícitas e aos atores criminosos.

Fonte: Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit 2020
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FIGURA 7.7

Coeficientes de correlação entre as pontuações de resiliência do Índice de Crime 
Organizado e índices externos selecionados
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A pandemia não só não 
entravou os fluxos ilícitos 

em todo o continente, nem 
mesmo no mundo, como 

agravou muitas das condições 
sociais e estruturais que dão 

frequentemente origem ao 
crime organizado.

8Conclusão

Se os resultados do Índice de Crime Organizado de África de 2021 nos revelam algo, é 
que a ameaça do crime organizado a um grande número de países africanos é real e 
não deve, nem pode, ser subestimada. O facto de quase dois terços da população do 
continente viver em países com níveis elevados de criminalidade é uma prova disso. 
Além do mais, essa ameaça crescente não mostra sinais de abrandamento. Nos meses 
iniciais do surto do novo coronavírus, no início de 2020, havia em alguns círculos a 
esperança de que a perturbação causada pela pandemia de covid-19 não se limitasse 
apenas à economia formal e às liberdades quotidianas das pessoas, mas que se 
estendesse ao submundo, dificultando as operações ilícitas e paralisando a economia 
criminosa transnacional.

Infelizmente, a covid-19 não demonstrou ser um golpe decisivo na economia ilícita 
global, em África ou no mundo em geral. Comparativamente com 2 anos antes, em 
2020, os níveis de criminalidade tinham aumentado, com o fosso entre criminalidade e 
resiliência a alargar-se; o comércio de cocaína disparou, os atores integrados no Estado 
reforçaram as suas posições e as medidas de resiliência da proteção social continuaram 
fracas. A pandemia não só não entravou os fluxos ilícitos em todo o continente, nem 
mesmo no mundo, como agravou muitas das condições sociais e estruturais que 
dão frequentemente origem ao crime organizado: desigualdade, falta de meios de 
subsistência, instabilidade e subdesenvolvimento.

Da mesma forma, a covid-19 revelou a dura realidade das debilidades estruturais dos 
países na sua capacidade para fazer face a essas situações como forma de combater as 
atividades criminosas organizadas. Como mostraram os resultados do Índice de 2019, 
mesmo antes de o mundo mergulhar numa crise sanitária global, as respostas ao crime 
organizado no continente africano estavam fortemente inclinadas para a segurança e 
a justiça penal, ficando aquém na resolução das vulnerabilidades sociais e estruturais 
de que o crime organizado desde logo tira partido para florescer. Hoje em dia, em 
pleno cenário da covid-19, esses desequilíbrios mantêm-se e os países encontram-se 
numa situação ainda mais difícil, tendo de conciliar o combate à crescente ameaça do 

crime organizado com a gestão de uma crise sanitária única na 
vida. Embora os fechos de fronteiras e as limitações à liberdade 
de circulação tenham funcionado como obstáculos para certos 
mercados ilícitos no curto prazo, foram as próprias restrições 
impostas pelos governos em resposta à crise sanitária global que, 
em muitos casos, amplificaram as condições em que o crime 
organizado prospera. O flagelo do tráfico de seres humanos é 
um exemplo cabal de um mercado criminoso que foi afetado 
negativamente pela pandemia, já que as redes de tráfico se 
aproveitaram do facto de as vítimas não conseguirem escapar 
devido às restrições de movimento. Porém, a acrescer a isso, foi 
a devastação económica causada pelas medidas de resposta à 
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pandemia que agravou a vulnerabilidade à exploração. 
Sempre que as oportunidades económicas são escassas 
e esparsas, milhões de pessoas em todo o continente 
ficam cada vez mais vulneráveis   à exploração e ao 
recrutamento para gangues, muitas vezes com pouca 
escolha que não o envolvimento em atividades ilícitas 
para pôr comida na mesa.

Os efeitos desses quadros de governação e resposta 
sobrecarregados e, muitas vezes, assimétricos são 
demasiado evidentes, com os resultados do Índice de 
2021 a revelarem que quase oito de cada dez pessoas 
em África vivem em países com níveis baixos de 
resiliência ao crime organizado. O que fica claro é que as 
insuficiências do passado na abordagem para combater 
as atividades criminosas organizadas persistem e estão 
intensificadas no atual e singular ambiente global.

Mesmo em países presentemente algo isolados dos 
maiores danos causados   pelo crime organizado, 
instituições, quadros e mecanismos frágeis, ineficazes 
e, em alguns casos, até inexistentes deixam as 
sociedades vulneráveis   a ameaças futuras. Além de 
ilustrar a imprevisibilidade dos desafios da governação, 
a pandemia de covid-19 também realçou a urgência em 
reconhecer a escala do fenómeno do crime organizado 
e a sua capacidade para se adaptar ao imprevisível. Ao 
fazê-lo, o crime organizado em África pode e deve ser 
priorizado e enfrentado através de um compromisso real 
para o combater de uma forma holística adotando uma 
abordagem equilibrada às vulnerabilidades sociais, como 
a eliminação da pobreza e da desigualdade para reduzir 
os incentivos ao envolvimento em comportamentos 
ilícitos e a inclusão de atores não estatais como 
fundamental para o progresso dos esforços contra o 
crime organizado.

Embora seja mais fácil falar do que atuar, os países 
têm oportunidades para efetuar mudanças realistas e 
impactantes que podem criar quadros de resiliência 
passíveis de resistir à ameaça do crime organizado. Por 
exemplo, em vez de centrar esforços na criação de meios 
de subsistência novos, voltar atenções para a melhoria 
dos ambientes económicos existentes nos países a fim 
de regular melhor os sectores informais ajudaria a aliviar 
a pressão sobre os cidadãos no sentido de se envolverem 
em atividades informais e ilícitas para obterem 
rendimento. Ao implementar redes de segurança e 
meios de recurso nos sectores propensos à captura 
criminosa, incluindo aqueles onde se concentram os 
investimentos estrangeiros de fora da África, as partes 
interessadas podem trabalhar para integrar atividades 
informais no sector formal como primeiro passo para 
recuperar o crescimento económico perdido durante a 
pandemia. 

Para lá do 
desenvolvimento 
económico, a boa 
governação tem 
demonstrado ser uma 
parte integrante do 
debate em torno do crime 
organizado. Como realça o 

Os atores integrados 
no Estado são 
os vetores mais 
dominantes do crime 
organizado.

Índice, conquanto as milícias criminosas, as insurgências, 
as redes criminosas dispersas e várias formas de atores 
criminosos estrangeiros desempenhem todas um papel 
importante no cenário criminoso em África, são os 
atores integrados no Estado os vetores mais dominantes 
do crime organizado, facilitando e até participando 
em economias ilícitas em todo o continente. Aliás, os 
atores integrados no Estado são também o tipo de ator 
criminoso com crescimento mais rápido desde 2019, 
em grande parte devido à pandemia de covid-19. Já se 
observou que há atores de todas as instâncias do poder 
envolvidos na facilitação ou na prática direta de crime 
organizado. Nos níveis mais baixos, a pequena corrupção, 
muitas vezes resultante do rendimento baixo, e a falta de 
recursos entravam os esforços contra o crime organizado. 
Embora a criminalidade prejudique a governação, a 
promoção de estruturas de boa governação é essencial 
para criar resiliência às atividades ilícitas.

Por conseguinte, é crucial que as autoridades nacionais 
e os parceiros de financiamento internacionais voltem a 
atenção para o reforço de capacidades das estruturas de 
justiça e segurança. O investimento em instituições que 
tenham demonstrado integridade na implementação 
das suas funções por meio de processos que aumentem 
a transparência e a responsabilização ou que tenham 
a capacidade de exercer funções de supervisão (ou a 
criação de outras novas) é fundamental. Ao robustecer a 
resposta dos órgãos nacionais e melhorar a cooperação 
internacional com congéneres relevantes, as autoridades 
podem aumentar a sua resiliência a crises, como 
as causadas pela covid-19, e resistir melhor às suas 
ramificações.

Ao mesmo tempo, mecanismos de supervisão eficazes 
que permitam responsabilizar o governo, tanto 
internamente como por intervenientes externos de 
atores não estatais, incluindo a sociedade civil, entre 
outros, são cruciais para assegurar a máxima obstrução 
possível das vias de conluio potencial entre indivíduos 
que agem no âmbito do aparelho estatal e atores 
criminosos. A deterioração do indicador de resiliência 
dos atores não estatais ilustra uma tendência de alguns 
governos para reprimir a dissidência, sobretudo da 
comunicação social, mas também na forma de protestos 
populares, sob o pretexto das medidas de saúde pública. 
A liberdade de imprensa é um bastião das democracias 
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liberais, pelo que não é de surpreender que 
uma das ilações mais robustas do Índice seja 
o facto de os países que exibem tendências 
autoritárias serem consideravelmente menos 
resilientes ao crime organizado. Como tal, 
direcionar investimentos e privilegiar a proteção 
dos atores não estatais, enquanto agentes de 
supervisão únicos, permitiria uma abordagem 
mais equilibrada à criação de resiliência contra 
a criminalidade, em especial quando ligada a 
atores integrados no Estado.

As economias ilícitas, desde os vários mercados 
de drogas até à mineração ilícita de ouro e ao 
tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre, 
são conhecidas como fatores fulcrais dos conflitos 
e da instabilidade. Contudo, numa perspetiva 
contrária, é frequente que os cenários de conflito 
e os Estados frágeis proporcionem ambientes 
perfeitos para o florescimento da atividade 
criminosa organizada, e o continente africano 
não é exceção. Não só as economias criminosas 
conseguem incorporar-se e interligar-se com as 
economias formais e instituições de mercado 
de países sujeitos a violência, ataques terroristas, 
insurgência e guerra, como a instabilidade 
causada por conflitos e outras formas de agitação 
também é, em muitos casos, um impedimento 
significativo para uma resposta eficaz do governo 
ao crime organizado.

Nos casos em que o crime organizado e os 
conflitos convergem, os motivos do envolvimento 
são muitas vezes económicos e sociais ou 
políticos.92 Quando são impostos instrumentos 
internacionais e de base estatal, em especial 
sanções económicas, para lidar com conflitos, 
o seu impacto pode originar involuntariamente 
uma maior incorporação de atividades ilícitas, já 
que o acesso limitado a certos bens pode levar as 
comunidades a confiarem na economia informal 
ou ilícita para atender às suas necessidades. 
Para romper o círculo vicioso do aumento do 
crime juntamente com a resposta enfraquecida, 
é imperativo que sejam privilegiadas soluções 
para uma paz de longa duração, inclusive 
assegurando que os atores do conflito 
financiados por economias ilícitas tenham 
espaço para expressar as suas preocupações. 
Em muitos casos, a implementação de 
processos destinados a providenciar meios de 
subsistência alternativos e/ou dar resposta a 
prioridades sociais para atores de conflitos, como 
as iniciativas baseadas nas comunidades, em 

particular as que demonstraram vontade de 
depor as armas, poderá permitir que os países 
deem os primeiros passos para a paz e reduzam 
a criminalidade.

Apesar da presença de quadros internacionais 
sólidos de combate ao crime organizado em todo 
o continente, a necessidade de envolvimento 
com congéneres estatais e não estatais 
para uma melhor aplicação das obrigações 
internacionais aos contextos locais é essencial 
para criar resiliência a fim de resistir ao impacto 
do crime organizado, mesmo em pleno decurso 
de grandes fatores globais de disrupção como 
a pandemia. Embora se tenha verificado 
que indicadores como o apoio a vítimas e 
testemunhas e a prevenção apresentaram as 
maiores melhorias no continente nos últimos 
2 anos, as medidas de proteção social e da 
sociedade civil mais em geral continuaram 
a ser as mais fracas de entre os 12 elementos 
básicos que constituem uma resposta eficaz 
ao crime organizado. A discrepância entre a 
ênfase atribuída às medidas de proteção social 
e os quadros institucionais e securitários é 
sintomática de uma dependência excessiva das 
abordagens da aplicação da lei e da justiça penal 
para reduzir o crime organizado, ao mesmo 
tempo que são negligenciadas as medidas de 
redução de danos e não é prestado o apoio 
necessário aos atores não estatais. Os atores 
da sociedade civil apoiam os mais vulneráveis 
e mais afetados pela criminalidade, mantêm 
as autoridades sob controlo e promovem 
respostas viáveis ao crime organizado por meio 
da sua capacidade única de envolvimento com 
as comunidades à escala local. É necessário 
um debate cuidadoso aos níveis continental, 
sub-regional e nacional sobre como amenizar 
essas discrepâncias, com maior atenção às 
medidas de proteção social e aos danos sociais 
causados   pela criminalidade, partindo da 
experiência e do conhecimento de atores não 
estatais fulcrais para assegurar a aplicação de 
uma abordagem verdadeiramente holística no 
combate ao crime organizado.
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9sítio web do Índice de Crime 
Organizado do ENACT

Foi criado um sítio web dedicado, africa.ocindex.net, para apresentar os resultados do 
Índice de Crime Organizado de África. O sítio tem uma página inicial que apresenta o 
Índice, incluindo o mapa de calor da criminalidade como página de destino. A página 
web das “classificações por mapa de calor” permite que o utilizador visualize o mapa de 
pontuações para qualquer dos dez mercados criminosos, quatro categorias de atores 
criminosos e 12 indicadores de resiliência incluídos no Índice, além das pontuações 
agregadas de componentes e subcomponentes. Além disso, o sítio permite uma 
comparação lado a lado de qualquer das pontuações do Índice, tanto agregadas 
como desagregadas. É importante mencionar que o utilizador também pode fazer 
comparações longitudinais com dados históricos do Índice de Crime Organizado do 
ENACT de 2019.
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9.1 Classificar e comparar
Embora o crime organizado e as respostas sejam diferentes de país para país, o 
problema não deixa de ser global. No âmbito das componentes de criminalidade 
e resiliência do Índice, os países são classificados com base nas suas pontuações 
a fim de oferecer ao utilizador a opção de uma análise comparativa em todo o 
continente. Acima de tudo, as classificações dos países visam iniciar o debate entre 
os responsáveis políticos e os órgãos regionais, incentivando-os a aprofundarem a 
análise de como e por que motivo o crime organizado afeta os respetivos países e a 
aprenderem entre si a fim de desenvolver estratégias de resiliência eficazes.
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9.2 Resumos dos países
Além das pontuações e classificações, o sítio do Índice de Crime Organizado permite 
que o utilizador explore resumos dos países que explicam o contexto subjacente à 
pontuação de cada país. Os resumos dos países destacam os antecedentes de cada 
componente (ou seja, criminalidade e resiliência), subcomponente (ou seja, mercados 
criminosos e atores criminosos) e indicador, ao mesmo tempo que destacam as 
principais tendências com base em avaliações de peritos.
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9.3 Faça as suas próprias 
comparações
O Índice de Crime Organizado oferece um quadro holístico da relação geral de um país 
com o crime organizado. Ao mesmo tempo, os seus subcomponentes e indicadores 
permitem que o utilizador desagregue tais informações e determine correlações com 
diversas áreas de impacto em qualquer país e/ou região. Os responsáveis políticos e 
outros utilizadores podem comparar dados em termos geográficos, substantivos e, 
em futuras iterações do Índice, temporais, para conseguirem identificar as principais 
tendências.
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Anexo 1
Interpretação dos resultados – 
considerações

A1.1 Disponibilidade de informações
Enquanto ferramenta baseada em dados, o Índice visa padronizar os conceitos 
complexos da criminalidade e da resiliência em 54 países de África. Embora a 
padronização promova a análise comparativa e a interpretação fácil, não deixa de 
ter os seus desafios. A recolha de dados pode variar entre os países em termos de 
disponibilidade, fiabilidade, uniformidade e compatibilidade. Tais questões são ainda 
mais acentuadas, dada a natureza inerentemente clandestina do crime organizado 
que o Índice regista. Embora o Índice se esforce por superar esses desafios por meio de 
verificações cruzadas de peritos e triangulação de fontes, um outro desafio surge quando 
existe informação abundante sobre um determinado país ou componente.

A investigação e a informação promovem um maior entendimento da situação do 
crime organizado num dado país e da sua resiliência, fundamentando a melhoria das 
políticas e das respostas. Não obstante, para ferramentas comparativas como o Índice, 
um enviesamento da informação, em que são publicadas mais informações sobre 
algumas áreas do que sobre outras, pode causar uma distorção dos resultados e/ou da 
interpretação das ilações. Por outras palavras, um problema de crime organizado pode 
parecer mais agudo em países onde haja mais informações, investigação e relato. Um dos 
principais objetivos do Índice é o de destacar as áreas onde há escassez de informação, 
num esforço para promover mais investigação. É importante que as partes interessadas 
aceitem os índices pelo que são e pelas informações que facultam, como complemento 
de outros meios de recolha de informações.

Da mesma forma, surgem casos em que há carência de informações e elementos 
comprovativos, mas especialistas com um conhecimento profundo de um contexto 
específico reconhecem que existem problemas. Em tais casos, o Índice, como avaliação 
conduzida por peritos, depende fortemente do conhecimento especializado na avaliação 
dos contextos dos países.

O desafio da escassez de informações é exemplificado pelo caso da República Árabe 

Sarauí Democrática, muitas vezes designada como Sara Ocidental. Dados os problemas 

de disponibilidade de dados (tanto pela não inclusão do Sara Ocidental na vasta maioria 

das bases de dados estatais internacionais e dos índices externos, como em termos de 

experiência local no terreno sobre o crime organizado no território), foi tomada a decisão 

de não incluir o Sara Ocidental no Índice. Porém, temos a esperança de que o Índice 

catalise um debate em torno das questões da criminalidade na região, contribuindo 

assim para uma base de elementos comprovativos fortalecida, e que, em futuras 

iterações do Índice, a inclusão do Sara Ocidental seja considerada.

Anexo 1 – Interpretação dos resultados – considerações
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A1.2 Diversidade nas componentes 
do Índice
A singularidade dos contextos históricos, geográficos, culturais, sociais e económicos 
dos países significa que o crime organizado consegue desenvolver-se e adaptar-se a 
ambientes distintos. Por outras palavras, o crime organizado assume um cariz diferente 
em cada país, e a abordagem do utilizador aos resultados do Índice deve assentar 
num entendimento sólido de que os países podem partir de posições desiguais; o 
que torna um país mais ou menos vulnerável ao crime organizado é algo variável. 
Países que diferem na criminalidade e na resiliência podem, não obstante, receber 
as mesmas pontuações; ao passo que aqueles que sofrem de um problema de crime 
organizado particularmente agudo podem parecer ter pontuações mais baixas do que 
outros países. Tais resultados podem ser explicados pela estrutura do Índice. Como as 
pontuações gerais de criminalidade e resiliência são atribuídas com base numa média 
simples dos respetivos indicadores compostos, os países que apresentam uma gama 
diversificada de mercados criminosos e atores criminosos terão pontuações mais altas 
do que aqueles com menos caraterísticas criminosas, ainda que mais disseminadas.

O mesmo se pode dizer para descrever os indicadores de resiliência. Inclusive num 
mesmo país, é possível que esforços de resiliência que podem ter-se mostrado eficazes 
no passado não consigam dar resposta a tendências criminosas novas e emergentes. 
Assim como a dinâmica da criminalidade difere entre nações, estas têm de implementar 
respostas adaptadas às suas situações únicas a fim de enfrentar eficazmente o crime 
organizado dentro das suas fronteiras. As pontuações gerais de resiliência dependerão 
da capacidade dos países para enfrentar a respetiva situação do crime organizado com 
base numa abordagem holística e multifacetada, em vez de uma abordagem de justiça 
penal ou de natureza económica.

A1.3 Limitações
Reconhecendo as dificuldades em criar uma ferramenta que estude um assunto 
incrivelmente variado e inerentemente clandestino, o Índice, enquadrado como uma 
avaliação liderada por peritos, padece, como é natural, de limitações. Não obstante, o 
Índice de Crime Organizado pode ser descrito como um exercício falho, mas proveitoso, 
que esperamos se torne um catalisador para maior debate e uma fonte de identificação 
e análise de tendências. Numa nota metodológica, há considerações que têm de ser 
levadas em conta na interpretação das pontuações. Em primeiro lugar, o Índice depende 
fortemente do conhecimento e da experiência individuais dos peritos, o que introduz a 
possibilidade de um enviesamento implícito, em que as convicções pessoais dos peritos 
afetariam o seu julgamento. As ramificações neste caso são diametralmente opostas. 
Por um lado, os peritos podem ter sido demasiado críticos, ao conhecerem todas as 
deficiências de um país específico, e, por outro, podem ter sentido a tentação de serem 
demasiado brandos. Embora a segunda hipótese tenha sido considerada mais provável 
antes das rondas de avaliação, observou-se que os peritos tendiam a ser mais críticos 
e, com frequência, analisavam os países, em especial os desenvolvidos, à luz de um 
padrão mais elevado. Ao longo do desenvolvimento da ferramenta, tentamos controlar 
esse enviesamento fornecendo perfis preliminares dos países como base para os peritos 
efetuarem as suas avaliações, bem como especificando limiares de pontuação para 
orientar o processo de pontuação, conforme descrito na secção de metodologia. Além 
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disso, todos os países foram submetidos a várias rondas 
de verificação anónima, comparando pontuações entre 
indicadores e regiões, na tentativa de levar em conta o 
enviesamento implícito.

Os peritos da ronda inicial de pontuação forneceram 
pontuações, que foram apresentadas aos peritos das 
rondas de pontuação geográfica e temática seguintes. 
Tal abriu a possibilidade de um enviesamento de 
confirmação, em que os peritos confirmariam as 
pontuações atribuídas nas rondas anteriores. Para 
fazer face a esse problema, foi efetuada uma ronda 
adicional de verificação de pontuação, em que grupos 
de representantes de várias áreas de conhecimento 
se reuniram em discussões regionais moderadas para 
debater e analisar as pontuações e justificações para 
cada país.

Além disso, dado que um aspeto da ferramenta do 
Índice consiste em ajudar os responsáveis políticos 
a melhorar a sua abordagem ao crime organizado, é 
fundamental compreender de onde provêm os danos 
para os diferentes mercados. É inegável que muitos dos 
danos associados a mercados específicos decorrem 
das políticas existentes. Um exemplo é o do comércio 
de canábis. As políticas relacionadas com o controlo 
e o consumo de canábis diferem entre os países e 
até internamente aos mesmos. Assim, a avaliação do 
impacto associado a esse mercado tem sido bastante 
ambígua. Embora um número crescente de países esteja 
a avançar para a descriminalização ou legalização da 
canábis, existe espaço para a ilegalidade, como o tráfico 
do produto para países com políticas mais rigorosas, 
por exemplo. Como tal, para obter a maior consistência 
possível, a importância de registar esse aspeto da 
ilegalidade na avaliação do mercado foi realçada aos 
peritos classificadores. Ainda assim, tem sido difícil 
alcançar consistência nesse caso.

Outro aspeto de grande preocupação durante o processo 
de pontuação foi o debate sobre os danos/impactos 
dos mercados. Por outras palavras, se os danos são 
comparáveis   entre mercados. Dessa questão, surge outra 
limitação da ferramenta: a ponderação das diferentes 
componentes do Índice. Atualmente, como já foi 
especificado, os indicadores têm ponderação igual. Não 
obstante, quatro dos dez mercados estão relacionados 
com drogas, o que atribui um peso implícito ao impacto 
das drogas que, dependendo do contexto, pode levantar 
problemas. Os crimes contra a flora na África do Norte, 
por exemplo, são quase inexistentes. Contudo, têm uma 
ponderação igual à de mercados mais disseminados, 
como o contrabando de migrantes e o comércio 
de canábis. Em várias ocasiões, tal suscitou entre os 

especialistas a questão óbvia sobre se essa abordagem 
era justificada. No entanto, esse mercado ambiental tem 
tido um impacto significativo noutras regiões de África, 
onde pôs em perigo ecossistemas inteiros. O impacto 
dos mercados de crimes ambientais tem possivelmente 
sido mais severo noutras regiões do que o contrabando 
de migrantes, por exemplo, que é entendido como 
problemático no contexto norte-africano.

Assim, a ponderação atual dos indicadores poderá 
conduzir a alguns resultados curiosos. O que muitas 
vezes acontece é que dois países dos quais talvez não se 
esperasse um nível de criminalidade idêntico acabam 
por se revelar muito semelhantes entre si. É em casos 
como esse que aconselhamos cautela e recomendamos 
que o leitor analise as pontuações desagregadas, tal 
como sublinhámos no início do relatório, porque os 
países podem ter uma classificação geral semelhante ou 
igual, mas por motivos diferentes.

O Índice também tem sido algo limitado no seu 
âmbito, cobrindo atualmente apenas dez mercados 
criminosos. Por conseguinte, é possível que a pontuação 
de criminalidade não dê uma imagem completa do 
cenário do crime organizado num dado país e nas várias 
regiões. É nossa esperança que, em devido tempo, mais 
mercados criminosos sejam incluídos no Índice e a 
ferramenta possa facultar uma descrição mais completa 
do fenómeno em todo o continente.

Por último, a pandemia de covid-19 foi o tema 
dominante de 2020 e permeou todos os aspetos da 
vida, incluindo o crime organizado. Contudo, a dinâmica 
originada pela pandemia foi difícil de destrinçar, em 
grande parte devido à escassez de informações nos 
primeiros meses da pandemia. Quando as fronteiras 
foram fechadas no início de 2020 e as viagens aéreas 
ficaram limitadas, pensou-se que o crime organizado 
sofreria perdas financeiras significativas, tal como a 
economia legal, e que diminuiria. Porém, os atores 
criminosos adaptaram-se rapidamente à situação 
e, embora houvesse um certo deslocamento nas 
atividades criminosas, alguns fluxos ilícitos continuaram 
a funcionar. Um exemplo ilustrativo é o tráfico de drogas, 
que, impulsionado por procuras elevadas, continuou a 
decorrer de maneira facilitada pelo comércio marítimo 
praticamente inalterado. Não obstante, como o Índice 
foi desenvolvido em plena pandemia, reconhecemos 
que os seus plenos efeitos sobre o crime organizado só 
serão devidamente avaliados numa fase posterior. Por 
conseguinte, consideramos a pandemia de covid-19 
como um obstáculo que, em certa medida, prejudicou a 
recolha e a análise adequadas dos dados e, por extensão, 
as conclusões que poderiam ser tiradas.

Anexo 1 – Interpretação dos resultados – considerações
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DEFINIÇÃO DE CRIME ORGANIZADO

Para efeitos do Índice de Crime Organizado 
de África, “crime organizado” é definido como 
atividades ilegais, conduzidas por grupos ou 
redes que atuam de maneira concertada e se 
envolvem em violência, corrupção ou atividades 
conexas a fim de obter, direta ou indiretamente, 
um benefício financeiro ou material. Tais 
atividades podem ser realizadas dentro 
de um país ou de forma transnacional.

A2.1 Definição de crime organizado
Um índice é uma medida composta de variáveis que   usa vários pontos de dados. No 
contexto da medição do crime organizado, os parâmetros em que este Índice se baseia 
fundamentam-se em definições do crime organizado, bem como de conceitos e 
atividades conexos.

Porém, o crime organizado é um conceito notoriamente difícil de definir. Embora 
exista a consciência de que o fenómeno está presente em todos os lugares, há variadas 
formas de criminalidade, viabilizadas por diferentes atores que flutuam e se adaptam a 
ambientes diversos. Em 2003, entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional (UNTOC), o principal instrumento internacional contra 
o crime organizado, obrigando os Estados-membros a considerar a definição de crime 
organizado. Incapaz de chegar a um consenso, todavia, a UNTOC na realidade não faculta 
uma definição da expressão, mas oferece clareza sobre duas constantes presentes no 
contexto geral do crime organizado.

As expressões “grupo criminoso organizado” e “infração grave”, descritas na convenção, 
oferecem as condições básicas para que uma atividade seja considerada “crime 
organizado” e a flexibilidade para dar resposta ao mais vasto leque possível de 
preocupações. Por exemplo, um grupo criminoso organizado pode ser qualquer de 
uma ampla gama de associações criminosas, desde estruturas hierárquicas até redes 
vagamente interligadas. Da mesma forma, o foco da convenção na expressão “infração 
grave” assegura que é mantida uma distinção entre criminalidade de nível menor 
e atividade criminosa organizada. Além disso, a convenção fala especificamente de 
atividades que visam o lucro, possibilitando que as políticas e respostas distingam o crime 
organizado dos atos com motivação unicamente política, como o terrorismo. Atualmente, 
há um consenso cada vez maior entre os Estados-membros da convenção para se 
absterem de debates definidores em torno da expressão “crime organizado” e aceitarem 
que ela é flexível, que se refere a um amplo espetro de atividades e circunstâncias em 
constante mutação e que há muitas maneiras pelas quais pode ser compreendida e 

concetualizada. Não obstante, para que um índice ofereça 
perceção e valor reais, é essencial alguma forma de definição. 
Conquanto se baseie, ainda que não exclusivamente, em 
instrumentos internacionais para definir vários mercados 
criminosos, o Índice considera que os crimes organizados 
transnacionais e as atividades criminosas organizadas 
ocorrem dentro das fronteiras estatais.

Ao definir o crime organizado dessa forma, o Índice 
possibilita que seja considerada e medida uma ampla 
gama de atividades e perpetradores. Um ponto essencial 
a ter em conta nesta definição é a questão da legalidade. 

Atividades que não estão designadas como ilegais ou que 

foram legalizadas num dado país não se enquadram no 

Anexo 2
definições
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âmbito da avaliação desse país específico, ainda que 

consideradas ilegais noutro. Por seu lado, atividades que 
não são ilegais, mas que violam os padrões internacionais 

A2.2 Definições dos mercados criminosos

de direitos humanos, são incluídas no Índice. Sob o 
“guarda-chuva” do crime organizado, a secção seguinte 
oferece destaques das subcomponentes do Índice.

Pessoas
Tráfico de seres humanos
Com base numa variedade de fontes, o Índice 
abrange o tráfico de seres humanos num contexto 
de escravatura moderna e inclui o tráfico de órgãos. 
Em consonância com as interpretações comuns do 
tráfico de seres humanos, este mercado criminoso 
não pressupõe a circulação de indivíduos e inclui 
homens, mulheres e crianças. Quando está envolvida 
a circulação, esta pode incluir fluxos transfronteiriços e 
internos (por exemplo, de lugares rurais para urbanos). 
Para os fins do Índice, o tráfico de seres humanos 
inclui a atividade, os meios e a finalidade e reflete 
todas as etapas da atividade ilícita, do recrutamento 
e da transferência à guarida e à receção das pessoas. 
Para o distinguir do contrabando de migrantes, o 
tráfico de seres humanos envolve alguma forma 
de coerção, logro, rapto ou fraude e é praticado 
para fins de exploração, independentemente do 
consentimento da vítima. De acordo com o Protocolo 
para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, 
especialmente Mulheres e Crianças, que complementa 
a UNTOC, a exploração incluirá, no mínimo: exploração 
ou prostituição de terceiros ou outras formas de 
exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, 
escravatura ou práticas análogas à escravatura, servidão 
ou remoção de órgãos.

Contrabando de migrantes
No âmbito do Índice, o contrabando de migrantes 
requer a criminalização da entrada, do trânsito ou da 
residência ilegais de migrantes (por terra, mar ou ar), 
praticados por um grupo criminoso organizado para 
fins de benefício financeiro ou material. A atividade 
desta economia criminosa reflete todas as etapas da 
atividade ilícita, incluindo a produção, a aquisição, o 
fornecimento ou a posse de documentos de identidade 
ou viagem fraudulentos quando cometidos com a 
finalidade de propiciar o contrabando de migrantes. 
Apesar de serem crimes distintos, o contrabando de 
migrantes pode converter-se em tráfico quando está 
envolvido o elemento de exploração.

Comércio
Tráfico de armas
O tráfico de armas envolve a importação, exportação, 
aquisição, venda, entrega, movimentação ou 
transferência de armas, suas peças e componentes e 
munições através das fronteiras nacionais, bem como 
o desvio intencional de armas de fogo do comércio 
legal para o ilegal, sem envolver a movimentação de 
produtos através de fronteiras físicas. “Arma de fogo” 
designa qualquer arma portátil, de cano, para tiro a 
chumbo, bala ou projétil por meio de um explosivo, 
ou que seja concebida para disparar ou ser facilmente 
modificada para esse fim, com exclusão das armas de 
fogo antigas ou respetivas réplicas, de acordo com o 
Protocolo contra o Fabrico e o Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fogo, Suas Partes, Componentes e Munições, que 
complementa a UNTOC. “Armas ligeiras” e “armas de 
pequeno calibre” designam uma variedade de armas 
específicas, conforme descrito pelo Small Arms Survey. 
Muitas vezes, o tráfico de armas facilita a perpetração de 
outras atividades do crime organizado.

Ambiente
Crimes contra a flora
Os crimes relacionados com a flora envolvem o comércio 
ilícito, bem como a posse, de espécies abrangidas pela 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 
Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES), bem 
como de outras espécies protegidas pela legislação 
nacional.

Crimes contra a fauna
Tal como os crimes contra a flora, os crimes que 
envolvem espécies da fauna refletem a caça furtiva, o 
comércio ilícito e a posse de espécies abrangidas pela 
CITES, bem como quaisquer outras espécies protegidas 
pela legislação nacional. O Índice também considera 
as espécies marinhas protegidas, e a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada enquadra-se nessa 
categoria.
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Crimes contra recursos 
não renováveis
O Índice inclui a extração ilícita, o contrabando, 
a mistura, o desvio ou a mineração de recursos 
naturais. Abrange também quaisquer atividades 
ilícitas relacionadas com o comércio de tais produtos, 
incluindo a faturação com preços adulterados. O 
Índice abrange mercadorias que incluem, entre 
outras, o petróleo, o ouro, o gás, as pedras preciosas, 
os diamantes e os metais preciosos.

Drogas
Comércio de heroína
O Índice abrange a produção, a distribuição e a venda 
de heroína. O consumo da droga, embora não seja, em 
si mesmo, uma forma de crime organizado, foi tido em 
consideração para determinar o alcance do mercado de 
drogas ilícitas. Os opioides sintéticos são considerados 
na categoria de drogas sintéticas (ver abaixo).

Comércio de cocaína
Tal como no caso da heroína, são abrangidas pelo 
Índice a produção, a distribuição e a venda de cocaína 
e seus derivados. O consumo da droga, embora não 
seja, em si mesmo, uma forma de crime organizado, 
foi tido em consideração para determinar o alcance do 
mercado.

A2.3 Definições de atores criminosos

Comércio de canábis
São abrangidas pelo Índice a cultivação, a distribuição 
e a venda ilícitas de óleo, resina, erva ou folhas de 
canábis. O consumo da droga, embora não seja, em si 
mesmo, uma forma de crime organizado, foi tido em 
consideração para determinar o alcance do mercado. 
Reconhecendo a crescente legalização da produção, 
da venda e do consumo de canábis em variados 
países, o Índice centrou-se apenas nas áreas onde uma 
atividade era criminalizada e/ou havia grupos criminosos 
envolvidos na cadeia de abastecimento.

Comércio de drogas sintéticas
Tal como no caso dos outros mercados de drogas ilícitas, 
são abrangidas pelo Índice a produção, a distribuição e 
a venda de drogas sintéticas. Em concreto, são incluídos 
neste mercado criminoso os opioides sintéticos, como 
o tramadol, assim como os estimulantes do grupo das 
anfetaminas, as metanfetaminas e o fentanil, além de 
qualquer outro narcótico incluído no Protocolo de 1972, 
na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 
e na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 
1988. O consumo de tais drogas, embora não seja, em 
si mesmo, uma forma de crime organizado, foi tido em 
consideração para determinar o alcance do mercado 
de drogas ilícitas. Em particular, foram excluídos os 
“produtos médicos falsificados e de qualidade inferior”, 
conforme descritos pela Organização Mundial da Saúde.

Grupos de tipo mafioso

Refere-se a grupos criminosos organizados e claramente 
definidos. Essa tipologia também inclui milícias e grupos 
de guerrilha financiados sobretudo por atividades ilícitas. 
Há quatro caraterísticas definidoras de um grupo de tipo 
mafioso: um nome conhecido, uma liderança definida, 
controlo territorial e participantes identificáveis.

Redes criminosas
Refere-se a redes dispersas de associados criminosos 
envolvidos em atividades criminosas. Também incluem 
grupos relativamente pequenos que não controlam 
territórios nem são geralmente conhecidos por um 
nome ou têm um líder conhecido. As redes criminosas 
estão envolvidas no tráfico ilícito de mercadorias, mas 

não dispõem de controlo territorial ou de qualquer das 
outras caraterísticas definidoras dos grupos de tipo 
mafioso. Na essência, as redes e os empreendedores 
criminosos definem-se pelo facto de não preencherem 
as caraterísticas definidoras dos grupos de tipo mafioso.

Atores integrados no Estado
Refere-se a atores criminosos que estão integrados no 
aparelho estatal e que atuam a partir do mesmo.

Atores estrangeiros
Refere-se a atores criminosos estatais e/ou não estatais 
que atuam fora do seu país de origem. Podem incluir 
não apenas cidadãos estrangeiros, como também vários 
grupos da diáspora que criaram raízes no país ao longo 
de várias gerações.
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DEFINIÇÃO DE RESILIÊNCIA
O Índice define “resiliência” como a 
capacidade de suportar e interromper as 
atividades criminosas organizadas no seu 
todo, e não as de mercados individuais, 
através de medidas políticas, económicas, 
legais e sociais. A resiliência respeita às 
medidas dos países tomadas por atores 
estatais e não estatais.

A2.4 Definições de indicadores de resiliência

Liderança política e governação
Refere-se ao papel que o governo de um Estado 
desempenha na resposta ao crime organizado e a 
sua eficácia nessa matéria. A liderança política e a 
governação robustas indicam uma maior resiliência 
estatal ao crime organizado.

Os governos orientam os cidadãos no sentido do 
posicionamento do Estado em relação ao crime 
organizado, defendendo o seu papel no combate 
ao fenómeno pelo estabelecimento de bases para 
a aplicação de medidas. A plataforma utilizada para 
a retórica de combate ao crime organizado reflete 
em certa medida o nível de priorização do crime 
organizado na agenda nacional.

A governação é exercida em função da relação entre 
o Estado e as populações governadas. Os dirigentes 
enviam mensagens que são vistas como legítimas e, 
ao mesmo tempo, unificam a sociedade. A confiança 
das pessoas naqueles que as governam pode estar 
diretamente ligada aos conflitos existentes numa 
sociedade. A presença do crime organizado pode 
reduzir tangivelmente a capacidade de governação 
e a legitimidade do governo aos olhos da população. 
Quando a confiança no governo é reduzida ou nula, 
a sociedade pode tornar-se instável, criando (mais) 
oportunidades para o crime organizado preencher 
o vazio entre o Estado e as populações.

Transparência e responsabilização 
do governo
Refere-se ao grau em que os Estados implantaram 
mecanismos de supervisão para assegurar o 
impedimento do conluio estatal com atividades 
ilícitas; por outras palavras, se o Estado cria ou não 
oportunidades para reduzir a corrupção estatal e 
obliterar o controlo ilegítimo do poder ou dos recursos, 
incluindo os recursos ligados ao crime organizado.

Como representantes dos seus cidadãos, os governos 
recebem poderes para supervisionar e manter a lei 
e a ordem nas sociedades. Quando esse contrato é 
violado, a confiança dos cidadãos nas instituições 
do Estado é enfraquecida (o que pode levar a 
vulnerabilidades ao crime organizado) e pode estar 
implícito o conluio do Estado com o crime organizado. 
Os esforços para aumentar a transparência, como a 
aplicação adequada de medidas contra a corrupção, 
servem para fechar oportunidades nas quais o crime 
organizado possa exercer influência. Assim, quanto 

mais transparente for um governo, mais resiliente será 
o Estado ao crime organizado.

Cooperação internacional
Refere-se às estruturas e aos processos de interação, 
formulação de políticas e implementação concreta 
pelos países para lá do nível nacional a fim de responder 
ao crime organizado. Uma cooperação internacional 
forte indica uma resiliência elevada do Estado ao crime 
organizado.

Como o crime organizado é cada vez mais um fenómeno 
transnacional, com atores e cadeias de abastecimento 
que conseguem ultrapassar fronteiras nacionais e 
continentais, é essencial que os países trabalhem juntos 
à escala global para combater a ameaça.

A ratificação (e a tempestividade da ratificação) dos 
tratados internacionais relevantes em matéria de crime 
organizado implica a disposição do Estado para aplicar 
respostas ao crime organizado em harmonia com os 
padrões internacionais. Esses tratados são os seguintes:

 • UNTOC e seus três protocolos

 • Convenção da ONU contra a Corrupção

 •  Convenção da ONU contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (1988)

 • Convenção Única sobre os Estupefacientes de 1961

 • Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971

 • Tratado de Comércio de Armas (2013)

 • CITES
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A nível internacional, para os Estados-partes, esses 
instrumentos constituem fundamento jurídico 
suficiente para a execução de medidas de resposta ao 
crime organizado. Tais respostas incluem a cooperação 
em matéria penal, em especial quanto a assistência 
jurídica mútua, extradição, transferência de prisioneiros 
condenados e confisco transfronteiriço de bens. A 
presença de tais estruturas e políticas e a comprovação 
do seu uso efetivo pressupõem uma maior resiliência 
do Estado ao crime organizado.

Políticas e leis nacionais
A cooperação internacional é uma componente 
essencial do combate ao crime organizado porque 
estabelece as bases para as respostas nacionais. 
Assim sendo, as políticas e leis nacionais referem-se às 
medidas e estruturas legais implementadas pelo Estado 
para responder ao crime organizado. As estratégias 
e leis nacionais em matéria de crime organizado são 
adaptadas às necessidades do Estado, à sua tradição 
jurídica e às condições sociais, económicas, culturais e 
geográficas que o caraterizam. Como tal, a sua presença 
reflete uma maior resiliência do Estado ao crime 
organizado.

Sistema judicial e detenção
Refere-se ao poder judicial de um Estado para tentar 
efetivamente fazer cumprir as sentenças em casos 
relacionados com o crime organizado. A capacidade 
do sistema judicial de um país para o conseguir 
depende da existência de recursos adequados e de um 
funcionamento independente e eficaz em todos os 
pontos ao longo da cadeia jurídica.

Embora o julgamento de casos seja a sua função 
principal, a capacidade de fazer cumprir as sentenças 
também é uma componente essencial das atividades 
do poder judicial. Ao avaliar a capacidade judicial 
de um Estado, é necessário considerar fatores como 
a comprovação de que os principais criminosos 
do crime organizado são julgados com êxito e, em 
particular, o grau de influência do crime organizado 
a partir do interior do sistema prisional. Sempre que 
o sistema prisional é notoriamente capturado pelo 
crime organizado, tal deve ter um impacto significativo 
na pontuação.

Assim, enquanto a existência de mais recursos e de 
independência para julgar casos de crime organizado 
pressupõe uma maior resiliência do Estado, a 
impunidade elevada pressupõe uma menor resiliência 
do Estado.

Aplicação da lei
Refere-se à capacidade do Estado para investigar, 
recolher informações, proteger e fazer cumprir os seus 
procedimentos e regras em relação ao crime organizado. 
Enquanto linha da frente do sistema de justiça penal de 
um Estado, as forças policiais e os serviços de informações 
estão frequentemente em contacto direto com atividades 
criminosas organizadas. Para levar os perpetradores de 
crimes à justiça, a capacidade das forças policiais de um 
Estado para combater o crime organizado depende de 
aspetos como a adequação dos recursos e o investimento 
em mecanismos de aplicação da lei especificamente 
focados no crime organizado. Por conseguinte, pode 
dizer-se que uma maior capacidade de aplicação da lei 
torna um Estado mais resiliente ao crime organizado.

Integridade territorial
Refere-se à medida em que os estados conseguem 
controlar o seu território e as suas infraestruturas 
contra atividades criminosas organizadas, incluindo a 
capacidade do pessoal de controlo de fronteiras.

A localização e a geografia físicas de um país podem 
aumentar o risco de exploração por grupos criminosos 
organizados. Como as fronteiras extensas são menos 
propícias ao controlo, os criminosos são mais propensos 
a tirar partido da vasta extensão contrabandeando 
mercadorias ilícitas e pessoas sem se fazerem notar. Além 
disso, o nível de envolvimento económico internacional 
de um Estado, caraterizado por elementos como as 
suas infraestruturas portuárias e aeroportuárias, pode 
aumentar a viabilidade de movimentação de bens e 
pessoas (tanto legítima como ilegalmente) entre países.

Como tal, quanto maiores os recursos e estruturas 
implementados pelos Estados para gerir a integridade 
territorial contra o crime organizado, maior a sua resiliência.

Combate à lavagem de dinheiro
Refere-se à capacidade de um Estado para implementar 
medidas legais, regulatórias e operacionais destinadas 
a combater a lavagem de dinheiro e outras ameaças 
conexas à integridade do seu sistema financeiro.

Os lucros que os criminosos obtêm com o crime 
organizado são muitas vezes ocultos por via da 
canalização para negócios legítimos. Através do 
desenvolvimento de mecanismos de combate 
à lavagem de dinheiro, os Estados tornam-se mais 
resilientes à ameaça da lavagem de dinheiro, que 
está potencialmente subjacente a todas as formas 
de crime organizado.
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O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é um 
órgão de formulação de políticas que desenvolveu um 
conjunto de recomendações reconhecidas como padrão 
internacional para o combate à lavagem de dinheiro, ao 
financiamento do terrorismo e à proliferação de armas 
de destruição em massa. Tais recomendações formam 
a base para uma resposta coordenada a essas ameaças 
ao sistema financeiro.

Os Estados são aferidos por meio de avaliações nacionais 
mútuas para determinar o seu nível de conformidade 
com esses padrões internacionais. Quanto maior a 
conformidade, mais resilientes são os Estados ao crime 
organizado.

Capacidade de regulação económica
Refere-se à capacidade de controlar e gerir a economia 
e de regular as transações financeiras e económicas 
(nacional e internacionalmente), por forma a que o 
comércio possa florescer dentro dos limites do Estado 
de direito. Por outras palavras, trata-se de saber se um 
ator implementou e pode efetivamente supervisionar 
mecanismos que assegurem que as transações 
económicas e as empresas funcionem de maneira 
previsível, justa e livre de distorções, incluindo atividades 
criminosas como a extorsão e a tributação ilícita.

Quando os atores conseguem formular e implementar 
políticas e regulamentos sólidos que permitem e 
promovem o desenvolvimento do sector privado, tal 
possibilita opções e oportunidades para a expansão de 
negócios legítimos e regulados. Tal, por sua vez, reduz o 
incentivo para que surjam negócios informais e ilegais ou 
para que grupos criminosos influenciem indevidamente 
as forças económicas, por meio de regulamentação 
alternativa, extorsão ou prática criminosa.

Já se demonstrou que os Estados sob sanções prolongadas 
da comunidade internacional desenvolvem meios ilícitos 
para contornar ou atenuar o impacto dessas sanções.

Quanto mais vasta a regulamentação económica sólida 
em vigor e quanto menor o número (e a duração) das 
sanções impostas a um Estado, maior a resiliência do 
país ao crime organizado.

Apoio a vítimas e testemunhas
Refere-se à existência de assistência prestada às vítimas 
de diversas formas de crime organizado (por exemplo: 
tráfico de seres humanos, tráfico de droga, extorsão ou 
fraude).

Os mecanismos de apoio, programas de tratamento para 
vítimas e recursos destinados a essas iniciativas criam 

um ambiente em que os cidadãos conseguem recuperar 
mais depressa dos efeitos das atividades criminosas 
organizadas.

Além disso, iniciativas como programas de proteção 
de testemunhas são essenciais e, muitas vezes, a única 
maneira de acusar elementos do crime organizado com 
êxito. Quanto mais forem implementados tais programas 
de apoio, mais os Estados serão resilientes ao crime 
organizado.

Prevenção
Refere-se à existência de estratégias, medidas, afetações 
de recursos, programas e processos que visam inibir 
o crime organizado. Embora a prevenção considere 
sobretudo iniciativas estatais, é frequente que tais 
quadros usem uma abordagem holística às medidas 
preventivas por meio do contacto com as comunidades, 
reconhecendo que os cidadãos envolvidos na prevenção 
do crime organizado ajudam a tornar o estado mais 
resiliente.

Por meio da prevenção, os Estados podem criar 
salvaguardas para proteção contra o crime organizado, 
causando mudanças comportamentais nos grupos 
vulneráveis   e reduzindo a procura de atividades ilícitas. 
Assim, quanto mais robusto for o plano de prevenção de 
um Estado, mais resiliente este será ao crime organizado.

Atores não estatais
Do ponto de vista da resiliência, os atores não 
estatais desempenham um papel na resposta ao 
crime organizado ao complementarem os cuidados 
governamentais e proporcionam um meio de verificação 
e controlo em relação aos governos a fim de assegurar 
a resiliência ao crime organizado. O indicador de atores 
não estatais é também uma medida do grau em que 
as organizações da sociedade civil conseguem e são 
autorizadas a desempenhar um papel na resposta ao 
crime organizado em todo o seu espetro, desde o apoio 
às vítimas até a prevenção do crime.

As organizações da sociedade civil estão envolvidas 
nas comunidades locais, onde se forma o domínio 
das iniciativas contra o crime organizado, conduzindo 
a medidas de resposta mais sustentáveis. Da mesma 
forma, a comunicação social é crucial no papel que 
desempenha de responsabilização dos governos e 
dá voz às comunidades ao mobilizar a sociedade 
civil contra a ameaça do crime organizado entre as 
populações locais. Assim, quanto maior a capacidade da 
sociedade civil de um Estado, mais resiliente este será 
ao crime organizado.



140



PAÍS 2021

2019-21
VARIAÇÃO 
DE PON-
TUAÇÃO

28. EGITO 4,99 ↗ 0,02

29. LIBÉRIA 4,98 ↗ 0.21

30. CONGO, REP. 4,89 ↗ 0,18

31. ZÂMBIA 4,88 ↗ 0,07

32. GABÃO 4,86 ↗ 0,22

33. GÂMBIA 4,85 ↗ 0,22

34. SENEGAL 4,84 ↗ 0,21

35. ETIÓPIA 4,83 ↗ 0,21

35. MARROCOS 4,78 ↘ -0,09

37. ARGÉLIA 4,68 ↗ 0,30

37. BURUNDI 4,61 ↗ 0,12

37. MAURÍCIA 4,60 ↗ 0,35

40. MAURITÂNIA 4,60 ↘ -0,22

41. ERITREIA 4,58 ↗ 0,08

42. NAMÍBIA 4,39 ↗ 0,52

43. GUINÉ EQUATORIAL 4,26 ↗ 0,58

44. CABO VERDE 4,24 ↗ 0,30

45. DJIBUTI 4,21 ↗ 0,26

46. LESOTO 4,16 ↗ 0,25

47. COMORES 4,09 ↗ 0,12

48. MALAWI 3,93 ↘ -0,05

49. TUNÍSIA 3,88 ↗ 0,53

50. BOTSUANA 3,81 ↗ 0,37

51. RUANDA 3,74 ↗ 0,34

51. SEICHELES 3,74 ↘ -0,25

53. ESSUATÍNI 3,73 ↗ 0,14

54. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 3,65 ↘ -0,10

PAÍS 2021

2019-21
VARIAÇÃO 
DE PON-
TUAÇÃO

1. CONGO, REP. DEM. 7,70 ↗ 0,46

2. NIGÉRIA 7,38 ↘ -0,55

3. REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA 7,29 ↗ 0,18

4. QUÉNIA 6,86 ↗ 0,81

5. ÁFRICA DO SUL 6,40 ↗ 0,47

6. LÍBIA 6,40 ↗ 0,29

7. MOÇAMBIQUE 6,38 ↗ 0,67

8. SUDÃO 6,26 ↗ 0,08

9. SUDÃO DO SUL 6,23 ↘ -0,06

10. CAMARÕES 6,20 ↗ 0,33

11. CÔTE D’IVOIRE 6,16 ↘ -0,08

11. TANZÂNIA 6,14 ↗ 0,52

13. UGANDA 6,05 ↗ 0,09

14. GANA 6,04 ↗ 1,12

14. NÍGER 5,98 ↗ 0,27

16. MALI 5,86 ↘ -0,31

17. CHADE 5,84 ↗ 0,02

18. SOMÁLIA 5,79 ↘ -0,61

19. ZIMBABWE 5,74 ↗ 0,25

20. MADAGÁSCAR 5,63 ↗ 0,21

21. BURQUINA FASO 5,56 ↗ 0,51

22. GUINÉ-BISSAU 5,41 ↗ 0,46

23. SERRA LEOA 5,41 ↗ 0,40

24. TOGO 5,39 ↘ -0,23

25. ANGOLA 5,38 ↗ 0,51

26. BENIM 5,14 ↗ 0,42

27. GUINÉ 5,00 ↘ -0,19
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Anexo 3
Tabelas classificativas

A3.1 Pontuações de criminalidade

Anexo 3 – Tabelas classificativas



PAÍS
MERCADOS 
CRIMINOSOS

(MÉDIA)

1.
TRÁFICO 
DE SERES 
HUMANOS

2.
CONTRABANDO 
DE MIGRANTES

3.
TRÁFICO  

DE ARMAS

4.
CRIMES CONTRA 

A FLORA

5.
CRIMES CONTRA 

A FAUNA

1. NIGÉRIA 7,05 ↘ -0,60 7,5 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 ↘ -1,5

2. QUÉNIA 6,65 ↗ 1,00 7,5 ↗ 1,5 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 7,0 ↗ 0,5

3. TANZÂNIA 6,55 ↗ 0,30 6,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 5,5 – 0,0 7,5 ↗ 0,5 8,0 ↗ 1,0

4. CONGO, REP. DEM. 6,50 ↗ 0,05 7,0 ↘ -0,5 5,5 – 0,0 9,0 – 0,0 8,5 – 0,0 8,0 – 0,0

5. CAMARÕES 6,25 ↗ 0,30 6,5 – 0,0 5,5 – 0,0 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↘ -0,5 7,5 – 0,0

6. GANA 6,15 ↗ 1,00 6,5 ↗ 2,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 2,0 6,0 ↗ 2,0

6. MALI 6,15 ↗ 0,25 7,0 ↗ 1,0 6,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 1,5 5,0 ↘ -1,5 5,5 – 0,0

8. LÍBIA 6,10 ↗ 0,20 9,5 – 0,0 8,0 – 0,0 9,5 ↗ 1,0 1,0 – 0,0 3,5 ↗ 1,5

9. CÔTE D’IVOIRE 6,05 ↗ 0,10 6,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 1,5 7,0 – 0,0 6,0 ↘ -1,5 6,5 – 0,0

9. MOÇAMBIQUE 6,05 ↗ 0,70 4,0 ↘ -1,0 5,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5 8,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 0,5

11. ÁFRICA DO SUL 6,00 ↗ 0,80 4,5 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 8,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 1,5 7,5 – 0,0

12. NÍGER 5,90 ↗ 0,55 7,0 ↗ 0,5 7,0 – 0,0 8,0 – 0,0 2,0 – 0,0 4,5 ↗ 2,0

13. REPÚBLICA CENTRO-
-AFRICANA 5,70 ↘ -0,15 7,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -0,5 8,5 – 0,0 6,5 – 0,0 8,0 – 0,0

14. UGANDA 5,65 ↗ 0,30 7,0 ↗ 2,5 5,0 ↗ 1,0 6,5 ↗ 1,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 – 0,0

15. SUDÃO 5,55 ↘ -0,20 8,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 8,5 ↘ -0,5 1,5 – 0,0 5,5 ↗ 0,5

16. BURQUINA FASO 5,35 ↗ 0,40 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 2,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,0

16. CHADE 5,35 ↗ 0,30 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 2,0 8,0 ↘ -0,5 1,5 – 0,0 3,5 ↘ -1,5

18. MADAGÁSCAR 5,30 ↗ 0,30 6,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 4,5 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -1,0

18. SUDÃO DO SUL 5,30 ↗ 0,25 8,5 ↗ 1,5 5,5 ↗ 1,5 8,0 – 0,0 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5

20. BENIM 5,25 ↗ 0,10 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 2,5 6,0 ↘ -1,0 5,5 – 0,0

21. ANGOLA 5,20 ↗ 0,65 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,5 6,0 ↗ 0,5 7,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5

21. ZIMBABWE 5,20 ↗ 0,50 5,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 0,5 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5 7,5 – 0,0

23. GÂMBIA 5,15 ↗ 0,05 7,0 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 2,5 ↘ -1,5 7,0 – 0,0 3,5 ↘ -0,5

23. GUINÉ 5,15 – 0,00 7,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5 6,0 – 0,0 4,5 – 0,0 6,0 ↗ 0,5

25. LIBÉRIA 5,10 ↘ -0,45 6,0 – 0,0 3,0 – 0,0 4,5 ↘ -2,0 5,5 ↘ -1,5 6,0 – 0,0

26. SERRA LEOA 5,05 ↗ 0,05 5,0 – 0,0 4,0 ↗ 1,5 3,5 ↘ -1,5 6,5 – 0,0 6,5 – 0,0
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A3.2 Pontuações dos mercados criminosos



PAÍS
MERCADOS 
CRIMINOSOS

(MÉDIA)

6.
CRIMES CONTRA 
RECURSOS NÃO 

RENOVÁVEIS

7.
COMÉRCIO  

DE HEROÍNA

8.
COMÉRCIO  

DE COCAÍNA

9.
COMÉRCIO  

DE CANÁBIS

10.
COMÉRCIO 
DE DROGAS 
SINTÉTICAS

1. NIGÉRIA 7,05 ↘ -0,60 8,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 6,5 – 0,0 8,0 – 0,0 8,0 ↘ -0,5

2. QUÉNIA 6,65 ↗ 1,00 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5

3. TANZÂNIA 6,55 ↗ 0,30 6,5 ↗ 0,5 7,5 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 7,0 ↘ -1,0 5,5 ↗ 0,5

4. CONGO, REP. DEM. 6,50 ↗ 0,05 9,0 – 0,0 4,0 – 0,0 4,5 ↗ 1,0 7,0 – 0,0 2,5 – 0,0

5. CAMARÕES 6,25 ↗ 0,30 7,5 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,5 7,0 ↗ 1,0 7,0 – 0,0

6. GANA 6,15 ↗ 1,00 7,5 – 0,0 6,0 – 0,0 6,5 ↗ 1,0 5,5 ↘ -1,5 7,0 ↗ 1,5

6. MALI 6,15 ↗ 0,25 7,5 – 0,0 3,0 ↘ -0,5 6,0 – 0,0 7,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5

8. LÍBIA 6,10 ↗ 0,20 8,5 – 0,0 2,5 – 0,0 4,0 ↗ 0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5

9. CÔTE D’IVOIRE 6,05 ↗ 0,10 7,5 – 0,0 3,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 2,0 6,0 – 0,0 6,0 – 0,0

9. MOÇAMBIQUE 6,05 ↗ 0,70 8,0 ↗ 2,0 7,5 – 0,0 3,5 ↗ 1,0 4,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 3,5

11. ÁFRICA DO SUL 6,00 ↗ 0,80 7,5 ↘ -0,5 7,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 2,5 3,5 ↗ 0,5 8,5 ↗ 1,5

12. NÍGER 5,90 ↗ 0,55 7,5 ↗ 1,0 3,0 ↘ -1,0 6,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,0

13. REPÚBLICA CENTRO-
-AFRICANA 5,70 ↘ -0,15 9,0 – 0,0 1,5 ↘ -1,5 1,5 – 0,0 3,0 – 0,0 7,0 – 0,0

14. UGANDA 5,65 ↗ 0,30 7,0 – 0,0 5,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -0,5

15. SUDÃO 5,55 ↘ -0,20 7,5 ↘ -1,0 2,0 – 0,0 2,5 – 0,0 8,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 0,5

16. BURQUINA FASO 5,35 ↗ 0,40 8,5 ↗ 1,5 4,0 – 0,0 4,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,5 6,0 – 0,0

16. CHADE 5,35 ↗ 0,30 7,0 ↗ 3,0 2,0 ↘ -1,5 4,5 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 7,0 – 0,0

18. MADAGÁSCAR 5,30 ↗ 0,30 7,5 – 0,0 7,0 ↗ 2,5 2,5 – 0,0 6,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 0,5

18. SUDÃO DO SUL 5,30 ↗ 0,25 8,0 – 0,0 2,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,0 1,0 – 0,0

20. BENIM 5,25 ↗ 0,10 5,0 ↘ -2,0 4,5 ↘ -0,5 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0

21. ANGOLA 5,20 ↗ 0,65 8,5 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 4,5 ↗ 1,0 2,5 ↘ -0,5

21. ZIMBABWE 5,20 ↗ 0,50 8,0 – 0,0 4,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,5 5,0 – 0,0

23. GÂMBIA 5,15 ↗ 0,05 4,5 ↘ -0,5 4,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,5

23. GUINÉ 5,15 – 0,00 6,5 ↘ -1,0 2,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5 4,5 – 0,0 4,5 ↗ 1,5

25. LIBÉRIA 5,10 ↘ -0,45 6,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5 6,0 ↘ -0,5 3,0 – 0,0

26. SERRA LEOA 5,05 ↗ 0,05 6,5 ↘ -0,5 2,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 7,0  – 0,0 5,0 ↗ 0,5
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PAÍS
MERCADOS 
CRIMINOSOS

(MÉDIA)

1.
TRÁFICO 
DE SERES 
HUMANOS

2.
CONTRABANDO 
DE MIGRANTES

3.
TRÁFICO  

DE ARMAS

4.
CRIMES CONTRA 

A FLORA

5.
CRIMES CONTRA 

A FAUNA

27. SENEGAL 5,00 ↗ 0,55 5,0 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5

28. EGITO 4,95 ↗ 0,30 5,5 – 0,0 5,5 – 0,0 7,0 ↗ 1,0 1,0 – 0,0 5,0 – 0,0

28. ETIÓPIA 4,95 ↗ 0,55 6,0 – 0,0 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 3,5 – 0,0 5,5 ↗ 2,5

28. MARROCOS 4,95 ↗ 0,45 5,5 ↗ 1,5 6,5 ↗ 0,5 3,0 ↗ 1,5 3,0 ↗ 0,5 4,5 – 0,0

31. GUINÉ-BISSAU 4,90 ↗ 0,55 5,5 ↗ 2,5 2,5 – 0,0 5,5 ↗ 1,0 8,5 ↗ 0,5 5,5 – 0,0

31. TOGO 4,90 ↘ -0,10 6,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 5,0 – 0,0 6,0 ↘ -1,0

33. CONGO, REP. 4,80 ↗ 0,35 6,5 ↗ 2,5 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 8,0 – 0,0 7,0 – 0,0

33. GABÃO 4,80 ↘ -0,05 5,5 ↘ -0,5 5,5 ↘ -0,5 4,5 – 0,0 8,5 ↗ 0,5 7,0 – 0,0

35. ARGÉLIA 4,65 ↗ 0,35 4,5 – 0,0 6,5 ↗ 1,0 5,0 – 0,0 2,0 ↗ 1,0 4,5 ↗ 0,5

36. ZÂMBIA 4,60 – 0,00 5,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 4,0 – 0,0 8,0 – 0,0 4,5 ↘ -1,5

37. SOMÁLIA 4,45 ↘ -0,35 8,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 8,5 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5 4,5 ↘ -1,5

38. BURUNDI 4,40 – 0,00 8,5 ↗ 1,0 5,5 – 0,0 8,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5

38. MAURÍCIA 4,40 ↗ 0,45 4,5 ↗ 2,0 3,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5

40. TUNÍSIA 4,20 ↗ 0,80 4,0 – 0,0 7,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 1,5 3,5 ↗ 2,5 3,5 – 0,0

41. MALAWI 4,15 ↗ 0,15 4,5 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5 4,0 – 0,0 6,0 ↘ -0,5

42. RUANDA 4,10 ↗ 0,30 5,0 – 0,0 2,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 5,0 – 0,0

43. ERITREIA 4,05 ↗ 0,15 9,0 ↗ 0,5 9,5 ↗ 1,5 6,5 ↗ 0,5 1,5 – 0,0 2,0 – 0,0

44. MAURITÂNIA 4,00 ↗ 0,30 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,5 4,0 ↗ 0,5 1,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5

45. NAMÍBIA 3,90 ↗ 0,40 3,5 ↗ 0,5 2,5 – 0,0 3,0 – 0,0 6,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,0

46. COMORES 3,85 ↗ 0,75 5,0 – 0,0 5,5 ↗ 2,0 3,5 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 5,5 ↘ -0,5

46. GUINÉ EQUATORIAL 3,85 ↗ 0,30 4,5 ↗ 1,0 2,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0 8,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0

48. BOTSUANA 3,80 ↗ 0,50 4,5 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 3,0 ↘ -0,5 2,0 ↘ -1,0 7,5 ↗ 2,5

49. CABO VERDE 3,70 ↗ 0,10 4,5 ↗ 2,0 2,0 ↗ 0,5 2,5 – 0,0 2,5 ↘ -0,5 4,0 ↘ -1,0

50. DJIBUTI 3,60 ↗ 0,15 6,0 – 0,0 7,0 – 0,0 6,0 ↗ 1,0 2,0 – 0,0 4,0 – 0,0

50. SEICHELES 3,60 – 0,00 4,0 – 0,0 3,5 – 0,0 3,5 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -2,0

52. LESOTO 3,55 ↗ 0,50 4,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -2,5 1,0 – 0,0 2,5 ↘ -0,5

53. ESSUATÍNI 3,25 ↘ -0,10 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0

54. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 1,80 ↘ -0,20 1,5 – 0,0 1,5 ↘ -1,5 2,0 ↘ -1,0 2,5 ↗ 0,5 2,0 – 0,0
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PAÍS
MERCADOS 
CRIMINOSOS

(MÉDIA)

6.
CRIMES CONTRA 
RECURSOS NÃO 

RENOVÁVEIS

7.
COMÉRCIO  

DE HEROÍNA

8.
COMÉRCIO  

DE COCAÍNA

9.
COMÉRCIO  

DE CANÁBIS

10.
COMÉRCIO 
DE DROGAS 
SINTÉTICAS

27. SENEGAL 5,00 ↗ 0,55 3,5 ↘ -1,0 2,5 – 0,0 6,5 ↗ 3,0 6,0 ↗ 1,0 2,5 – 0,0

28. EGITO 4,95 ↗ 0,30 4,0 ↗ 1,0 5,5 – 0,0 2,0 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 7,0 – 0,0

28. ETIÓPIA 4,95 ↗ 0,55 5,5 ↗ 1,5 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 5,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0

28. MARROCOS 4,95 ↗ 0,45 3,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 9,0 – 0,0 6,0 – 0,0

31. GUINÉ-BISSAU 4,90 ↗ 0,55 1,0 – 0,0 5,0 – 0,0 8,0 ↗ 1,0 5,5 ↗ 0,5 2,0 – 0,0

31. TOGO 4,90 ↘ -0,10 6,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0 6,5 – 0,0 4,0 ↘ -1,0

33. CONGO, REP. 4,80 ↗ 0,35 3,5 ↗ 0,5 2,5 ↘ -1,0 5,0 – 0,0 4,0 – 0,0 2,0 – 0,0

33. GABÃO 4,80 ↘ -0,05 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,5 – 0,0 4,0 – 0,0 5,0 – 0,0

35. ARGÉLIA 4,65 ↗ 0,35 6,5 ↘ -0,5 2,0 ↘ -0,5 3,5 – 0,0 6,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5

36. ZÂMBIA 4,60 – 0,00 5,5 – 0,0 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0 5,0 – 0,0 4,0 ↗ 1,0

37. SOMÁLIA 4,45 ↘ -0,35 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,0 2,0 – 0,0

38. BURUNDI 4,40 – 0,00 4,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -2,0 2,5 ↗ 1,0 3,5 ↘ -0,5 2,5 – 0,0

38. MAURÍCIA 4,40 ↗ 0,45 4,0 ↗ 1,0 8,0 – 0,0 3,5 ↗ 1,0 5,5 – 0,0 8,0 ↗ 1,0

40. TUNÍSIA 4,20 ↗ 0,80 5,0 ↗ 1,0 2,0 – 0,0 3,0 ↗ 1,0 5,0 – 0,0 4,0 – 0,0

41. MALAWI 4,15 ↗ 0,15 4,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 2,5 – 0,0 6,0 – 0,0 2,0 ↗ 0,5

42. RUANDA 4,10 ↗ 0,30 8,0 ↗ 2,0 3,0 – 0,0 2,5 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0

43. ERITREIA 4,05 ↗ 0,15 2,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 1,5 – 0,0 4,0 – 0,0 1,5 – 0,0

44. MAURITÂNIA 4,00 ↗ 0,30 3,5 ↗ 0,5 1,5 – 0,0 4,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -0,5

45. NAMÍBIA 3,90 ↗ 0,40 4,0 ↘ -0,5 3,0 – 0,0 4,5 ↗ 2,5 3,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,5

46. COMORES 3,85 ↗ 0,75 1,0 – 0,0 4,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 0,5 3,0 ↗ 1,0 6,0 ↗ 4,5

46. GUINÉ EQUATORIAL 3,85 ↗ 0,30 6,0 – 0,0 1,5 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 3,5 – 0,0 1,0 – 0,0

48. BOTSUANA 3,80 ↗ 0,50 3,5 ↗ 2,0 3,5 – 0,0 3,5 – 0,0 4,0 – 0,0 3,5 – 0,0

49. CABO VERDE 3,70 ↗ 0,10 1,0 – 0,0 4,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 5,0 – 0,0 4,5 – 0,0

50. DJIBUTI 3,60 ↗ 0,15 2,0 ↗ 1,0 2,5 – 0,0 1,5 – 0,0 3,5 ↘ -0,5 1,5 – 0,0

50. SEICHELES 3,60 – 0,00 1,0 – 0,0 7,5 ↗ 1,0 3,0 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 2,5 ↘ -1,5

52. LESOTO 3,55 ↗ 0,50 5,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,0 5,5 ↗ 4,0 4,5 ↗ 1,0 3,0 – 0,0

53. ESSUATÍNI 3,25 ↘ -0,10 3,0 – 0,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 5,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 0,5

54. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 1,80 ↘ -0,20 1,0 – 0,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 2,5 ↘ -0,5 1,0 ↘ -0,5
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PAÍS
ATORES  

CRIMINOSOS
(MÉDIA)

1.
GRUPOS DE TIPO 

MAFIOSO

2.
REDES  

CRIMINOSAS

3.
ATORES INTEGRADOS 

NO ESTADO

4.
ATORES 

ESTRANGEIROS

1. CONGO, REP. DEM. 9,00 ↗ 0,87 9,0 ↗ 0,5 9,0 ↗ 1,0 9,0 ↗ 1,0 9,0 ↗ 1,0

2. REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA 8,38 ↗ 0,50 9,0 ↗ 0,5 8,0 – 0,0 8,5 ↗ 1,0 8,0 ↗ 0,5

3. SUDÃO DO SUL 7,38 ↘ -0,37 4,5 ↘ -2,0 8,0 – 0,0 9,0 ↗ 0,5 8,0 – 0,0

3. SUDÃO 7,38 ↗ 0,38 6,5 ↗ 1,5 7,5 – 0,0 8,0 – 0,0 7,5 – 0,0

5. QUÉNIA 7,25 ↗ 0,62 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 8,0 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5

5. NIGÉRIA 7,25 ↘ -0,50 5,5 ↘ -0,5 9,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5

5. ÁFRICA DO SUL 7,25 ↗ 0,12 7,0 ↗ 0,5 7,0 – 0,0 7,5 – 0,0 7,5 – 0,0

8. SOMÁLIA 7,13 ↘ -0,87 9,5 ↗ 1,0 7,5 – 0,0 7,0 ↘ -2,0 4,5 ↘ -2,5

9. LÍBIA 7,00 ↗ 0,37 8,0 – 0,0 7,5 ↗ 1,0 8,5 ↗ 0,5 4,0 – 0,0

9. MOÇAMBIQUE 7,00 ↗ 0,62 3,5 – 0,0 8,0 ↗ 1,5 9,0 ↗ 1,0 7,5 – 0,0

11. UGANDA 6,63 ↘ -0,12 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 7,5 – 0,0 7,0 ↘ -0,5

12. CAMARÕES 6,38 ↗ 0,38 4,0 ↗ 0,5 7,5 – 0,0 8,0 – 0,0 6,0 ↗ 1,0

12. CHADE 6,38 ↘ -0,25 5,5 ↘ -2,5 6,5 – 0,0 8,5 ↗ 1,5 5,0 – 0,0

14. CÔTE D’IVOIRE 6,25 ↘ -0,25 3,0 – 0,0 7,0 ↘ -0,5 7,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5

15. NÍGER 6,13 – 0,00 4,0 ↗ 2,0 7,0 – 0,0 8,5 – 0,0 5,0 ↘ -2,0

15. ZIMBABWE 6,13 – 0,00 3,5 – 0,0 7,5 – 0,0 8,0 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5

17. GUINÉ-BISSAU 6,00 ↗ 0,37 1,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 0,5 8,5 ↗ 1,0 6,5 ↗ 0,5

18. GANA 5,88 ↗ 1,25 3,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5 7,5 ↗ 1,0 6,5 ↗ 1,5

18. MADAGÁSCAR 5,88 ↗ 0,13 4,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,5 7,5 – 0,0 7,0 ↘ -1,0

20. SERRA LEOA 5,75 ↗ 0,75 3,5 ↗ 2,5 5,5 – 0,0 7,0 – 0,0 7,0 ↗ 0,5

20. TANZÂNIA 5,75 ↗ 0,75 3,0 – 0,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,5 6,0 ↗ 0,5

20. TOGO 5,75 ↘ -0,38 1,0 – 0,0 7,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5

23. BURQUINA FASO 5,63 ↗ 0,63 3,5 ↘ -1,0 6,5 ↗ 1,5 6,5 – 0,0 6,0 ↗ 2,0

23. MALI 5,63 ↘ -0,87 3,0 ↘ -2,5 7,0 ↘ -0,5 8,5 ↘ -0,5 4,0 – 0,0

25. ANGOLA 5,38 ↗ 0,38 3,0 ↗ 2,0 5,5 – 0,0 8,0 ↘ -0,5 5,0 – 0,0

25. EGITO 5,38 ↘ -0,25 3,0 – 0,0 5,5 ↘ -0,5 8,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -1,5

27. BENIM 5,25 ↗ 0,75 1,0 – 0,0 6,0 ↘ -0,5 6,0 ↗ 1,5 8,0 ↗ 2,0
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A3.3 Pontuações dos atores criminosos



PAÍS
ATORES  

CRIMINOSOS
(MÉDIA)

1.
GRUPOS DE TIPO 

MAFIOSO

2.
REDES  

CRIMINOSAS

3.
ATORES INTEGRADOS 

NO ESTADO

4.
ATORES 

ESTRANGEIROS

27. CONGO, REP. 5,25 – 0,00 3,0 – 0,0 6,0 – 0,0 8,0 – 0,0 4,0 – 0,0

27. GUINÉ 5,25 ↘ -0,38 1,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 8,0 ↘ -0,5 7,0 – 0,0

27. ZÂMBIA 5,25 ↗ 0,12 3,0 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 7,0 – 0,0

31. GABÃO 5,00 ↗ 0,50 1,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,5 8,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0

31. LIBÉRIA 5,00 ↗ 0,87 3,0 ↗ 2,0 6,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0

33. MAURITÂNIA 4,75 ↘ -0,75 2,5 ↘ -3,5 4,5 ↗ 0,5 7,0 – 0,0 5,0 – 0,0

33. NAMÍBIA 4,75 ↗ 0,62 3,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,5 6,0 – 0,0

35. BURUNDI 4,63 ↗ 0,25 1,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 1,0 9,0 ↗ 0,5 4,0 – 0,0

35. ERITREIA 4,63 – 0,00 1,0 – 0,0 5,5 – 0,0 9,5 – 0,0 2,5 – 0,0

35. ETIÓPIA 4,63 ↘ -0,12 2,0 – 0,0 6,5 – 0,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0

35. MAURÍCIA 4,63 ↗ 0,25 2,0 – 0,0 6,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5

35. MARROCOS 4,63 ↘ -0,62 1,0 – 0,0 6,5 – 0,0 7,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

35. SENEGAL 4,63 ↘ -0,12 2,5 ↘ -1,0 5,5 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 6,0 – 0,0

41. GÂMBIA 4,50 ↗ 0,37 1,0 – 0,0 6,5 – 0,0 6,5 ↘ -0,5 4,0 ↗ 2,0

42. ARGÉLIA 4,38 ↗ 0,25 1,0 – 0,0 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,0

42. CABO VERDE 4,38 ↗ 0,50 2,5 ↘ -0,5 4,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 2,0 7,0 – 0,0

42. DJIBUTI 4,38 ↗ 0,38 1,5 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 6,0 – 0,0

42. GUINÉ EQUATORIAL 4,38 ↗ 0,88 1,0 – 0,0 2,5 – 0,0 9,0 – 0,0 5,0 ↗ 3,5

46. LESOTO 4,25 – 0,00 1,0 – 0,0 5,0 – 0,0 6,0 – 0,0 5,0 – 0,0

47. ESSUATÍNI 4,00 ↗ 0,37 1,5 ↘ -0,5 5,5 – 0,0 5,0 ↗ 2,0 4,0 – 0,0

48. COMORES 3,88 ↘ -0,50 1,0 – 0,0 4,5 – 0,0 6,0 – 0,0 4,0 ↘ -2,0

49. SEICHELES 3,75 ↘ -0,50 2,0 – 0,0 4,5 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -2,5

50. BOTSUANA 3,63 ↗ 0,25 1,0 – 0,0 5,5 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 5,0 – 0,0

51 MALAWI 3,50 ↘ -0,25 2,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -0,5 5,0 – 0,0

52. TUNÍSIA 3,38 ↗ 0,25 1,0 – 0,0 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0

53. RUANDA 3,25 ↗ 0,37 1,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 5,0 – 0,0 4,0 ↗ 1,0

54. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 1,75 ↘ 0,00 1,0 – 0,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↘ -0,5
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PAÍS
RESILIÊNCIA

(MÉDIA)

1.
LIDERANÇA 
POLÍTICA E 

GOVERNAÇÃO

2.
TRANSPARÊNCIA 

E RESPONSA-
BILIZAÇÃO DO 

GOVERNO

3.
COOPERAÇÃO 
INTERNACIO-

NAL

4.
POLÍTICAS  

E LEIS 
NACIONAIS

5.
SISTEMA 
JUDICIAL  

E DETENÇÃO

6.
APLICAÇÃO 

DA LEI

1. CABO VERDE 6,33 ↘ -0,21 6,5 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 8,5 ↗ 0,5 7,0  – 0,0 7,0 – 0,0 6,0 ↘ -1,0

2. ÁFRICA DO SUL 5,79 ↗ 0,21 6,0 – 0,0 5,5 ↘ -1,0 6,5 ↗ 1,0 6,5 – 0,0 6,0 – 0,0 5,0 ↘ -1,0

3. MAURÍCIA 5,67 ↘ -0,75 6,0 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 5,5 ↘ -1,5 5,5 ↘ -1,5

4. BOTSUANA 5,63 ↘ -0,62 6,0 ↘ -1,0 5,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 – 0,0 5,0 ↘ -1,5

5. SENEGAL 5,58 ↘ -0,46 5,5 ↘ -0,5 4,0 ↘ -1,0 6,0 – 0,0 6,5 – 0,0 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0

6. NIGÉRIA 5,50 ↘ -0,17 5,5 – 0,0 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 7,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

6. RUANDA 5,50 ↘ -0,25 5,5 ↘ -1,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 5,0 – 0,0 7,0 – 0,0

8. ETIÓPIA 5,38 ↘ -0,62 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 5,0 – 0,0 4,0 ↘ -2,0

8. GANA 5,38 ↘ -0,08 5,5 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5 5,0 – 0,0 4,5 ↘ -1,5

10. QUÉNIA 5,21 ↗ 0,17 5,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 5,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

11. GÂMBIA 5,00 ↗ 0,37 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5

12. NAMÍBIA 4,96 ↘ -0,08 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 7,0 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 4,5 – 0,0 4,5 – 0,0

13.
SÃO TOMÉ  
E PRÍNCIPE 4,92 ↗ 1,13 6,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 2,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,0 5,0 – 0,0

14. TUNÍSIA 4,83 ↘ -0,46 4,5 ↘ -2,5 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↗ 0,5 6,5 – 0,0 4,5 – 0,0 4,5 – 0,0

15. ARGÉLIA 4,63 ↘ -0,12 4,5 ↘ -2,0 4,0 ↗ 1,5 5,0 ↗ 1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 – 0,0 6,0 ↘ -1,0

15. MARROCOS 4,63 ↘ -1,70 4,5 ↘ -1,0 3,5 ↘ -2,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -3,0 5,5 ↘ -2,0

17. SEICHELES 4,58 ↘ -0,80 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 – 0,0 5,5 ↘ -0,5 6,0 ↗ 0,5 4,0 ↘ -3,0

18. DJIBUTI 4,50 ↘ -0,17 4,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 6,5 ↘ -1,0 5,5 – 0,0 4,0 – 0,0 4,0 ↘ -1,0

19. ANGOLA 4,42 ↗ 0,09 5,0 ↘ -1,0 4,5 – 0,0 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 3,5 – 0,0 4,5 ↘ -0,5

19. CÔTE D’IVOIRE 4,42 ↘ -0,12 4,5 ↘ -1,5 4,0 – 0,0 6,0 – 0,0 4,5 – 0,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0

21. ZÂMBIA 4,33 ↗ 0,37 4,0 ↘ -0,5 3,0 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 6,5 – 0,0 5,0 – 0,0 4,0 ↘ -0,5

22. MALAWI 4,29 ↘ -0,09 5,0 – 0,0 4,5 – 0,0 4,5 – 0,0 5,5 – 0,0 4,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -0,5

23. EGITO 4,04 ↗ 0,08 3,5 ↘ -1,5 3,0 – 0,0 4,5 ↗ 1,5 4,5 – 0,0 3,5 ↘ -1,5 5,0 – 0,0

23. TANZÂNIA 4,04 ↘ -0,09 5,5 ↘ -1,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 – 0,0 5,5 – 0,0 5,0 – 0,0 4,0 ↘ -1,0

25. TOGO 4,00 ↘ -0,04 3,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 5,5 ↘ -1,0 4,5 – 0,0 3,5 – 0,0 4,0 – 0,0

26. UGANDA 3,96 ↗ 0,33 5,0 ↗ 1,0 2,0 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,5 4,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 1,0

27. LESOTO 3,67 ↗ 0,09 4,0 – 0,0 3,5 – 0,0 6,0 ↗ 1,0 5,5 – 0,0 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0
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A3.4 Pontuações de resiliência



PAÍS
RESILIÊNCIA

(MÉDIA)

7.
INTEGRIDADE 
TERRITORIAL

8.
COMBATE  

À LAVAGEM  
DE DINHEIRO

9.
CAPACIDADE 

DE REGULAÇÃO 
ECONÓMICA

10.
APOIO A 

VÍTIMAS E 
TESTEMUNHAS

11.
PREVENÇÃO

12.
ATORES NÃO 

ESTATAIS

1. CABO VERDE 6,33 ↘ -0,21 7,5 – 0,0 5,0 ↘ -1,5 6,0 – 0,0 3,5 – 0,0 6,0 – 0,0 7,0 ↗ 1,0

2. ÁFRICA DO SUL 5,79 ↗ 0,21 6,0 – 0,0 6,0 – 0,0 6,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 3,0 7,0 – 0,0

3. MAURÍCIA 5,67 ↘ -0,75 5,5 ↘ -1,5 3,5 ↘ -2,5 7,0 – 0,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 – 0,0 6,0 ↘ -1,0

4. BOTSUANA 5,63 ↘ -0,62 5,0 ↘ -1,5 4,5 ↘ -1,0 5,5 – 0,0 5,5 – 0,0 4,5 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5

5. SENEGAL 5,58 ↘ -0,46 6,5 – 0,0 5,0 ↘ -1,5 5,5 ↘ -0,5 5,0 – 0,0 5,0 – 0,0 7,0 – 0,0

6. NIGÉRIA 5,50 ↘ -0,17 4,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 6,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 5,0 – 0,0 6,5 – 0,0

6. RUANDA 5,50 ↘ -0,25 6,0 ↘ -1,5 6,0 – 0,0 6,0 – 0,0 5,5 – 0,0 5,0 – 0,0 3,5 ↗ 1,5

8. ETIÓPIA 5,38 ↘ -0,62 6,0 ↘ -1,0 7,0 – 0,0 6,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5

8. GANA 5,38 ↘ -0,08 6,0 – 0,0 6,0 – 0,0 6,0 ↘ -0,5 3,5 ↗ 0,5 4,0 – 0,0 7,0 ↗ 0,5

10. QUÉNIA 5,21 ↗ 0,17 6,0 ↗ 1,0 6,0 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 2,0 6,5 ↘ -0,5

11. GÂMBIA 5,00 ↗ 0,37 6,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 2,5 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5

12. NAMÍBIA 4,96 ↘ -0,08 3,5 – 0,0 4,5 – 0,0 5,0 ↘ -1,5 4,0 – 0,0 4,0 ↗ 1,0 6,0 – 0,0

13.
SÃO TOMÉ  
E PRÍNCIPE 4,92 ↗ 1,13 5,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0 4,0 ↗ 3,0 3,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 1,0

14. TUNÍSIA 4,83 ↘ -0,46 5,5 – 0,0 5,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 4,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 5,5 ↘ -1,5

15. ARGÉLIA 4,63 ↘ -0,12 6,5 ↘ -1,0 4,5 ↗ 1,5 4,5 ↘ -0,5 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 3,5 – 0,0

15. MARROCOS 4,63 ↘ -1,70 6,0 ↘ -0,5 3,5 ↘ -2,5 4,5 ↘ -1,0 4,5 ↘ -1,5 4,0 ↘ -2,0 3,5 ↘ -2,5

17. SEICHELES 4,58 ↘ -0,80 4,5 – 0,0 3,0 ↘ -0,5 3,0 ↘ -0,5 4,0 – 0,0 5,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

18. DJIBUTI 4,50 ↘ -0,17 6,0 – 0,0 5,0 ↘ -1,0 5,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0

19. ANGOLA 4,42 ↗ 0,09 6,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 4,0 ↗ 2,0 3,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0

19. CÔTE D’IVOIRE 4,42 ↘ -0,12 4,0 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0 3,5 ↘ -1,5 3,5 – 0,0 3,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5

21. ZÂMBIA 4,33 ↗ 0,37 3,5 – 0,0 5,0 ↗ 3,0 5,0 – 0,0 3,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 5,0 – 0,0

22. MALAWI 4,29 ↘ -0,09 3,0 ↗ 0,5 6,0 – 0,0 4,0 – 0,0 2,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 5,5 ↘ -0,5

23. EGITO 4,04 ↗ 0,08 6,0 – 0,0 6,0 ↗ 1,5 4,5 – 0,0 3,0 ↗ 1,0 2,5 – 0,0 2,5 – 0,0

23. TANZÂNIA 4,04 ↘ -0,09 4,5 – 0,0 5,5 – 0,0 5,0 ↗ 0,5 3,0 ↗ 2,0 3,0 – 0,0 1,5 ↘ -0,5

25. TOGO 4,00 ↘ -0,04 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0 4,5 – 0,0 4,5 – 0,0 4,0 – 0,0 4,5 – 0,0

26. UGANDA 3,96 ↗ 0,33 5,5 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 3,5 – 0,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 – 0,0 4,5 ↘ -0,5

27. LESOTO 3,67 ↗ 0,09 2,5  – 0,0 5,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 4,0 – 0,0
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PAÍS
RESILIÊNCIA

(MÉDIA)

1.
LIDERANÇA 
POLÍTICA E 

GOVERNAÇÃO

2.
TRANSPARÊNCIA 

E RESPONSA-
BILIZAÇÃO DO 

GOVERNO

3.
COOPERAÇÃO 
INTERNACIO-

NAL

4.
POLÍTICAS  

E LEIS 
NACIONAIS

5.
SISTEMA 
JUDICIAL  

E DETENÇÃO

6.
APLICAÇÃO 

DA LEI

28. BURQUINA FASO 3,63 ↘ -0,25 3,5 ↘ -0,5 4,0 – 0,0 5,5 – 0,0 5,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

29. BENIM 3,54 ↘ -0,79 4,0 ↘ -2,0 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0

30. SERRA LEOA 3,46 ↗ 0,13 3,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 – 0,0

31. MADAGÁSCAR 3,38 ↗ 0,13 4,0 – 0,0 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -1,5 3,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5

32. MOÇAMBIQUE 3,29 ↗ 0,46 3,0 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,5 5,0 ↗ 3,0 5,5 – 0,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 – 0,0

33. CONGO, REP. 3,25 ↗ 0,17 3,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 1,0 2,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5

33. ESSUATÍNI 3,25 ↗ 0,29 3,0 ↘ -0,5 2,5 – 0,0 5,0 ↗ 2,0 4,0 – 0,0 2,5 ↘ -0,5 3,0 – 0,0

35. NÍGER 3,21 ↘ -0,33 3,5 ↘ -0,5 2,5 ↘ -1,5 5,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 2,5 – 0,0 4,0 ↘ -0,5

36. GABÃO 3,17 ↗ 0,46 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 4,5 ↗ 0,5

36. LIBÉRIA 3,17 ↘ -0,66 3,5 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 3,0 ↘ -2,5 3,0 ↘ -1,5 3,5 – 0,0 4,0 – 0,0

36. ZIMBABWE 3,17 ↘ -0,16 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

39. CAMARÕES 3,13 ↘ -0,20 2,0 ↘ -0,5 1,5 ↘ -0,5 5,0 – 0,0 4,5 – 0,0 2,5 ↘ -0,5 4,0 – 0,0

40. MAURITÂNIA 3,08 ↗ 0,41 4,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 1,5 3,0 ↘ -0,5 3,5 – 0,0 2,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0

41. SUDÃO 2,96 ↗ 0,13 3,0 – 0,0 2,0 – 0,0 5,0 ↗ 1,0 4,5 ↘ -2,0 3,5 – 0,0 3,5 – 0,0

42. GUINÉ 2,83 ↗ 0,08 2,0 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 3,5 – 0,0 3,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5

43. CHADE 2,46 ↗ 0,42 3,5 ↗ 0,5 2,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 2,5 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,5 ↗ 1,0

44. GUINÉ-BISSAU 2,42 ↘ -0,25 2,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5

45. COMORES 2,38 ↘ -0,12 2,0 ↘ -0,5 2,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0

45. MALI 2,38 ↘ -0,25 2,0 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0

47. ERITREIA 2,33 ↘ 0,00 1,0 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 3,0 – 0,0

48. CONGO, REP. DEM. 2,29 ↗ 0,33 1,0 – 0,0 1,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 2,0 3,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

49.
GUINÉ 
EQUATORIAL 2,17 ↗ 0,13 1,5 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 – 0,0 5,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0

50. BURUNDI 2,08 ↗ 0,20 2,5 ↗ 1,0 1,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 2,5 – 0,0 2,5 – 0,0 1,5 – 0,0

51.
REPÚBLICA  
CENTRO-AFRICANA 1,92 ↗ 0,42 1,5 – 0,0 1,5 – 0,0 3,0 ↘ -1,0 2,5 ↗ 1,0 2,0 ↗ 1,0 1,5 ↗ 0,5

52. SUDÃO DO SUL 1,83 ↗ 0,33 2,0 ↗ 0,5 1,0 – 0,0 2,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 ↗ 1,0

53. SOMÁLIA 1,67 ↗ 0,25 1,0 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

54. LÍBIA 1,54 ↘ -0,59 1,5 ↗ 0,5 1,5 ↘ -1,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 1,5 ↘ -1,0 1,5 ↘ -2,5
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PAÍS
RESILIÊNCIA

(MÉDIA)

7.
INTEGRIDADE 
TERRITORIAL

8.
COMBATE  

À LAVAGEM  
DE DINHEIRO

9.
CAPACIDADE 

DE REGULAÇÃO 
ECONÓMICA

10.
APOIO A 

VÍTIMAS E 
TESTEMUNHAS

11.
PREVENÇÃO

12.
ATORES  

NÃO ESTATAIS

28. BURQUINA FASO 3,63 ↘ -0,25 3,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 2,0 – 0,0 5,0 ↘ -1,0

29. BENIM 3,54 ↘ -0,79 3,5 ↘ -0,5 3,0 ↘ -2,5 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,0 ↘ -0,5 4,5 ↘ -2,5

30. SERRA LEOA 3,46 ↗ 0,13 4,0 – 0,0 3,5 ↗ 0,5 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 4,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -0,5

31. MADAGÁSCAR 3,38 ↗ 0,13 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,0 3,0 ↘ -0,5

32. MOÇAMBIQUE 3,29 ↗ 0,46 3,5 ↘ -1,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 – 0,0 3,0 ↗ 2,0 2,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5

33. CONGO, REP. 3,25 ↗ 0,17 3,0 – 0,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 2,0 – 0,0 4,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0

33. ESSUATÍNI 3,25 ↗ 0,29 3,5 – 0,0 4,0 – 0,0 2,0 – 0,0 3,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 2,0 2,5 – 0,0

35. NÍGER 3,21 ↘ -0,33 4,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0 2,5 ↘ -1,5

36. GABÃO 3,17 ↗ 0,46 4,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0 3,0 ↗ 2,0 3,5 ↗ 1,5 2,5 – 0,0

36. LIBÉRIA 3,17 ↘ -0,66 4,0 – 0,0 3,0 ↘ -0,5 4,0 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

36. ZIMBABWE 3,17 ↘ -0,16 5,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -1,0 3,0 – 0,0 2,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -2,0

39. CAMARÕES 3,13 ↘ -0,20 2,0 ↘ -1,0 3,5 – 0,0 2,5 ↘ -0,5 2,5 – 0,0 2,5 ↗ 0,5 5,0 – 0,0

40. MAURITÂNIA 3,08 ↗ 0,41 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↗ 1,0 3,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 – 0,0 2,5 ↗ 0,5

41. SUDÃO 2,96 ↗ 0,13 2,5 ↗ 0,5 4,0 – 0,0 2,5 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 1,0

42. GUINÉ 2,83 ↗ 0,08 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0 3,0 – 0,0 1,5 – 0,0 1,5 – 0,0 3,0 – 0,0

43. CHADE 2,46 ↗ 0,42 3,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 – 0,0 1,0 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 ↗ 0,5

44. GUINÉ-BISSAU 2,42 ↘ -0,25 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 1,5 – 0,0 1,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,0

45. COMORES 2,38 ↘ -0,12 3,0 – 0,0 4,0 – 0,0 3,0 – 0,0 1,5 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,5

45. MALI 2,38 ↘ -0,25 1,5 ↘ -0,5 2,5 – 0,0 2,0 ↘ -1,0 1,5 – 0,0 2,0 – 0,0 3,0 ↘ -2,0

47. ERITREIA 2,33 ↘ 0,00 7,0 – 0,0 3,0 – 0,0 2,5 – 0,0 1,0 – 0,0 2,0 – 0,0 1,0 – 0,0

48. CONGO, REP. DEM. 2,29 ↗ 0,33 2,0 – 0,0 2,0 ↗ 0,5 1,5 – 0,0 2,0 – 0,0 2,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0

49.
GUINÉ 
EQUATORIAL 2,17 ↗ 0,13 3,5 – 0,0 2,0 ↗ 0,5 1,5 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5 2,0 – 0,0

50. BURUNDI 2,08 ↗ 0,20 3,0 – 0,0 2,0 ↘ -1,5 2,0 – 0,0 1,5 – 0,0 2,5 ↗ 1,5 2,5 ↗ 1,0

51.
REPÚBLICA  
CENTRO-AFRICANA 1,92 ↗ 0,42 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↗ 1,0 1,5 – 0,0 3,0 ↗ 2,0 1,0 – 0,0 2,0 – 0,0

52. SUDÃO DO SUL 1,83 ↗ 0,33 1,5 ↘ -0,5 1,5 ↗ 0,5 2,5 ↗ 1,0 1,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -0,5

53. SOMÁLIA 1,67 ↗ 0,25 1,5 – 0,0 2,5 ↗ 0,5 1,5 – 0,0 1,0 – 0,0 1,5 ↗ 0,5 2,5 ↘ -0,5

54. LÍBIA 1,54 ↘ -0,59 1,5 ↘ -0,5 1,0 – 0,0 2,0 ↘ -1,0 1,0 – 0,0 1,0 – 0,0 1,5 ↘ -1,5
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